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  اإلهــداء
  

  يــدوتــدي وقــائـى قـإل
  مـى اهللا عليه وسلـسول اهللا صلر

_   _   _  
  رارــصر واإلـم إال بالصبـرة ال تتـال الكبيـن علمني أن األعمـى مـإل

  .بقاءه، وألبسه ثوب الصحة والعافيةأطال اهللا عفانه والدي األستاذ الدكتور عزو
_   _   _  

  ن جعل اهللا الجنة تحت أقدامهاـى مـإل
  ان ُأمــيـنـب والحــز الحــرم

_   _   _  
  زةــزيـعـي الـتــى روح أخـإل
  .اــراهـــه ثـب اللـطي) اءـلمي(

_   _   _  
  

  وقدموا  ى من شاركوني حب أبي وأميـإل
  ).أسماء(إخوتي وأختي لي الدعم المعنوي

_   _   _  
  اءـع العطـومناب رـى رواد الفكـإل
  ة األنبياءـوورث...رآنـة القـوحمل 
  )ةــدريسيــة التـاء الهيئـضـأع(
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 .إلى جميع الباحثين والباحثات والعاملين في مختلف المجاالت

  أهدي هذا العمل املتواضع،،،
  ةـــالباحث
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  ــــكر وتـــقــــديرــش
أشكر اهللا العظيم، رب العرش العظيم، الذي وفقني إلنجاز هذا البحث المتواضع، إنه نعم 

ألنام، سيد األولين واألخرين، محمد بن المولى ونعم النصير، وأصلي وأسلم وأبارك على سيد ا
  .عبد اهللا صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين
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   «  ªZ ]أن أتقدم بالشكر والعرف ]19: النحل لزاماً على ان إلى الجامعة فإني أجد
  .اإلسالمية التي احتضنت طموحي ورعت أفكاري 

ر الجزيل إلى عمادة الدراسات العليا في الجامعة اإلسالمية ، وإلى كما أتوجه بالشك
أعضاء الهيئة التدريسية لما بذلوه من جهد مخلص في سبيل إتاحة الفرصة لّي الستكمال 

  .الدراسات العليا ونيل درجة الماجستير 
فتحية صبحي / ةالدكتور ةاألستاذلمشرفتي الفاضلة أتوجه بالشكر والتقدير والعرفان  كما  
  .بتقديم النصح واإلرشاد يبخل عللتفضلها باإلشراف على هذا البحث، والتي لم ت اللولو

  :لكل من ر والتقديرككما أتقدم بالش
  )مناقشاً داخلياً(حفظه اهللا      ـالح الناقـــة صـ /الدكتور
  )مناقشاً خارجياً(حفظه اهللا     ـعم عبداهللا عبد المن/ رتووالدك

ى موه من رأشرفا بمناقشة الرسالة، كما أتقدم بالشكر والتقدير للسادة المحكمين لما قدتاللذين 
كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى معلمتي رندة الحاج أحمد ومشورة في تحكيم أدوات الرسالة، 

كما ،  لهذه الدراسةقي ييد العون والمساعدة خالل تطبلّي  ا مدلذين ال) أبو نديم ( واُألستاذ حازم 
  . الدراسةهذه  إتمام أتقدم بالشكر والتقدير لكل من ساهم وساعدني في

أي وأخيراً دعواي أن الحمد هللا رب العالمين ، فهذا جهد بشري يعتريه كل ما يعتري 
نفسي والشيطان ، وذلك سمة البشر ،  ، فإن أصبت فمن اهللا تعالى ، وإن قصرت فمنآخرجهد 

إنّي رأيتُ أنّه ما كَتَب أحدهم في : (عماد األصفهاني وحسبي القول أنّي اجتهدت وصدق قول 
يومه كتاباً إال قاَل في غَده، لو غُير هذا لَكان َأحسن ولَو زيد ذاك لَكان يستَحسن، ولَو قُدم هذا 

العبر، وهو دليٌل على استيالء النّقْصِ  رِك ذاك لَكان أجمل، وهذا من أعظَمِلكان أفضل، ولو تُ
  ) .على جملَة البشر

  .واهللا من وراء القصد
  ةـاحثـالب

  انهـزو عفـّداء عــن    
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  ةـدراسـص الـلخم

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام استراتيجية التعلم بالدماغ ذي الجانبين 
، ي تدريس العلوم لتنمية بعض عادات العقل المنتج لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزةف

داللة  مادة العلوم ، والتعرف علىتُالئم تعلم وتعليم تحديد بعض عادات العقل المنتج التي وإلى 
ي التعرف علن المجموعتين التجريبية والضابطة، وأيضاً الفروق في بعض عادات العقل المنتج بي

داللة الفروق في بعض عادات العقل المنتج بين المجموعتين التجريبية والضابطة لدى طالبات 
  ).الجانبين معاً - الجانب األيسر  –الجانب األيمن ( المسيطر من الدماغ سواء أكان الجانب  

  : ذلك تتحدد مشكلة الدراسة باإلجابة عن السؤال الرئيس التاليوب

ية التعلم بالدماغ ذي الجانبين في تدريس العلوم لتنمية بعض عادات ما أثر استخدام استراتيج
  العقل المنتج لدي طالبات الصف التاسع األساسي بغزة ؟ 

  : ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية
تعلم وتعليم العلوم لدى طالبات الصف التاسع األساسي في  التي تُالئمماعادات العقل المنتج  .1

  العلوم ؟ مادة 
بين متوسطي درجات طالبات ) α ≥  0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي  .2

  المجموعة التجريبية وقريناتهن في المجموعة الضابطة في اختبار بعض عادات العقل المنتج ؟

بين متوسطي درجات ) α ≥  0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي .3
ب األيمن المسيطر من الدماغ في المجموعة التجريبية وقريناتهن في المجموعة طالبات  الجان

 الضابطة في اختبار بعض عادات العقل المنتج ؟

بين متوسطي درجات ) α ≥  0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي  .3
ي المجموعة طالبات الجانب األيسر المسيطر من الدماغ في المجموعة التجريبية وقريناتهن ف

  الضابطة في اختبار بعض عادات العقل المنتج ؟
بين متوسطي درجات ) α ≥  0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي  .4

الطالبات اللواتي لديهن جانبي الدماغ مسيطرين في المجموعة التجريبية وقريناتهن في 
  المجموعة الضابطة في اختبار بعض عادات العقل المنتج ؟

من وهو اختبار ، اختبار السيطرة الدماغية بتبني الباحثة قامتالدراسة ولتحقيق أهداف 
، عند الطالبات من الدماغ تعرف على الجانب المسيطروذلك ل؛ )2008(ترجمة عفانه والجيش 

) 50(االختبار من هذا لقياس بعض عادات العقل المنتج، حيث تكون  اًاختباروقد أعدت الباحثة 
على مجموعة من المحكمين للتأكد من سالمتها وصالحيتها  عرضهاتم  وقديارياً، بنداً اخت
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طالبة للتأكد من صدقها ) 40(على عينة استطالعية من  وقد طبقت الباحثة هذا االختبار، للتطبيق
  .على المجموعتين الضابطة والتجريبية قبلياً وبعدياً  ومن ثم تم تطبيقه، وثباتها إحصائياً

طالبة من طالبات الصف ) 80(ه الدراسة تم اختيار عينة تتكون من وألغراض هذ
، عشوائية بطريقة  وقد اُختيرت هذه العينة ،"ب"درسة بنات المغازي اإلعدادية التاسع من م

طالبة، واألخرى ) 40(وعدد طالباتها المجموعة التجريبية تمثل من شعبتين إحداهما والمكونة 
  .طالبة) 40( طالباتهاوعدد تمثل المجموعة الضابطة 

المتغير  وذلك لدراسة أثر ؛المنهج التجريبي في دراستها علىالباحثة  اعتمدتوقد 
بعض عادات (بع وهو على المتغير التا) استراتيجية التعلم بالدماغ ذي الجانبين(المستقل وهو 
ما تتلقى بين، تلك االستراتيجيةدرس المجموعة التجريبية باستخدام حيث تُ، )العقل المنتج

  .المجموعة الضابطة تدريساً للوحدة الدراسية بالطريقة العادية
لعينتين مستقلتين، ) ت(اختبار  الباحثة الدراسة استخدمتفرضيات  صحة وللتحقق من

  .، مربع إيتا لقياس حجم األثرواختبار مان وتيني للفروق بين مجموعتين مستقلتين

  :الدراسة إلى النتائج التالية وقد توصلت

بين متوسطي درجات طالبات ) α =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائياً عند مستوى  .1
المجموعة التجريبية وقريناتهن في المجموعة الضابطة في اختبار بعض عادات العقل المنتج  

  . ةلصالح  طالبات المجموعة التجريبي
ت طالبات  بين متوسطي درجا) α = 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي  .2

الجانب األيمن المسيطر من الدماغ في المجموعة التجريبية وقريناتهن في المجموعة 
 .الضابطة في اختبار بعض عادات العقل المنتج لصالح طالبات المجموعة التجريبية

بين متوسطي درجات طالبات ) α =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي  .3
الدماغ في المجموعة التجريبية وقريناتهن في المجموعة  الجانب األيسر المسيطر من

  .الضابطة في اختبار بعض عادات العقل المنتج لصالح طالبات المجموعة التجريبية
بين متوسطي درجات الطالبات ) α = 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي  .4

ية وقريناتهن في المجموعة اللواتي لديهن جانبي الدماغ مسيطرين في المجموعة التجريب
  .الضابطة في اختبار بعض عادات العقل المنتج لصالح المجموعة التجريبية

  

تـدريب معلمـي   أسفرت عنه الدراسة من نتائج توصي الباحثة بضرورة في ضوء ما 
التعلم بالـدماغ ذي   عي على استخدام استراتيجيةومعلمات مادة العلوم بمراحل التعليم قبل الجام

   .وتنمية بعض عادات العقل المنتج لتنشيط جانبي الدماغ لدى المتعلم ين الجانب
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  الفصل األول
  اــهـتـيـمـة وأهــدراسـة الــفيـلـخ

 

  :الدراسـة مقـدمـة
، في عصر ينمو فيه االقتصاد ويزداد الحراك االجتماعي وتنحصر الثروات الطبيعية

في مسارات الخطية وتشابكات عقدية وتنافسات ومن منظور مستقبلي تتالحق فيه التغييرات 
يتبين لنا أن عيون العقل وبصيرة الفكر هي التي لها في النهاية الدور ...تفرزها عولمة جامحة 

وكم من ، فكم من المجتمعات لم يكتب لها البقاء طويال ،الفاعل في بناء األمم وتفوق الشعوب 
، العقل في أدمغة أبنائها وقتلت اإلبداع عند إنسانها نهارت وتهاوت ألنها لم تزرعإ تاأليديولوجيا

فقد ، الرؤى وانعدامالعقل وسحقتها أمية المعرفة  انغالقفأعتم محدودية الفكر وأضل طريقها 
   .اكينونتهبل لبقائها واستمرار ؛ أصبح التفكير وإعمال العقل عامال محددا ليس فقط لتمييز الدول

، قدرة علي التعلم ال تنفذ فعلياًوأكثر من ذلك فان له ، عيةالتعلم وظيفة الدماغ الطبيوأن 
الثقافية مزود فطرياً فكل دماغ بشري سليم بغض النظر عن العمر والجنس والجنسية او الخلفية 

، والقدرة على استكشاف االنماط  التي تتضمن القدرة علىبمجموعة من القدرات الكامنة 
، والقدرة بيانات الخارجية والتأمل الذاتي بواسطة تحليل الوالتعلم من الخبرة  ،التصحيح الذاتي

 .)2007:62نوفل ،(واالبتكارالمتناهية من اإلبداع ا

في االتجاهات والنظريات نجد تعدداً ، واسعة للدماغ البشريتوافر القدرات الكامنة والول 
لم يكن مفهوما والسبب الرئيسي لذلك هو أننا وحتى قبل عدة سنوات مضت ، المتعلقة بالتعلم

وخصوصا عندما يعمل بشكل مثالي وعندما تفهم ، مدي تعقيد الطريقة التي يتعلم بها الدماغ
فإنه يمكن بعد ذلك تحقيق تلك القدرات الكامنة ، اإلمكانيات والعمليات والمعالجات المتوفرة

  .)107: 2004السلطي ،(بمعني أخر تحسين التعلم ، للدماغ البشري

بالتسعينيات جديدة في التعليم هي نظرية التعلم المستند إلى الدماغ  ظهرت نظرية لذلك
التي تؤكد خصائصها على أنها نظام في حد ذاتها وهي ليست تصميماً معداً من القرن الماضي 

بل هي اتجاه متعدد األنظمة اذ اشتقت من عدد من األنظمة مثل الكيمياء وعلم األعصاب ، مسبقاً
  .(Jensen , 2000 , P: 107)لوراثية واألحياء وعلم الحاسوب وعلم النفس والهندسة ا

وبعلم  نالجانبيأظهرت نتائج األبحاث الحديثة المتعلقة بنظرية التعلم بالدماغ ذي قد و
أحدهما خطي ، مختلفين ولكن متكاملين في معالجة المعلوماتاألعصاب أن هناك أسلوبين 
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ها األنماط ويتم ذلك في النصف األيسر من يحلل األجزاء التي تشكل من )خطوة إثر خطوة(
واألسلوب األخر مكاني وعالئقي يبحث ويبني األنماط وهذا يتم في النصف األيمن من ، الدماغ
لديهم رغبة في  لّدوفد حرك هذا االكتشاف قدراً ال بأس به من اإلثارة بين المربين وو، الدماغ

:  2009، عيد(رية التعلم بالدماغ ذي الجانبين استكشاف التطبيقات الصفية لألبحاث المتعلقة بنظ
20. (  

وتأكيدا علي ، وتلبية لمتطلبات الظروف الحالية ومستلزماتها، من واقعنا الحالي وانطالقاً
كانت الحاجة ملحة من القائمين علي التربية والتعليم أن يلمسوا ، ضرورة تلبية حاجات التالميذ

منا المعاصر وما يحتويه من تحوالت واسعة علي مختلف التغييرات العميقة التي يمر بها عال
مما برزت الحاجة الماسة إلي تحسين جوانب العملية التربوية إذا ، األصعدة وفي جميع المجاالت

فإن ذلك يمكن أن يتيح فرصا أمام المعلمين ، ونماذج تدريس نافعة استراتيجياتما تم توفير 
  . ب لتنمية جوانب مختلفة ومتعددة لدى الطال

وطالما أن الدماغ ، التعلم القائم بالدماغ على بنية الدماغ وظيفته استراتيجيةتستند حيث 
وغالبا ما يقال أن كل فرد يقوم ، فالتعلم سوف يحدث، االعتياديةال يتوقف عن انجاز عملياته 

ذلك يسود وعلي النقيض من ، ذا قدرة استيعابية هائلة جويولد كل فرد بدماغ يعمل كمعال، بالتعلم
أو اليوم المدرسي أحيانا بعض الممارسات التي تمنع التعلم المتمثلة بعدم التشجيع واإلهمال 

بالدماغ إطار بيولوجيا شامال لعمليات العقلية الالزمة للتعلم ، ويوفر التعلم وبالحد من ا بالعقا
ن مزيجا من أساليب أنه مفهوم تغييري تتضم، للتعليم والتعلم ويساعد في توضيح سلوكيات التعلم

، علوان(وهذه األساليب تتيح للمدرسين ربط تعلم الطلبة بالخبرات الحياتية الحقيقية ، منتقاه
2012 :23-22(.  

 ,Albial(دراسة البيليو) Barbara,2002(نتائج الدراسات كدراسة كثير من وتشير 

التي  )2010أل رشود، (ودراسة ) 1994أبو مسلم، (و) 1983(ودراسة عكاشة  )1996
استندت إلى نظرية التعلم بالدماغ ذي الجانبين ، والتي اهتمت بأنماط التفكير السائدة لدى طلبة 
المدارس والجامعات بناء على وظائف جانبي الدماغ ، وتوجد العديد من الدراسات التي تؤكد 

ية التدريسية مما تؤدي بالعملبأن معرفة طريقة عمل الدماغ تسهل عملية التعلم لدى التالميذ ،
  .والتربوية ألن تكون أكثر دقة والقيام بمهام العملية التربوية أكثر سهولة 

وفي قلب التغيرات التربوية والعلمية والتقنية السريعة اتجهت األنظار نحو النظم 
، لتنهض بمسئوليتها في بناء الفرد وفق منظور تربوي متكامل، التربوية ومؤسساتها المختلفة

وتحرير طاقاته اإلبداعية لمواجهه مشكالت الحياة ، الفرد على النمو المتوازن هدفه مساعدة
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مما جعل أمام المدارس دوراً كبيراً في توفير أنماط جديدة من السلوك تستند ، بمختلف مصادرها
  . )1:  2005، الرابغي(نماذج عقلية تعزز تعليم التفكير إلى 

الهتمام بالمعرفة والمعلومات كغايات في حد وقد أصبح االعتقاد السائد هو التحول من ا
عقول القدرة على إلى تنمية عقول الطالب وإكساب عقول الطالب وإكساب هذه ال، ذاتها

وغير ذلك من مهارات التفكير العليا ومهارات ، واالبتكار والتجديد واإلبداع االستنتاج والنقد
لتعليمية من االهتمام بالمنهج الدراسي وما ولتحقيق ذلك تحول محور العملية ا، التعلم مدى الحياة

وكيفية استقباله للمعلومات ، من مادة علمية ومقررات إلى التركيز على عقل المتعلم وذاتهيحتويه 
. يقومعالجتها وتنظيمها وتخزينها في الذاكرة طويلة األجل بحيث تصبح سهلة التذكر والتطب

  . )307:  2009، المهيي ومحمود(

لتطور السريع للمعلومات تبرز أهمية تعليم مهارات التفكير في تنمية وأمام ذلك ا  
ذلك البرنامج ، ومن هنا جاءت مبررات تطبيق برنامج عادات العقل واستخدامه، العمليات الذهنية

الذي قام بتأليفه كل من آرثر كوستا وبينا كاليك وأطلقا عليه اسم عادات العقل والذي يدرس 
نحو على انضباط العقل بحيث يصبح سلوكهم طريقة اعتيادية من العمل القائم فراد سلوك األ

 20: 2003، كوستا وكاليك(أفعال أكثر انتباهاً وذكاء(.   

عادات العقل بأنها نزعة الفرد إلي التعرف  )4: 2004( وفي هذا الصدد يعرف كوستا
توافر في أبنية عندما تكون اإلجابة أو الحل غير م، بطريقة ذكية عند مواجهة مشكلة ما

إن عادات ، أو لغز أو موقف غامض، قد تكون المشكلة علي هيئة موقف محير إذ، المعرفية
  .العقل تشير ضمنا إلي توظيف السلوك الذكي عندما ال يعرف الفرد اإلجابة أو الحل المناسب 

أن تنمية العادات العقلية  )Costa and Lowery,1999(ويري كوستا وليوري   
فبعض التالميذ يأتون ، قد يصعب استخدامها بصورة تلقائية إذا لم يتدرب عليها، ويةضرورة ترب

قد يشعر مثل هؤالء التالميذ ، من البيوت أو صفوف أو المدارس ال قيمة فيها لعادات العقل
  .وربما يقاومون استخدام المعلم لعادات العقل المنتج ، بالفراغ

إهمال استخدام عادات العقل يسبب الكثير من إلى أن  )5: 1، ج2003(كما يشير كوستا 
القصور في نتائج العملية التعليمية ؛فالعادات العقلية ليست امتالك المعلومات بل هي معرفة 

فهي نمط من السلوكيات الذكية يقود المتعلم إلى إنتاج ، كيفية العمل عليها واستخدامها أيضاً
  .لى نمط سابق وليس استذكارها أو إعادة إنتاجها ع، المعرفة

عادة من عادات العقل مع تحديد أهمية تنمية هذه العادات  وتتحدد هذه العادات بستة عشر
 استراتيجياتإذ تنمي هذه العادات باستخدام . كجزء أساسي من النجاح اليومي والتعليم المستمر 
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الذكي في لتفعيل أداء المتعلمين وتنمية أنماط تفكيرهم والتصرف ؛ ونماذج تدريسية محددة
وتنشيط الدماغ ذو الجانبين لتعليم عادات العقل المنتج وتطوير قدراته . مواقف الحياتية المختلفة 

  .)96- 97:   2007نوفل ،( يمن أو األيسر أو الجانبين معاًومهاراته سواء كانت في الجانب األ

التسعينات  فقد شهد عقد، ال يمكن أن تتم بشكل عشوائي الدماغوحيث أن عملية إيقاظ   
لفهم ؛ ثورة بحثية جادةبأنه  )بعقد الدماغ(_  )92 :  2008(نوفل  كما ذكره –الذي سمي 

، أساليب التفكير التي يستند إليها األفراد في معالجتهم للمعارف والمهارات التي يكتسبونها
 كان من أبرزها، ض عن ذلك عدد من النظريات التي شغلت المهتمين بالتعلم والعلمحوتم

 –حيث بينت تلك النظرية واألبحاث التي ُأجريت حولها . )نظرية النصفين الكرويين للدماغ(
 : 2008(ونوفل ، )26:  2007(أبو السميدووعبيدات  ،)262 :  2006(ما أورده الزغلول وفق 

  :هما أن الدماغ البشري ينقسم طولياً لنصفين متماثلين –) 317:  2009( بوزانو )97 – 96

؛ألنه المسئول عن الحدس والوجدان  )الدماغ اإلبداعي(ويطلق عليه اسم  :ف األيمن النص  .1
تطبيق المعارف الماضية (: العادات التالية ، ويتفرع من عملياته العقلية، واالنفعال والخيال

التصور واالبتكار / التفكير بمرونة / التساؤل وطرح المشكالت  / على أوضاع جديدة 
التفكير / الكفاح من أجل الدقة / التفكير في التفكير / تجابة بدهشة وتساؤل االس/ والتجديد 

  .)إيجاد الدعابة/ والتوصيل بوضوح بدقة 
ألنه المسئول عن التفكير والمنطق ؛ )الدماغ األكاديمي(ويطلق عليه اسم :النصف األيسر   .2

/ التحكم في التهور / مثابرة  ال(: العادات التالية ، ويتفرع من عملياته العقلية، واالستدالل
/ اإلقدام على مخاطر مسئولة / اإلصغاء إلى األخرين بتفهم وتعاطف / التفكير التبادلي 

  . )االستعداد الدائم للتعلم المستمر/ جمع البيانات باستخدام جميع الحواس 

، ةالنصفين الكرويين يحتويان على قدرات عديد أن كالً، وقد أكدت نتائج تلك األبحاث
وأن زيادة قدرة المتعلم على ، ظائف العقلية المتنوعةوويشتركان في تنفيذ الكثير من األنشطة وال

أو بقدرته الفعلية على استخدامه ، مرهونة بتمركز هذه القدرات في أحد هاذين النصفينالتعلم 
وع من العادات العقلية بناألمر الذي يحتم ضرورة العمل على تنمية ، لهذين النصفين معاً

  .؛ للعمل على تنشيط وظائف جانبي الدماغ للمتعلم التوازن

بضرورة ، تعالت دعوات اإلصالح في الميادين التربوية المختلفة، وفي ضوء تلك النتائج  
: عن ذلك بقوله )11:  2007(وقد عبر وطفة ، والحرص على تنميتها، االهتمام بالعادات العقلية

فإنه يتحول إلى مجتمع منتج وفعال ومبدع ؛ خ العادات العقليةمن ترسي، عندما يتمكن مجتمع ما"
أن نقطة البدء في بناء مجتمع  )115:  2005(الحليواني  حفي حين وض. "ومشارك وخالق
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تكمن في صنع ثقافة تعليمية لدى ، متيقظ ومهتم بكيفية إنتاج المعرفة وكيفية التعامل معها
  .قلية في المدارسدريس العادات العالمتعلمين من خالل ت

 )2007(والكركي ، )2006(وثابت ، )2005(ولقد توصلت دراسات كل من الرابغي   
وحب االستطالع المعرفي والذكاء ، إلى األثر الفعال لعادات العقل في تنمية دافعية اإلنجاز

في فاعلية عادات العقل ) 2005(كما أكدت دراسة عمور ، والتفكير الناقد لدى الطالب، الوجداني
جميع أنشطة تعليم التفكير تنمية التفكير اإلبداعي الذي يعد المحور األساسي الذي تتمركز حوله 

إلى أن االهتمام  )7: هـ  1428(وعبيدات وأخرون ) 30:  2008(كما يشير دناوي ، في العالم
ات ذلك أن إعطاء الفرصة المناسبة لتنمية هذه الطاق؛ بتنمية الطاقات البشرية أصبح ملحاً

  .خر وفناء ألي مجتمع من المجتمعاتوإطالقها في مخرجات إبداعية هي مسألة حياة ونماء أو تأ

نتج كانت محط اهتمام وتركيز علماء النفس المعرفي موكذلك نالحظ أن عادات العقل ال   
أيضا ، حيث ظهر ذلك من خالل الدراسات والبحوث التي قام بها عدد من الباحثين التربويين 

، ودياموند وهوبسون )Brandt & Wolfe,1999(ف وبراندت ولمثل 
)(Diamond&Hopson, 1998والورى ، )Lowery,1998 (،  ولذلك نجد العديد من

 االستفادة منها في مجال المناهج الدراسات التي اهتمت بموضوع عادات العقل المنتج وكيفية 
تسكي في تعليم عادات العقل تطبيق نموذج فيجوالتي أكدت على ) 2005(وين هو  دراسة مثل

  .في الرياضيات وقد استخدمت حلقات العمل التعلم باألقران وذلك لتعلم عادات العقل
على مساعدة الطلبة على تطوير عادات العقل لديهم  الكثير من الدراساتأكدت  وقد

د من ومحاولة وضع األهداف التربوية بما يتناسب مع عادات العقل المنتج ، ولقد وضعت العدي
 وإكسابالتصورات لتطبيق نظرية عادات العقل المنتجة في التعليم واالستفادة منها في تطوير 

  .عاطفي لديهم  المتعلمين سلوكيات ذكية وايجابية وكذلك تطوير الذكاء ال

وفي ظل هذه النظرة بات من غير المقبول أن تظل المناهج الدراسية في معزل عن   
سعياً لمواكبة ؛ رات ،فدأبت التربية على تغير نظمها ومضامينهامجريات تلك األحداث والتطو

. وطموحات المجتمع ، وأهداف المرحلة التعليمية، مع طبيعة العصر يتالءمبما ، ركب التحضر
كانت من أبرز المجاالت التي ، )كالمداخل واالستراتيجيات والطرق(ولعل األنشطة التدريسية 

السيما في مجال تدريس العلوم ،إذ ظهرت ، ضافات والتجديداتنالها النصيب األوفر من تلك اإل
وتُسهم بشمولها وتكاملها في تحقيق ، تناسب مواقفها التعليمية المتنوعة، لتدريسها أنشطة متعددة

ومنها ، إال أن ما ُأقترح منها بشكل مخصص لتنمية عادات العقل كان محدوداً.المنشودة أهدافها 
بدراسة  )2006(ها سعيد ت مقترحوالتي أثبت) A.A.I= استقصي / أسأل / حلل (استراتيجية 

شبه تجريبية جدوى فاعليتها في تنمية العادات العقلية لدى طالب الصف األول الثانوي من خالل 
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قترحتها مُ والتي أثبتت  )I.R.E= التقویم / االستجابة / البدایة (واستراتیجیة ، تدریسه لمقرر الكیمیاء
من خالل تدریسها لمقرر  فاعلیتها في تنمیة عادات العقل المستهدفة  )2008(لیلي حسام الدین –

   .العلوم 

  : مشكلة الدراسة 
بضرورة التجدید والتحدیث في واقعنا التدریسي ، بالرغم من تعالي دعوات اإلصالح التربوي

التي ُتسهم في تحقیق إیجابیة ، واالهتمام بتجریب المداخل واالستراتیجیات والطرق التدریسیة
فكیریة الُعلیا في المواقف بنصفیه األیمن واألیسر والسمو بقدراته ومهاراته الت دماغهوٕایقاظ ، المتعلم

وبالرغم من الدور الذي قد تلعبه استراتیجیة التعلم بالدماغ ذي الجانبین في . التعلیمیة المختلفة 
في  من خالل البحث واالطالع الباحثة ت إلیهتوصل ما في حدود –تحقیق ذلك إال أن قد تبین 
إلى استخدام استراتیجیة بشكل مباشر تربویة تهدف دم توفر دراسات عالعدید من األدبیات التربویة 

وما تم العثور علیه مجرد دراسات ، التعلم بالدماغ ذي الجانبین لتدریس العلوم على النطاق العربي
أو قد یكون برنامج مقترح في ضوء مبادئ نظریة ، قائمة على نظریة التعلم بالدماغ ذي الجانبین

استراتیجیة التعلم بالدماغ ذي  تم استخدامفي الدراسة الحالیة  أما، التعلم بالدماغ ذي الجانبین
وباقي االستراتیجیات المتعلقة ، الجانبین كاستراتیجیة منبثقة من تلك النظریة تتعلق بجانبي الدماغ

األیسر من  بتلك النظریة تقوم على تفعیل جانب واحد من الدماغ سواء الجانب األیمن أو الجانب
العربي والغربي لمناهج یة عادات العقل في األدب التربوي راسات التي هدفت لتنمقلة الدالدماغ ، و 

  .ناهج وطرق تدریس العلوم بشكل خاصوندرتها في مجال م، وطرق التدریس بشكل عام

واألخذ بأراء معلمي  ،لتلك الدعواتوانطالقًا من تلك اآلراء التربویة وما شابهها، واستجابة 
ستراتیجیة ا(استخدام استراتیجیة جدیدة لتنمیة عادات العقل وهي ارتأت الباحثة  ومشرفي العلوم ،

كإحدى االستراتیجیات المتعلقة بالدماغ في تدریس العلوم وذلك للتعرف  )التعلم بالدماغ ذي الجانبین
  . علي أثر تلك االستراتیجیة في تحسین وتنمیة بعض عادات العقل المنتج لدى أفراد عینة الدراسة 

  

  : تتحدد مشكلة الدراسة باإلجابة عن السؤال الرئیس التاليذلك بو 
ما أثر استخدام استراتیجیة التعلم بالدماغ ذي الجانبین في تدریس العلوم لتنمیة بعض عادات 

  العقل المنتج لدي طالبات الصف التاسع األساسي بغزة ؟ 
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  : ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية

  ؟تعلم وتعليم العلوم لدى طالبات الصف التاسع األساسي  التي تالئمماعادات العقل المنتج  .1
بين متوسطي درجات ) α ≥  0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي  .2

في اختبار بعض عادات العقل  المجموعة الضابطةفي وقريناتهن طالبات المجموعة التجريبية 
  ؟المنتج 

بين متوسطي درجات ) α ≥  0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي  .3
وقريناتهن في المجموعة الجانب األيمن المسيطر من الدماغ في المجموعة التجريبية  طالبات 

 الضابطة في اختبار بعض عادات العقل المنتج ؟

بين متوسطي درجات ) α ≥  0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي  هل توجد .4
وقريناتهن في المجموعة الجانب األيسر المسيطر من الدماغ في المجموعة التجريبية طالبات 

  الضابطة في اختبار بعض عادات العقل المنتج ؟
ات بين متوسطي درج) α ≥  0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي  .5

في وقريناتهن سيطرين في المجموعة التجريبية ي الدماغ مطالبات اللواتي لديهن جانبال
 ؟في اختبار بعض عادات العقل المنتج  المجموعة الضابطة

  : فروض الدراسة 
  : لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم صياغة الفروض الصفرية التالية 

طالبات بين متوسطي درجات ) α ≥  0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ال  .1
  .ي اختبار بعض عادات العقل المنتجف في المجموعة الضابطةوقريناتهن المجموعة التجريبية 

بين متوسطي درجات طالبات  ) α ≥  0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي ال  .2
في المجموعة  الجانب األيمن المسيطر من الدماغ في المجموعة التجريبية وقريناتهن

 .اختبار بعض عادات العقل المنتج  الضابطة في

بين متوسطي درجات طالبات ) α ≥  0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي  ال .3
الجانب األيسر المسيطر من الدماغ في المجموعة التجريبية وقريناتهن في المجموعة 

  .ات العقل المنتج الضابطة في اختبار بعض عاد
بين متوسطي درجات ) α ≥  0.05(وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي تال  .4

في وقريناتهن الطالبات اللواتي لديهن جانبي الدماغ مسيطرين في المجموعة التجريبية 
 .في اختبار بعض عادات العقل المنتج  المجموعة الضابطة
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  : أهداف الدراسة 
  : تتحدد أهداف الدراسة كما يلي

 .تعلم وتعليم مادة العلوم  التي تالئمعادات العقل المنتج تحديد بعض  .1

التعرف على داللة الفروق في بعض عادات العقل المنتج بين طالبات المجموعتين التجريبية  .2
  .والضابطة 

التعرف علي داللة الفروق في بعض عادات العقل المنتج بين المجموعتين التجريبية  .3
 .من المسيطر من الدماغ والضابطة لدى طالبات الجانب  األي

التعرف علي داللة الفروق في بعض عادات العقل المنتج بين المجموعتين التجريبية  .4
 .والضابطة لدى طالبات الجانب  األيسر المسيطر من الدماغ 

التعرف علي داللة الفروق في بعض عادات العقل المنتج بين المجموعتين التجريبية  .5
 .ي لديهن جانبي الدماغ مسيطرين والضابطة لدى الطالبات اللوات

  : أهمية الدراسة 
  : تكمن اهمية الدراسة في النقاط التالية 

الدماغ ذي الجانبين وخطوات بالتعلم  استراتيجية توفر الدراسة معلومات متكاملة عن .1
 .وأهمية استخدامها في اكساب بعض عادات العقل المنتج ، استخدامها في تعليم العلوم

 .الدراسة مشرفي العلوم ومدربي الدورات التدريبية في تحسين تدريس العلوم قد تفيد هذه  .2

تواكب الدراسة االتجاهات العالمية في المجال التربوي بالتركيز على عادات العقل مما يفيد   .3
 جفادة منه في المادة وتخطيط مناهج العلوم بحيث تتضمن بعض عادات العقل المنتاإل

 .ي توظفها في مناهج العلوموالتركيز على األنشطة الت

إفادة الباحثين من أدوات البحث المستخدمة في تنمية بعض عادات العقل المنتج تُساهم في  .4
 اختباروذلك من خالل إعداد وتقنين ، دماغنيف الطلبة طبقا لجانب المسيطر من الوتص

 . يقيس الجانب المسيطر من الدماغ  اختباريقيس تلك العادات وتقنين 

دراسة دليالً للتدريس باستخدام استراتيجية التعلم بالدماغ ذي الجانبين لتنمية بعض توفر ال .5
عادات العقل المنتج مما يفيد معلمي العلوم والطلبة المعلمين لالستفادة منه في تحضير مادة 

 .العلوم 
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  :مصطلحات الدراسة 
  -:تم تعريف المصطلحات إجرائياً

 :الدماغ  •

والمسئول عن العالقات االجتماعية والنشاطات وأنماط السلوك  هو مركز العقل في اإلنسان
له  بالبيئة المحيطة الدماغزداد نموه بغض النظر عن المرحلة العمرية ،ويتأثر لفة ويالمخت

فدماغ اإلنسان مرن وقابل ألن يكتسب قدرات متجددة تساعد على  ،من حين إلى أخروينمو 
  .بصور متفاوتة ذكاؤهتنمية 

 : اغجانبا الدم •

  :  دماغ اإلنسان يتكون من جانبين هما
هو ذلك الجانب المسيطر من الجسم، وهو مرتبط بالتفكير : الجانب األيمن من الدماغ  .1

 البصري وغير اللفظي والمكاني والتفكير الحدسي 

المسيطر من الجسم، وهو مرتبط بالتفكير هو ذلك الجانب : أليسر من الدماغ الجانب ا .2
 . بالتفاصيل، وكذلك التفكير المنطقي واللفظي  والموجه بالمتقار

  .ويقاسان  باختبار السيطرة الدماغية ، وقد يكونا الجانبان هما المسيطران 
 :  ذي الجانبين الدماغباستراتيجية التعلم  •

الفعاليات والخطوات التعليمية التي تتخذها المعلمة ، والمستندة على من مجموعة هي 
بالدماغ ذي الجانبين، والتي تشمل عمليتي التعليم والتعلم من خالل  افتراضات نظرية التعلم

المعالجة  –اليقظة الهادئة  –االندماج المنظم –االستعداد للتعلم ( الخطوات التاليةتحديد 
للصف التاسع " النبات الزهري وتركيبه " في تدريس وحدة  )زيادة السعة الدماغية –النشطة 
  . األساسي

  :العـــادة  •

ط غير واع في أغلب األحيان من السلوك المكتسب من خالل التكرار، وبالتالي فهو نم
  .يؤسس في العقل، وهي أنماط لألداء الذكي، الذي تقود المتعلم إلى أفعال إنتاجية

 : عادات العقل المنتج •

من بناء تفضيالت من األداءات  مكن المتعلمالتي تُ القدرات الذهنيةو مجموعة من المهارات
السلوكيات الذكية، بناء على المثيرات والمنبهات التي يتعرض لها بحيث تقوده في النهاية  أو

إلى انتفاء عملية ذهنية أو أداء أو سلوك من مجموعة خيارات متاحة أمامه لمواجهة مشكلة 
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عادات العقل بعض باختبار  بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة ويقاس ،ما ما أو قضية
  .لذلك  الباحثةعدته أالمنتج الذى 

 :  طالبات الصف التاسع األساسي •

واللواتي يتراوح ، المرحلة التاسعة من التعليم األساسي بفلسطينالطالبات المسجالت في 
  .سنة ) 14- 15(عمارهن ما بين أ

  : حدود الدراسة 
اقتصرت هذه الدراسة علي عينة من طالبات الصف التاسع األساسي لتطبيق وإجراء 

مدرسة بنات المغازي اإلعدادية في  2012-2013للعام  في الفصل الدراسي الثانيليها ع التجربة
النبات الزهري ( سابعةاليس المعلومات الواردة في الوحدة علي تدر، كما اقتصرت ) ب(

 ).الجزء الثاني(، ف التاسع األساسيمن كتاب العلوم للص )وتركيبه 
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  الثانيالفصل 
  اإلطـار النظــري للدراســــة

  
  

v  ًنــنظرية التعلم بالدماغ ذي الجانبي: أوال.  

v ًاستراتيجية التعلم بالدماغ ذي الجانبين: ثانيا. 

v  ًجـــل المنتــقــالعادات ــع:ثالثا. 
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  الفصل الثاين
  اإلطار النظري 

كان الدماغ في حد ذاته موضوعاً للدراسة لقرون مضت، وترجع النماذج البدائية للعمل 
وفي بداية القرن العشرين تم مقارنة الدماغ بمدينة للوحات . على الدماغ إلى ما قبل ألفي عام

 .هذه النظرة قادت مباشرة إلى المزيد من المقارنة الحالية بالحاسوب ،)switch board(المفاتيح 
  . في السبعينات من القرن العشرين تم التحدث عن نصفي الدماغ األيسر واأليمنو

ابتكر هذا ، )Triune brain) (البنية(وبعدها ظهر مفهوم الدماغ ثالثي التركيب 
إذ . فيما يتصل بنمو األجزاء الثالثة للدماغ البشري Paul Maccleanالمصطلح باول ماكلين 

في الدماغ األسفل ) survival learning(ن تعلم البقاء افترض ماكلين في نظريته هذه أ
)lower brain ( ؛والعواطف في الدماغ األوسط)mid brain( . وتحدث مهارات التفكير العليا

موذج الدماغ الذي يعرف بن وحاليا هنالك األنظمة الشاملة). upper brain(في الدماغ األعلى 
  . )3: 2010،علوان (  )complex brain model(المعقد 

في العقدين اآلخرين من القرن العشرين أجرى علماء األعصاب العديد من األبحاث 
التي أمكن استخدامها لتطوير التدريبات التعليمية، واعتمد علماء األعصاب على المعلومات 
المستندة إلى علم التشريح والتجارب ومختلف تقنيات المسح والتصوير والرنين المغناطيسي 

  .بحوث الدماغ المخبرية في علم األعصاب أغلبن أن فضال ع

وللوهلة األولى قد يبدو التعلم بالدماغ ذي الجانبين ال قيمة له في نظريات التعلم، ولكن 
بالفحص الدقيق من قبل التربويين تبين أن االعتماد على علم األعصاب سيساعد ويدعم 

البرهنة على  باإلمكان آنئذ، ولكن لم يكن الممارسات الصفية الناجحة التي كانت تُمارس من قبل
ومن المؤكد في هذا المجال أن الدماغ البشري مكون من شقين، أيمن وأيسر وقد دلّت .صحتها

أن لكل شق مخصصات الدراسات والبحوث الميدانية في مجال تعلم المهارات العلمية على 
  .)60: 2002عفانة، ( إدراكية 
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  :اغ ذي اجلانبني نظرية التعلم بالدم :أوالً 
نظرية في التعلم تؤكد على التعلم مع حضور "(Jensen , 2000 , P : 32)  عرف

مع وجود االستثارة العالية والواقعية والمتعة  (Learning with brain in mind)الذهن 
ك والتشويق والمرح والتعاون وغياب التهديد وتعدد وتداخل األنظمة في العملية التعليمية وغير ذل

  .من خصائص التعلم المتناغم مع الدماغ 

نظرية ظهرت في التسعينات من القرن " اأنهفتُعرفها ب )108، 2004(السلطيأما 
التعلم يستند إلى افتراضات علم األعصاب  –الماضي وتمثل أسلوب أو منهج شامل للتعليم 

حالياً عن التركيب الحديثة التي توضح كيفية عمل الدماغ بشكل طبيعي وتستند إلى ما يعرف 
  " . لمختلفةالتشريحي للدماغ البشري وأدائه الوظيفي في مراحل تطوره ا

مجموعة من " نظرية التعلم بالدماغ ذي الجانبين بأنها الباحثة وبناء على ذلك تُعرف 
، وهو مصطلح االفتراضات القائمة على علم األعصاب الحديثة التي تُوضح كيفية عمل الدماغ 

لوصف الخصائص المميزة لألفراد الذين لديهم رغبة أو ميل إلى االعتماد بدرجة كبيرة يستخدم 
  "على أي من النصفين الكرويين بالدماغ في عملية توظيف وتشغيل المعلومات 

  :ذي الجانبين الدماغلنظرية التعلم بالبيولوجية والفسيولوجية  األسس

مجموعة من األسس البيولوجية تستند نظرية التعلم بالدماغ ذي الجانبين إلى 
  والفسيولوجية 

  :مكونات الدماغ .1

عضو على درجة كبيرة من التعقيد والعمق، والجزء األمامي منه هو أكثر اتساعاً هو 
مقارنة باألجزاء األخرى من الجهاز العصبي وهو محاط بثالثة أغشية تغلفه وتحميه ويقبع داخل 

كغم، ويستهلك  104  -  103لجسم بمتوسط من وزن ا% 2تجويف الجمجمة، ويزن الدماغ 
من األكسجين الوارد إلى الجسم، ويعتبر الدماغ هو % 20من وزن طاقة الجسم % 20الدماغ 

عناصر متعددة، ويعمل الدماغ % 4، %8من الدهون والبروتين % 78جسم هالمي يشكل الماء 
الً، وله درجة من اللزوجة حتى يكون التعلم فعا الخمسبزيادة عدد الحواس ويحتاج إلى الحواس 

كالجالتين الرخو، على الرغم من أن الطبقة الخارجية منه تسمى المادة السنجابية فإن لونه 
أبو السميد ( ويرد هذا اللون إلى أعصاب الدماغ غير مكسوة بطبقة الميلين )بني(الحقيقي 
  ).13:2008السليتي (و) 11:2007وعبيدات
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  :التركيب الداخلي للدماغ.2

تكون الدماغ من نصفي كرة دماغية، نصف الكرة األيسر، ونصف الكرة األيمن، ي
ء، إن هذا التداخل الجاسىويرتبط هذان النصفان بعدة حزم من األعصاب يعرف أكبرها بالجسم 

أبو (الحر بين نصفي الكرة الدماغية يسمح بتبادل المعلومات بينهما عن طريق حزم األعصاب 
  ).150: 2008بكر، 

  ويكتلة رخوية رمادية اللون من "الدماغ اإلنساني بأنه ) 7: 1986حمدان، (ف عر
الخارج بيضاء من الداخل محمية داخل الجمجمة بعدة طبقات متتالية عظمية صلبة، ليفية ثم لينة 

أو الخلية العصبية  منها نيوروناتهالمية، يتكون من نوع خاص من الخاليا تسمى الواحدة 
بليون خلية عصبية، تخطط وتوجه وتتحكم في الحياة  1000 – 100بين ويتراوح مجموعها 

  ".اإلنسانية بخيرها وشرها

أقسام ) 115: 2007(وعفانة و الخزندار) 40 – 32: 2004(وقد ذكر كل من السلطي 
  :الدماغ الرئيسية إلى

 .Fore – brain  الدماغ األمامي:أوالً 

 .Mid – brain  الدماغ المتوسط: ثانياً

 .Hind – brain) جذع الدماغ(الدماغ الخلفي : ثالثاً

 
  )2-1(شكل رقم 

  .رسم توضيحي للدماغ الداخلي
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  :وهو الجزء األكبر من الدماغ ويتكون من األجزاء التالية: الدماغ األمامي: أوالً

  : lymbic systemالجهاز اللمبي  - 1

الدماغ الخلفي، يقع على حواف نصفي الكرتين المخيتين الكبيرتين، وتحيط مكوناته ب
  :ويتكون من التراكيب العصبية العامة اآلتية

 .الحجاب الشفاف. ج               .قرين أمون. ب                  .اللوزة .أ 

وتقع كل من اللوزة والحجاب الشفاف ضمن التركيب تحت القشرة المخية، ويقع قرين 
ع أجزاء الجهاز اللمبي تكون وحدة أمون في التراكيب القشرية المخية التي تظهر مبكراً، وجمي

مترابطة ترتبط معاً بطريقة فريدة بمرات من األلياف العصبية، ويتحكم بكثير من الوظائف 
  .الحيوية والعمليات الالإدارية

  :المخ - 2

وهو أكبر أجزاء الدماغ في اإلنسان واألكثر تعقيداً، وضمن خصائصه فإنه تتضمن 
ة الحس بالواقع يتم معالجة المعلومات الحسية واتخاذ خواص تمركز اإلحساس والشعور، ونتيج

  .وظائف اللغة والكالم ))Ncocortex(القشرة الجديدة (القرارات ويتضمن المخ 

وأظهرت بحوث الدماغ في السنوات األخيرة والتي أدت إلى التداخل والتعاون والتكامل 
مياء، والطب، وعلم المعرفة، علم األعصاب، والفسيولوجيا، والبيوكي: ما بين عدة حقول منها

  .وعلم النفس، وعلوم الكمبيوتر، أن الدماغ البشري ينقسم إلى جانبين أيمن وأيسر

  
  )2- 2(شكل رقم 

  .شكل توضيحي يبين تركيب الدماغ األمامي
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أن الجانب األيمن يسيطر على الجانب األيسر من  باحثةيتضح لل وبناء على ما سبق
يسيطر على الجانب األيمن من حركة  الجسم، ويرتبطان معاً  حركة الجسم والجانب األيسر

  . Corpus collosumبواسطة حزمة من األلياف العصبية والحسية تسمى الجسم الجاسي 

  :وفي كل جانب من جانبي الدماغ له خصائص مختلفة لذلك تم تصنيف الناس إلى قسمين

  .يسيطر عليه من قبل الجانب األيمن: األول

  .طر عليه من قبل الجانب األيسريسي: الثاني

ولكل جانب درجة من التحكم فاإلنسان الذي يتحكم به الجانب األيمن تجده منهمك   
بالتفاصيل الحركية،ويركز على عمليات التركيب واإلنشاء وبناء الكليات واستقبال األنماط 

ون الشخص أكثر واألشكال، لذلك يك البنيوتشكيلها، وتصور شبكة العالقات التي تتألف منها 
نشاطاً في العمليات ذات الطابع البصري والحيز المكاني، كالصور والمجسمات والخبرات 

  .الحسية المباشرة

بينما اإلنسان الذي يتحكم به الجانب األيسر فإنه يركز على العمليات التحليلية في   
ويحمل . ا بشكل خطياستقبال المعارف والمعلومات، إذ يحلل األجزاء المكونة لبنية معرفية م

الجزء على سابقه ويؤسس الالحق على السابق حتى ينتهي إلى منظومة كاملة من تحليل أجزائها 
وربط أحدهما باآلخر، ولذلك كان النصف األيسر أشد اتصاالً بالعمليات العقلية المتعلقة بمعالجة 

ت الرياضية وكل ما اللفظية وسالسل الكالم وترميز اللغة وحل رموزها واألرقام والمعلوما
  .يجري بنسق خطي متتابع

ولقشرة الدماغ التي تتكون من عدة تالفيف ولونها رمادي بسبب احتوائها على أجسام   
  :الخاليا العصبية واأللياف القصيرة عدة وظائف منها

 .تنظيم الحركات اإلرادية وتبدأ فيها .أ 
 .توجد فيها مراكز اإلحساس .ب 
 .عاالت النفسية والذهنيةتوجد فيها مراكز الذاكرة واالنف .ج 
 .توجد فيها مراكز النطق والبصر والسمع والذوق والشم .د 

  :نييالدماغ الب - 3

بين الدماغ المتوسط ونصف كرة المخ، ) والوطاء المهيدأ(تحت يحتوي على المهاد وما 
 ويتكون المهاد من نوبات وظيفتها إيصال الرسائل العصبية التي لها عالقة بالحس واالنفعال إلى
قشرة الدماغ، كما يحتوى المهاد على كتل نووية توصل السياالت الواردة من المخيخ إلى نصف 



 اإلطار النظري للدراسة 

  18 
 

  الثانيالفصل 

كرة المخ، ويوجد في المهاد مركز حسي للشعور باأللم، وتنتهي جميع األحاسيس ما عدا الشم، 
في المهاد وهو المسؤول عن استمرار حاالت الوعي واليقظة، أما المهيد يقع أدنى المهاد وهو 

العصبية الخارجية وله أثر في كثير من  مهم جداً في الدافعية والسيطرة على الجملةكز مر
  .الدوافع كاألكل والشرب وتنظيم درجة الحرارة، ويلعب دوراً مهم في السلوك االنفعالي

  :الدماغ المتوسط: ثانياً

بين  منطقة القنطرة من الدماغ الخلفي ويمتد ما المتوسط إلى العلى منيتجه الدماغ 
الدماغ الخلفي والدماغ األمامي وهو يوصل اإلحساسات من النخاع الشوكي إلى الدماغ األمامي 

  .ويساعد في التوازن

  :ويتكون من جزئيين مهمين هما

وهي خيوط من األلياف العصبية تربط الدماغ األمامي بالدماغ : السويقتان المخيتان .1
 .الخلفي

ة بروزات تحتوي على مراكز االحساسات السمعة وهي أربع: األجسام التوأمية الرباعية .2
 .والبصرية

  ):جذع الدماغ(الدماغ الخلفي أو : ثالثاً

يقع في الجزء السفلي من الدماغ وهو امتداد للنخاع الشوكي، ويقوم بتوصيل المعلومات   
  :الحسية إلى المخ ويتكون مما يلي

 .وكي ويضبط وظائف حيويةويقع النخاع المستطيل أعلى النخاع الش: النخاع المستطيل .1
ويقع فوق النخاع المستطيل وتربط مناطق الدماغ السفلي بالمناطق : القنطرة أو الجسرة .2

 .العليا منه وتساعد على تنظيم اإلحساسات وتعبيرات الوجه
ويراقب مستوى النشاط في الدماغ الخلفي، ويقع الجزء : نظام التنشيط الشبكي السفلي .3

 .وسطالعلوي منه في الدماغ األ
وهو جسم صغير يقع عند مؤخرة الدماغ وخلف النخاع المستطيل ويسمى أيضاً : المخيخ .4

بالدماغ الصغير، وله دور في تنظيم الحركات اإلدارية ويحافظ على توازن الجسم 
بالتعاون مع العضالت، ويسيطر على توتر العضالت واالنعكاسات الخاصة بتوازن 

 :الجسم ويتكن المخيخ من
يتميزان بوجود تالفيف، على سطحيهما لتزيد من مساحة القشرة : مخيخيه نصفي كرة - 

 .المخيخية
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تشبه الدودة، ويقوم المخيخ بتنسيق التقلصات العضلية وتقويتها لضمان : العضم الدوري - 
 .اتزان الجسم

  :مكونات الدماغ ذي الجانبين

هناك العديد من يتكون الدماغ البشري من جانبين أحدهما أيمن واألخر أيسر، إال أن 
الدراسات الحديثة تؤكد على أن الدماغ يعمل بكليته وال يمكن فصل الجانب األيمن عن الجانب 
األيسر في التعامل مع المواقف الحياتية، فاإلنسان يمتلك دماغاً واحداً، إال أنه يتكون من نصفي 

تخصص في إعادة بناء كرة لمعالجة المعلومات بأسلوبين مختلفين، فالنصف األيمن من الدماغ ي
وتركيب األجزاء لتكوين كل متكامل، كما أنه يتعرف على العالقات بين األجزاء المنفصلة، وهو 
ال ينتقل بصورة خطية وإنما يعمل بشكل كلي متوافق ومتوازٍ، بينما يبدي النصف األيسر لكرة 

بنصف واحد دون  الدماغية فاعلية في عمليات المعالجة البصرية والمكانية، فنحن ال نفكر
  ).117: 2004وعفانة،  عبيد(ترك في العمليات العقلية العليا اآلخر، فكالهما يش

مكونات )  5 -3: 2005( عبيد و) 16- 15: 2008(وقد أوضح كل من جيش وعفانة
  :الدماغ البشري الرئيسية 

  
  )2-3(شكل رقم 

   .مكونات الدماغ البشري

 ونصف الكرة اليمنىنصف الكرة الدماغية ن  أن الدماغ البشري مكون موترى الباحثة
وفـى  ) أى يكون مركزاً له(كل من هذين النصفين يقوم بنشاط عقلي معين و، رىاليسالدماغية 
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غالب األحوال يحدث تكامل بين النشاطين تكون حصيلته هو جماع النشاط العقلي الذي يقوم به 
  .ة هذه األنشطةالفرد وإن كان أحد النصفين قد يتحكم أكثر فى نوعي

  

  : رئيسية وهي كالتالي الدماغ البشري من مكوناتويتكون 

وجذع ) cerebellum(وتتضمن العديد من األجزاء الفرعية منها المخيخ  :الطبقة األولية .1
الشمي من المخ إلى األنف ، الممر )Medulla(، والنخاع الشوكي )Brain stem(الدماغ 

)Olfactory bulbs(لدماغ بالتحكم في عملية التنفس والعضالت وضربات ، إذ يقوم هذا ا
القلب، كما أنه يكون نشيطاً لتكرار السلوكيات دون أن يتم أي نوع من التعديل أو التغيير 
في روتين الحركات أو األنشطة، ولهذا فإن هذا الجزء سمي بالعقل الميكانيكي؛ وذلك نظراً 

 .ئماًنا لعمله ونشاطه المستمر حتى ولو كان اإلنسان
وهذا الجزء هو الذي يتحكم بالجوانب االنفعالية المرتبطة  ):سىءالجا(الثقني الجسم  .2

باألنماط السلوكية لإلنسان، وذلك مثل اإلحباط، الرغبة، الميل، واالرتياح، وغيرها، ولهذا 
فإن هذا الجزء يتحكم بالجهاز العصبي التلقائي الذي يوفر الحوافز والبواعث االنفعالية تجاه 

الجسم الثقني الطريق العام الرئيسي للعصبونات الواصلة بين نصفي عمليات التعلم ويشكل 
أسئلة مهمة حول ما إذا كان النصفان  أثارت الدراسات األولية لنصفي الدماغ عدةوالدماغ، 

) التواصل معاً(الدماغيان المنفصل إحداهما عن األخر يستمران في إمكانية التحادث معاً 
الدور الذي يؤديه مثل هذا التواصل في الفكر والفعل، فهناك بضعة جسور  وحول طبيعة

، تربط النصفين الدماغيين أحدهما )commissures(من العصبونات تدعى الملتقيات 
 .ضخمهاالثقني أباألخر، مع العلم بأن الجسم 

ه وهي األقدم واألكثر بدائية في الدماغ، إذ أن منظومة االنتبا :القشرة الدماغية .3
)Ahentioral system ( نى من القشرة الدماغية التحتية، بينما القشرة العلياتشكل عدة ب

تُسمى بغطاء التفكير، وتنقسم القشرة إلى نصفين أحدهما أيمن واألخر أيسر تعرفان 
بالدماغين األيمن واأليسر، ويتحكم الجزء األيمن من الدماغ في الجانب األيسر من الجسم، 

لجزء األيسر في الجانب األيمن منه، وتتوقف عمليات التعلم عند الفرد على بينما يتحكم ا
والجسم الثقني والقشرة الدماغية بنصفها األيمن واأليسر، حيث التفاعل بين الطبقة األولية 

 ).3- 2(طريق الملتقيات الموضحة في الشكل  إن األجزاء الثالثة تتصل فيما بينها عن

البشري ليس نظاماً واحداً فقط وإنما يشمل على عدة أنظمة أن الدماغ  باحثةيتضح للو  
  .يعمل بصورة متكاملة وشاملة من أجل فهم المواقف بكليتيها وليس بجزئيتها
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  :التفكير والدماغ ذو الجانبين 

أن قدرة التخيل كالقدرة العقلية في أنه  )27-25: 2008(عفانة و الجيش يرى كل من
األيمن من الدماغ، ويزودنا بمصادر في كال الجانبين من الدماغ،  يتقدم نتاج التفكير في النصف

فسيستجيبون بمعلومات من ) أحمد(فإذا طلبنا من المتعلمين مثالً أن يفكروا باسم ما وليكن 
النصف األيسر من الدماغ، وإذا طلبنا منهم أن يصيغوا هم أنفسهم اسماً ويخبرونا عن كيفية 

صف األيمن من الدماغ، فالتخيل من وظائف النصف األيمن من شعورهم، فسيدعون استبصار الن
الدماغ، ولذا فإنه يعد عملية مختلفة تماماً عن عمليات النصف األيسر منه، ويحدث التفكير في 
النصف األيمن من الدماغ دون وعي لفظي، ولذلك فنحن أقل شعوراً به، وفي التخيل نستقبل 

ا يستطيع المتعلم أن يجد ظروفاً معينة تمكنه من استدعاء بينم، الصور من النصف األيمن للدماغ
الصور الخيالية من النصف األيسر، نالحظ أن هناك اختالفاً واضحاً في أداء الجانبي من 

الذي يتميز عن أنماط التفكير التي يقوم األيمن بالعديد من أنماط التفكير، الدماغ، إذ يقوم الجانب 
  .بها الجانب األيسرمن الدماغ 

  )1- 2(جدول رقم 

  .أنماط التعلم في الجانبي األيمن واأليسر من الدماغ

  الجانب األيمن من الدماغ  الجانب األيسر من الدماغ
  تخطيطي

(Planned) 
  رياضي

(Mathematical) 
  موسيقي

(Musical) 
  تخيلي

(Imaginative) 
  تقني

(Technical) 
  تحليلي

(Analytical) 
  تخاطبي

(Talking) 
  بنائي

(Synthetic) 
  إداري

(Administrated)  
  تحكمي

(Control) 
  فني

(Artistic) 
  روحي

(Spiritual)  
  حل المشكالت

(Problem Solving) 
  منظومي

(Systemic) 
  عاطفي

(Emotional) 
  مفاهيمي

(Conceptual)  
  احتفاظي

(Conservated) 
  استداللي

(Deductive) 
  داخلي

(Internal) 
  كلي

(Holistic) 

أن هناك تناسقاً بين جانبي الدماغ األيمن  )63: 2002(يجد عفانة ق في ضوء ما سب
واأليسر في إنجاز التفكير المقبول والمالئم، إال أن هذا التناسق ال يعني أن  التفكير ال يكون 

التي يمكن عرضة للمغالطات المنطقية، األمر الذي يلزمنا بيان مواطن الخطأ في التفكير و
  - :ايجازها فيما يلي



 اإلطار النظري للدراسة 

  22 
 

  الثانيالفصل 

 .طاء في اإلدراك الحسيأخ .1
 .أخطاء في استخدام اللغة على نحو غير صحيح .2
 .أخطاء عدم تنساق الفكر .3
 .أخطاء في سيطرة الوجدان على العقل .4

وجود عالقة بين الجانبين وكالهما يتعامل مع الواقع ويمثل مستويات تستنتج الباحثة و  
خدام الجانب األيسر يتعلم شيئاً المعرفة المادية في الوجود الكوني، والشخص الذي يتعلم باست

واحداً وعليه أن يتعلمه بعناية ومن ثم ينتقل لتعلم شيء أخر، واألشخاص المحكومين بالجانب 
األيمن لديهم نمط تعلمي مختلف، فإنهم عندما يتعلمون شيئاً ما فإنهم سوف يقرأون جميع الكتب 

وضوع لتتبلور لديهم الفكرة، المتحدثة عن الموضوع ويتحدثون إلى أي شخص له عالقة بالم
فالعالقة تبين هذين الجانبين عالقة قوية ال يمكن فصلها بسهولة وال يمكن أن يعمل الجانبين 

  .بشكل منفصل فهناك تداخل كبير ومعقد في عمل جانبي الدماغ

  :وظائف نصفي الدماغ

 وضحنصفي الدماغ األساسية كما هو ممن أهم وظائف أن ) 36: 1987(أشار ويليامز 
  :بالجدول التالي 

  )2-2(جدول رقم 

  .الوظائف األساسية لنصفي الدماغ

  المعالجة في النصف األيمن  المعالجة في النصف األيسر

يهتم باألجزاء المكونة، ويكتشف عن  - 
  المظاهر

) الجشتالية(يهتم بالكل واألشكال الكلية  - 
  .ويدمج بين األجزاء وينظمها في كل

  األنماطاحثة عن وب عالئقية، نباتية، -   تحليلية - 

  .معالجة متتالية، معالجة تسلسلية - 
  .زمنية - 
لفظية، ترميز وفك رموز الكالم  - 

  والرياضيات والموسيقى

  .معالجة آنية ومعالجة متوازية - 
  .مكانية - 
  .بصرية وموسيقية - 

  

وهو ، على فهم أنواع الوظائف التي يقوم بها كل جانب من جانبي الدماغ كد الباحثةوتؤ
ألنه يساعد المعلمين بشكل خاص والتربويين بشكل عام على فهم التعليم ومعرفة أن  ،أمراً هاماً

  .هذه العملية يجب أن يخطط لها لتعزيز عمل النصفين بشكل متناسق وفعال
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ومن خالل التصوير بالرنين المغناطيسي قسم العلماء إلى أربع مناطق يطلق عليها 
 :كالتالي) 52: 2008(فصوص، وهذه الفصوص كما عرضها عامر 

الذي يقع في وسط مؤخرة الدماغ وهو مسؤول بشكل ): Occipital(الفص الخلفي  .1
 .رئيسي عن االبصار

الذي يقع في المنطقة المحيطة بالجبهة ويعني ): Frontal(الفص األمامي أو الجبهي  .2
 .باألعمال الهادفة مثل إصدار األحكام، واإلبداع، حل المشكالت، والتخطيط

الذي يقع في أعلى مؤخرة الرأس وتتضمن مسئولياته ): Partietal( الفص الجداري .3
 .معالجة الوظائف اللغوية واألحاسيس الدقيقة

فيقعان فوق ) األيمن واأليسر(الفصان الصدغيان ): Temporal(الفص الصدغي  .4
وهذه المنطقة مسؤولة بشكل رئيسي عن السمع والذاكرة والمعنى . األذنين وحولهما

أنه يوجد بعض التداخالت في وظائف تلك الفصوص، وعلى  الباحثةترى وواللغة 
  .الرغم أن هناك وظائف مختلفة لكل فص من الفصوص

  

  : خصائص نظرية التعلم بالدماغ ذي الجانبين 
يتصف التعلم بالدماغ ذي الجانبين بالعديد من المواصفات والخاصة الهامة وقد لخصتها   
  :كالتالي) 109 - 107: 2004(السلطي

 .الدماغ هو طريقة في التفكير تتعلق يتعلم شيء ما أو إنجاز عمل معين .1
 .فهم عملية التعلم يتم من خالل االعتماد على تركيب الدماغ ووظيفته .2
 .يعد نظاماً في حد ذاته وليس تصميماً معد سابقاً .3
  .طريقة طبيعية وداعمة وإيجابية من أجل اتخاذ القرارات وحدوث التعلم .4

  : ذي الجانبين الدماغبة التعلم  مسلمات نظري

تعتمد نظرية التعلم بالدماغ ذي الجانبين على مجموعة من المسلمات من أهمها كما 
  :كالتالي  و )99 -  93: 2007(من عفانة والجيش عرضها كل

  :الدماغ نظام ديناميكي معقد - 1

لوجي في وقت الجسدي والفسيوحيث تعمل األفكار والعواطف والخيال واالستعداد النفسي و
؛ إذ أن تفاعل تلك الجوانب مع بعضها البعض كنظام متكامل، فالدماغ يتبادل واحد

المعلومات مع البيئة الخارجية، وتعد السمة الفعالة والمميزة للدماغ هي سعة في توظيف 
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تلك الجوانب على مستويات مختلفة وبطرق متعددة في آن واحد، فالبد من فهم طبيعة دماغ 
  .ن كافة الجوانب، وذلك ألنها ذات طبيعة معقدة ومتعددة األوجهالمتعلم م

  :ذو طبيعة اجتماعية) العقل(الدماغ  - 2

يتغير الدماغ بصورة مستمرة طالما كان اإلنسان حياً، حيث تبدأ حياة اإلنسان في التشكيل 
ر، إذ والتغير من جميع جوانبها حينما تتفاعل أدمغتنا مع أجزاء مكملة لنظام اجتماعي أكب

يؤكد فيجوتسكي على التفاعل االجتماعي الديناميكي مع اآلخرين، فاألدمغة تتغير استجابتها 
النشغالها مع اآلخرين، وأن الجزء األكبر من خصائصها يعتمد على طبيعة المجتمع، ولذلك 

ع يتأثر التعليم بطبيعة العالقات االجتماعية التي يكونها األفراد من خالل تفاعلهم العميق م
  .اآلخرين

  :البحث عن المعنى أمراً فطرياً في الدماغ - 3

يشير البحث عن المعنى إلى اإلحساس بخبرتنا بصفة عامة، ويعد البحث عن المعنى هو   
األساس والموجه المستمر لألدمغة البشرية، وهذا ين أيضاً أن المعنى يستنبط من تجاربنا، بي

  .بشري، بل هو عملية ذات قيمة وهدف في حد ذاتهاإذ يعد أمراً أساسياً وحيوياً للدماغ ال
  :البحث عن المعنى يحدث من خالل النمذجة - 4

فالسعي عن المعنى يتطلب من الدماغ البشري أن ينمذج الخبرات على هيئة قوائم وخرائط   
عقلية، فعملية النمذجة أو الترميز جزء منها مكتسب من البيئة واآلخر فطري، فالدماغ 

اء المألوفة أوتوماتيكياً أو ألياً، وفي الوقت نفسه يبحث ويستجيب للمثيرات يسجل األشي
ألنه يحاول أن يميز  ،)فنان(أو  ) عالم(الجديدة، ولذا فإن الدماغ يمكن أن يطلق عليه أنه 

  .ويفهم ترميزات معينة يسهل فيما بعد استدعائها عندما يتعرض الفرد إلى مواقف فريدة
  :ورية للنمذجةالعواطف مهمة وضر - 5

يتأثر كل ما يتعلمه الفرد بالعواطف والمشاعر، حيث تحتوي أجهزة الدماغ البشري على   
تقدير الذات والحاجة إلى التفاعل االجتماعي حتى يحدث التوازن العقلي واالستقرار النفسي، 

لي فكل من المشاعر واألفكار في الدماغ ذي الجانبين ال يمكن فصلهما عن بعضهما، وبالتا
تلوث المعنى، مما يبعد الفرد عن الموضوعية ) الكوف(فإن المشاعر والعواطف كما يقول 

في الحكم على األشياء، وعدم التحكم في إعطاء معايير للنقد تقوم على أساس عملية ،ومن 
هنا فإن تأثير العواطف والمشاعر على الخبرات الحياتية تنبغي أن تكون مناسباً حتى تكون 

  .لم صحيحة وسلميةعملية التع
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  :يستقبل وينتج كل دماغ أجزاء وكليات في آن واحد - 6

يدرك كل دماغ تلقائياً األجزاء والكليات وينظمها بالرغم من وجود تمايز واختالف بين 
الجانبين األيمن واأليسر، حيث يعمل أحد جانبي الدماغ على اختزال المعلومات إلى أجزاء 

األيمن (، فالشخص السليم يتفاعل لديه جانبي الدماغ )شمولي(واآلخر إلى كليات ) تحليلي(
إلخ، كما أن ... مع كل األنشطة سواء أكانت تتعلق بالفن أم البيع، العد، الجري) واأليسر

العديد من البحوث والدراسات الميدانية في مجال تشريح الدماغ أشارت إلى أن الجانب 
فإن الوظائف األساسية لكل جانب تبدو واضحة األيمن واأليسر عندما يتم شقهما جراحياً، 

حيث إن الجسم الجاسئ هو المسئول عن العمليات المشتركة للجانبين، فهو الذي يعمل على 
ربط األجزاء في الجانب األيسر مع الدماغ لبناء الكليات في الجانب األيمن منه، كما أن 

الجانب األيسر منه، هذا على الكليات في الجانب األيمن من الدماغ تفتت إلى أجزاء في 
  .الرغم من أن كل جانب له وظائفه ومهامه العملية والتربوية والثقافية واالجتماعية

  :تتضمن التعلم كالً من االنتباه المركز واإلدراك المحيطي - 7

يكتسب الدماغ المعلومات التي تقع في بؤرة اهتمامه ويدركها بشكل مباشر وأيضاً تلك التي   
بؤرة اهتمامه في الوقت الحالي، ويستجيب الدماغ للمضمون الحسي أو الواقعي  ال تقع في

الذي يحدث في تعليم واتصال، كما أنه يدرك ويستجيب لإلشارات الهامشية غير الواقعية 
التي تكون قوية ومؤثرة وفعالة إذ تكشف معتقداتنا واتجاهاتنا الداخلية والتي لها ) الداخلية(

متعلمين في البيئة الصفية عن إدراك المتعلمين لهذه المعتقدات تأثير قوي على ال
  .واالتجاهات

  :التعلم يشمل عمليات الوعي والالوعي - 8

يعالج المتعلم المعرفة عن وعي ودراية من خالل التعامل الواقعي معها، ولكن هناك   
يعالج الخبرات  عمليات عقلية يقوم بها الدماغ بدون أن يعيها المتعلم أو يدركها، فالالوعي

والمدخالت الحسية تحت مستويات معقدة من الوعي، وهذا يعني أن هناك الكثير من 
المثيرات الحسية التي يتعرض لها المتعلم ال يستطيع أن يدرك معناها إال بعد وقت قد تكون 

وإنما بعد فترة ، ساعة أو يوم أو أسبوع، ولذا فإن عمليات الفهم ال تحدث في الفصل مباشرة
  .معينة يتم من خاللها المعالجات العقلية في الدماغ ثم يحدث الوعي بعد الالوعي بها

  :لدينا على األقل طريقتان لتنظيم الذاكرة - 9

تُعد الذاكرة مخزناً للخبرات واألفكار التي يعيها الفرد من البيئة المحيطة، ولكن تلك 
ئياً، إذ ينبغي أن يتم استرجاع الخبرات أو األفكار، ال يمكن استرجاعها بسهولة أو تلقا
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وبالتالي يحدث عدة مستويات  الخبرات واألفكار من خالل مرور المتعلم بمواقف محددة،
معقدة في الذاكرة الختيار المعلومات وإخراجها إلى الذاكرة قصيرة المدى لتصبح جاهزة 

  :للتفاعل مع البيئة الخارجية وهناك عدة أنظمة للذاكرة وهي
  :صيرة المدةالذاكرة ق -أ

وهي تتضمن الذكريات التي تدوم أو تبقى لثوان أو على األكثر لدقائق، هذا إذا لم تحول   
إلى ذكريات في الذاكرة بعيدة المدى، وتتضمن هذه الذاكرة بغرفة االحتراق والتي تجهز 
المعلومات واألفكار لتحرك سلوك الفرد نحو األشياء أو المواصفات التي تناغم تلك 

  .مات واألفكار وتتفق معها أو تخالفهاالمعلو

  :الذاكرة متوسطة المدى - ب

وهي التي تتضمن ذكريات تدوم لعدة أيام أو أسابيع ولكنها تكون قابلة للنسيان إذا لم يتم   
وعالوة على ذلك أن أنظمة الذاكرة تنمو وتتطور  تخزينها في الذاكرة بعيدة المدى،

لحوادث والمواقف الحياتية لحظة بلحظة،إال أن بمرور الزمن، فذاكرة اإلنسان تسجل ا
عدم دمج الحوادث والمواقف في الخبرات واألفكار المخزنة في الذاكرة بعيدة المدى لم 
يتم عمل مخطط عقلي لها أو عدم عمل ترميز أو كود معين ليسهل برمجتها 

  .واسترجاعها في الوقت المناسب
  :الذاكرة بعيدة المدى -ج

بالمعلومات واألفكار والخبرات بشكل مبرمج بصورة مخططات عقلية هي ذاكرة تحتفظ   
لمدى سنتين أو طيلة الحياة، إذ أن ما يخزن في هذه الذاكرة من معلومات ذات معنى 
ومغزى بالنسبة لفرد سواء أكانت تلك المعلومات تخفى أفكار معينة أو انفعاالت مرتبطة 

  .بمواقف قوية

  :تطورالتعلم له صفة النماء وال -10

إن الدماغ البشري في حد ذاته لين ومرن في مدى قدرته على التشكيل والتغير من خالل 
ما يمتلك من خبرات، ولذا فإن عملية التعليم تقابل في معناها التطور الدماغي، وبما أن 
عملية التعلم هي بحد ذاتها نمائية وتطورية فإن الدماغ يتطور وينمو من حين إلى آخر 

تابع في النمو واالستمرارية، إذ أن النمو يبدأ من الطفولة وهذا يعد سبباً حيوياً طبقاً للت
للتعلم في المراحل التالية فالعلم تراكمي ومن هنا فإن التركيز في تعلم الفنون واللغات في 

لذا يتصف الدماغ البشري بالتطور والنمو . مرحلة مبكرة يعد أمراً مهماً ومرغوباً
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وهذا يعود إلى الخاليا . احل معينة من النمو أكثر من مراحل أخرىالسريعين في مر
مستمرة الدائمة في النمو، حيث أنها قادرة على إقامة عالقات الالعصبية الدماغية 

  .وارتباطات جديدة من حين آلخر في ضوء ما يتعرض له المتعلم من خبرات معينة

  :يعزز التعلم المعقد بالتحدي ويعاق بالتهديد -11

تى يحدث التعلم المطلوب ينبغي أن يواجه المتعلم تحدياً من خالل تفاعله مع البيئة، ح
ولكي يصل الدماغ إلى أقصى درجاته من التعلم ينبغي أن يتعرض المتعلم إلى مجازفات 

كبيراً، فال نقصد هنا أن يعرض المتعلم نفسه إلى أخطار تؤدي إلى  تحسناًومخاطر تُحدث 
ه على مواجهة المواقف الصعبة التي تحتاج منه إلى تفكير وتأمل مثل وفاته، وإنما تشجيع

إعطاء المتعلم مسائل أو مشكالت وال تكون حلول هذه المسائل أو المشكالت جاهزة في 
عقل المتعلم، وبالتالي يسعى المتعلم إلى كسر حاجز الخوف بالتحدي والمواجهة ،فيستخدم 

إلى الحلول الممكنة، وعلى النقيض من ذلك  كل قدراته الدماغية للتخلص من الغموض
يحطم الدماغ ويتدهور تحت ضغط الشعور بالتهديد، وبالتالي يصبح الدماغ أقل مرونة 
ويرتد إلى استخدام الوجدان والتصرفات األولية البدائية التي توقعه في الكثير من األخطاء 

  .نتيجة سيطرة الشعور على الدماغ

  :فريدةكل دماغ منظم بطريقة  -12

كل إنسان له دماغ خاص به، ويميزه عن غيره من البشرية، حيث إن لكل دماغ طريقة 
هذا على  األدمغة،معينة في التنظيم، بل إن لكل دماغ خرائط عقلية مختلفة عن غيره من 

الرغم من أن لنا نفس المجموعة من األنظمة العقلية، إال أننا نختلف عن بعضنا البعض 
ود إلى نضج الفرد وخبراته المكتسبة والعامل الوراثي ومتغيرات البيئة والسبب في ذلك يع

  .وأساليب المذاكرة والتعلم والشبكة العصبية المواصلة للدماغ

حول التعلم بالدماغ بأنه يمكن تقييم  12الـ  سلماتبخصوص هذه الم وترى الباحثة  
ءة غير محددة يكون المتعلم فيها هذا كله على أساس التوافق الدماغي، أي بمعني توافر بيئة بنا

كفرد فريد ومرتبط بيئة اجتماعية وثقافية وفي نفس الوقت توافر بيئة مثيرة للتحدي لديهم وتثري 
التعليم المعقد وتزود بتجارب حقيقية وذات معنى وتقدم خيارات في األنشطة وتعطي المتعلم وقتاً 

  .وفرصاً لمعالجة ما تعلمه
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  :الدماغ ذي الجانبينبرية التعلم العوامل المؤثرة في نظ

من أهم العوامل التي يمكن أن تؤثر على نظرية التعلم بالدماغ ذي الجانبين كما حددها   
  :كالتالي ) 101: 2009(و السلطي) 101: 2007(كل من عفانة والجيش

  :العامل البيولوجي - 1

من فائدة في تنمية التفكير  باإلمكان األن استخدام نظرية التعلم بالدماغ ذي الجانبين لما لها
لدى المتعلمين، إال أن ذلك يتطلب توفير جو صفي يسمح بمراعاة هذا النوع من التعلم 
وخاصة دراسة المعلمين ألفضل السبل التي يمكن أن تُنمي أدمغة المتعلمين تجاه أهداف 

وكيفية محددة، وهذا يتطلب من المعلمين أن يكونوا قادرين على فهم كيفية عمل الدماغ 
لها، كما ينبغي أن يكونوا لديهم معرفة ودراسة بتركيب الدماغ  انهيسنللمعلومات وتخزينه 

ووظائفه حتى يمكن من إفادة المتعلمين إلى أقصى درجة، ويمكن تحقيق ذلك من خالل 
عمل برامج وورشات عمل تيسر عليهم تطبيق استراتيجيات تدريس تتناعم مع خصائص 

  .حدث الفهم المطلوبأدمغة المتعلمين وتُ

  :العامل الوراثي - 2

بليون خلية عصبية دماغية ولكنها ) 100(من المعروف أن الطفل حديث الوالدة يولد ولديه 
مقارنة بما هو عليه ) الترابطات(تبقى ضعيفة حتى الثامنة من عمره ،وكذلك الوصالت 

صبية على أن الدماغ يمكنه أن نتاج الزائد للخاليا العإلالحال لدى دماغ الكبير، ويؤكد هذا ا
سنوات، يتكيف ألي مجموعة من الظروف ،ويبلغ ذروة نشاط الدماغ في عمر خمس 

الخاليا العصبية التي ال لزوم لها والتي ال تستخدم في سنوات المراهقة، وتبقى  وتذوي
  .داخل الدماغ) الوصالت(الخاليا العصبية التي تعزز بفعل الخبرة التي تغذي الترابطات 

  :البيئي العامل -3

إن المتعلم الجديد ال يأتي إلى المدرسة بدماغ ال شيء فيه كصفحة بيضاء ولكنه يأتي    
بنك دماغي مصنع ومعدل بشكل كبير بفعل الخبرات في سنواته األولى، ولقد تشكل   ومعه 

خوة والتفاعل دماغ المتعلم مسبقاً بواسطة تأثيرات متعددة مثل البيئة المنزلية والتفاعل مع األ
مع العائلة الممتدة، وحتى على ما يبدو أن الحوادث العادية مثل الضربة على الرأس يمكن 

  .أن يكون لها أثر طويل األمد في الحد من القدرة على التعلم
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  :العامل الحسي الحركي - 4

ظيم يستقبل الدماغ المعلومات من مداخل مختلفة للحواس، حيث تقوم المستقبالت بترجمة وتن
العمليات الحسية اآلتية من الحواس إلرسالها إلى الدماغ، إذ تعد تلك المستقبالت مصادرنا 
عن المعلومات حول العالم، كما أن التعلم الحركي يعتمد بصورة كبيرة على المعلومات 
الجسمية بالرغم من وجود اختالفات في ميكانيكيات الحواس، ولكن الخصائص الوظيفية 

   .متشابهة
  :لعامل الغذائيا - 5

يتأثر الدماغ بالتغذية، فالنظام الغذائي القائم على أسس عملية ويعتمد بصورة مباشرة على 
  .الفيتامينات يجعل الدماغ ينشط وينمو ويتحسن في قدراته وانجازاته

في حين وجود السموم في الجسم تؤثر على األعصاب وتسبب عجزاً في الذاكرة ومن جهة 
والتي تُبين أنها تدعم ) النواقل العصبية(لممتعة تنبه إطالق الكيماويات أخرى فإن الخبرات ا

   .الخبرة التعليمية
  :العامل االنفعالي - 6

نفعاالت حادة على عمل الدماغ من حيث عدم قدرة إتؤثر الخبرات العاطفية التي يصحبها 
وليودكس ) souse,1998(الفرد على التركيز واالنتباه والتذكر والتفكير، إذ أشار سوسا 

)Ledoux,1996 ( إلى أهمية العواطف واالنفعاالت في عملية التعلم وخاصة تلك التي
تضع المتعلم في قلق وحيرة من حل مشكالت معينة، إذ تُعد مثل هذه العواطف واالنفعاالت 

  .محفزة لعملية التعلم

  :النقاط التالية تستنج الباحثة بناء على ما سبق 

الجينات، وتخبرنا الجينات عن البيئة المحيطة، وبناء على ذلك  على كبير أن للبيئة تأثير .1
يمكن للدماغ أن يغير بنيته ووظيفته استجابةً للمؤثرات البيئية والخبرات الخارجية وهذا ما 

  ).المرونة العصبية(يطلق عليه 

هما يؤدي أي تشويه في الحواس أو أية إعاقة جسدية سواء أكانت سمعية أو بصرية أو غير .2
إلى إعاقة التفكير عند الفرد، بل يصبح الفرد غير قادر على التكيف واالندماج في مجتمع 

  .العاديين

أن النظام الغذائي القائم على أسس علمية ويعتمد بصورة مباشرة على الفيتامينات، يجعل   .3
شاشة العظام الدماغ ينشط وينمو ويتحسن في قدراته وانجازاته ،ولهذا قد يصاب المتعلم به
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أو فقر الدم نتيجة سوء التغذية الذي يؤثر على الدماغ وقدراته التفكيرية وبالتالي على 
  .مستواه التحصيلي

أن بعض االنفعاالت المعتدلة تزيد من الشحنة الوجدانية لالنفعال وتزوده بدوافع ورغبات  . 4
السرور والفرح فكل متعلم  تدفعه إلى مواصلة التعلم لتحقيق أهدافه ،وتزيد هذه االنفعاالت

يحتاج إلى درجة معينة من السرور والفرح فإذا زادت أثرت في سلوكه وتفكيره وإذا قلت 
أصابه الملل، وتُحدث هذه االنفعاالت بعض العالقات االجتماعية بين المتعلمين وتزيد من 

  .فهمهم لبعض البعض من الناحية الشعورية 

  : مفهوم السيطرة الدماغية

مفهوم سيطرة أحد نصفي الدماغ إلى عالم األعصاب جون ) 6: 2007(نوفل جع قد أر  
 The Leading(بفكرته عن الجانب القائد من الدماغ ) John Jackson(جاكسون 

Hemispheres( عبرويعتبر هذا المفهوم األصل الذي اُشتق منه مفهوم السيطرة الدماغية، إذ ي ،
، "ماغ ال يمكن أن يكونا مجرد تكرار لبعضهما البعضإن نصفي الد": جاكسون عن ذلك بقوله

حيث تبين أن التلف الذي يحدث ألحد نصفي الدماغ يفقد الفرد القدرة على الكالم، وهي الوظيفة 
األرقى في اإلنسان؛ فالبد إذن أن يكون أحد نصفي الدماغ هو الذي يتولى أرقى هذه الوظائف، 

  .قائدوبالتالي يكون هذا النصف هو النصف ال

وهذا ما يؤكده هيوجوليمان عالم األعصاب، حيث أشار إلى سيطرة النصف الكروي   
األيسر لدى معظم األفراد، حيث تبين أن النصف األيسر للدماغ هو الذي يسيطر على الحركات 
اإلدارية واللغة والمنطق، وبالتالي ظهر مفهوم السيطرة الدماغية والذي أصبح يشير إلى تميز 

أو ميل الفرد إلى االعتماد على أحد  الفرد،ين الكرويين للدماغ بالتحكم في تصرفات أحد النصف
  .نصفي الدماغ أكثر من النصف األخر

شير المراجع العلمية ذات الشأن بالسيطرة الدماغية إلى أنه يمكن تحديد نمط السيطرة الدماغية وتُ
  :لدى األفراد من خالل منهجين علميين هما

  

  :رات سيكولوجية مثلتطبيق اختبا -1

 .اختبار تورانس لقياس السيطرة الدماغية –
 .لقياس السيطرة الدماغية) Mc Carthy(اختبار مكارثي  –
 .أداة هيرمان لقياس السيطرة الدماغية –
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والذي ) Positron Emission Tomography(مثل جهاز  تقنيات التصوير باألشعة -2
 Functional(بالرنين المغناطيسي  ، والجهاز الوظيفي للتصوير)PET(يختصر عادة 

Magnetic Resonance Imaging ( والذي يرمز له بالرمز)MRI.(  

  )Sodium Amytal( اختبار الصوديوم ميتال -3

أن الدماغ البشري ليس نظاماً واحداً فقط وإنما يشتمل على  تستنتج الباحثةوبناء على ما سبق 
يمكن للفرد أن يتمتع بقدرة  أنوازنة متوافقة ، وصورة كلية مكملة متعدة أنظمة واذي يعمل ب

ر، فأصحاب العقول الكبيرة يمكن لهم أن يستخدموا جانبي استخدام الجانبين األيمن واأليسعلى 
  ).اينشتاين ودافنشي(، ويسوقان على ذلك أمثلة من قبيل )األيمن واأليسر معاً(الدماغ 

  

  :أسس التدريس والتعلم بجانبي الدماغ
التدريس والتعلم بجانبي الدماغ على مجموعة أسس من أهمها كما حددها كل من يعتمد   

  ):35: 2007عفانة والجيش، (

يتحسن الدماغ بجانبيه األيمن واأليسر كلما تعرض إلى مواقف وخبرات تعليمية مرتبطة  .1
 .بالبيئة الصفية أو المحيطة بالمتعلم

رات التعليمية التي يتعرض لها أعلى أو يفقد دماغ المتعلم المعني المطلوب إذا كانت الخب .2
أقل من مستواه، وبالتالي فإن دماغ المتعلم ال يتأثر بتلك المعلومات أو الخبرات وال 

 .يتطور في فهم لتلك الموضوعات مما يحد من قدرته على التفكير واالكتشاف
 تصنيف دماغ المتعلم إلى مجموعة خصائص تتفق مع طبيعته، فإن دماغ المتعلم ال .3

يستطيع أن يجد عالقات أو روابط معينة بين الخبرات السابقة والخبرات الالحقة إذا لم 
يكن للخبرات السابقة أسس حقيقية في البنية المعرفية، وبالتالي ال يمكن للمتعلم في هذه 
الحالة أن يستخدم دماغه للبحث عن المعنى المقصود بصورة سليمة وعلى أسس 

 .واضحة
ويتطور من خالل التفاعل والتعاون مع األخرين، فالطفل في بداية الدماغ ذاته ينمو  .4

حياته تنمو قدراته الدماغية عندما يتفاعل مع البيئة الخارجية بصورة كبيرة، ولذا فإن 
المعلم يستطيع أن يهيئ المتعلم ليتفاعل مع أقرانه في البيئة الصفية بحيث يكتسب منهم 

 .قات اجتماعية تسمح بتوسيع سعة الدماغ وتطورهأنماطاً ذكائية وقدرات تفكيرية وعال
يتأثر نمو الدماغ بالمواقف المحرجة أو المواقف التي تهدد كيان المتعلم، ولذا يسعى  .5

المتعلم إلى عدم اكتساب تلك الخبرات المؤذية والتقوقع وعدم االنفتاح الكتساب خبرات 
ديداً للمتعلم وتؤثر على عملية أخرى، وبالتالي فإن عملية التعلم في هذه الحالة تكون ته
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فيسعى حثيثاً لعدم التعرض لتلك الخبرات أو اكتساب غيرها مما يحد من ، نمو دماغه
 .نمو الدماغ وتطوره

النظام الدماغي للمتعلم يتصف بالحركة والنشاط على الرغم من أنه معقد في تكوينه  .6
عينة من التفاعل الديناميكي ومهامه، إذا أن السعة الدماغية تستطيع أن تفرض أنماطاً م

 .الذي يمكن استيعابه من خالل تحركات المتعلم ونشاطه
يستطيع الدماغ البشري أن يدمج الخبرات أو يعطيها اسماً معيناً أو مفتاحاً خاصاً وذلك  .7

من أجل سهولة الفهم وإدراك المعنى، فالكثير من المتعلمين يقومون بترميز الخبرات أو 
ن لتلك الخبرات مثل القوانين من أجل التمكن من االستجابة للمثيرات إعطاءها مفتاح معي

 .المرتبطة بتلك الخبرات
8. علل أن السعة ينمو الدماغ عند المتعلم كلما انتقل أو تدرج من صف إلى أخر، وهذا ي

 .الدماغية تتأثر بمرور الوقت؛ بل أنها تتحسن كلما كان المتعلم أكثر انفتاحاً
دماغية خاصة تختلف من فرد إلى أخر وذلك مثل بصمة أصبع كل متعلم له صفات  .9

االبهام، حيث تختلف كل فرد عن األخر في طبيعته وخصائصه، وكذلك الدماغ البشري 
في تكوينه وخبراته وقدراته وسعته يختلف من متعلم إلى أخر وهنا قد تلعب الجوانب 

 .يز صفات الدماغ وخصائصهالوراثية ومضامين الخبرات وأساليب التعلم والبيئة في تما
يقوم كل جانب من جانبي الدماغ بمهام خاصة، بمعنى أن كل جانب يتعامل مع مهام  .10

جزيئية أو موقف تعليمي معين فمثالً الجانب األيمن من الدماغ يتعامل مع المواقف 
 .البصرية  بينما الجانب األيسر من الدماغ يتعامل مع الزمن الالزم إلنهاء مهمة معينة

صف بخصائص ثابتة بغض النظر عن أن الدماغ البشري يت تستنتج الباحثةعليه و  
ختالفات الخارجية األخرى إال أن الدماغ البشري يمتلك مهارات مختلفة تتفاوت من فرد ألخر اإل

وهذا يعتمد على مدى نضج الجانب الفسيولوجي لدى الفرد وعلى العوامل البيئية واالجتماعية 
  .به والثقافية المحيطة

  

  :أنماط التعلم المسيطر على جانبي الدماغ عند المتعلمين
تؤثر المواقف التعليمية واألفعال المصاحبة لها في البيئة الصفية على عمل الدماغ   

وبالتالي على أنماط التعلم التي يستخدمها المتعلم في تلبية حاجاته العلمية واألكاديمية والنفسية 
التعلم بأنها هي العادات الدراسية والطرق التي ينسجم بالمتعلم من وغيرها، ويمكن تعريف أنماط 

خاللها مع المادة العلمية، إال أن تلك األنماط في الجانب األيمن المسيطر من الدماغ تختلف عنه 
  :)141 – 140: 2007عفانة والجيش، ( في الجانب األيسر منه، والجدول التالي يوضح ذلك
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  )2-3(جدول رقم 

  .ن أنماط التعلم المسيطر على جانبي الدماغ عند المتعلمينمقارنة بي

  أنماط التعلم المسيطر على الجانب األيسر  أنماط التعلم المسيطر على الجانب األيمن  م
  يعمل ويقرأ لوحده  يعمل ويقرأ في مجموعات  1
يدمج المادة العلمية مع ما توصل إليه   2

البحث العملي من تصورات لبعض 
  .المشاريع

مج المادة العلمية مع أخر ما توصل إليه يد
البحث العلمي من خالل دراسته لموضوع 

  .معين
يشارك في نشاطات صفية ويثير ضجة   3

  إيجابية
  يلتزم بالهدوء أثناء الدرس بدون أي ضجة

ينسجم مع المرئيات ويستصعب من   4
  المحاضرة

  يواجه صعوبة في فهم الدرس بالمرئيات

ل من موضوع تقينينجز أعماله ولكنه   5
  ألخر

  دقيق وينجز أعماله لدرجة الكمال

يفهم الدرس من خالل تحرير أوراق   6
  باألهداف

  يفهم الدرس عندما توضع األهداف

  يتقبل المعلومات عن طريق الشرح ويدونها  .يتقبل المعلومات من خالل الرسومات  7
  المفاهيم المتبعة يحث المعلم على شرح  يحث المعلم على شرح المفاهيم البسيطة  8
يشارك األخرين في حل الواجبات   9

  المدرسية
  ينفرد في حل الواجبات المدرسية

  يفهم الدرس في الهدوء وعدم أي نقاش جانبي  يفهم الدرس من خالل سماع المناقشات  10

  

  :لمسيطر من الدماغ عند المتعلمينغير اأنشطة صفية لتفعيل الجانب 

دماغ غير المسيطر عند المتعلمين ينبغي إعطاء األنشطة لتفعيل أو تنشيط جانبي ال  
  ) :146 – 145: 2007عفانة والجيش، (الصفية التالية كما ذكرها 

  :غير المسيطراأليسر المتعلمون ذوو الجانب : أوالً

تكليف المتعلمين بأنشطة ومهام تعليمية تحتاج منهم إلى وضع األشياء في ترتيب  .1
 .ألرقام معينة أو استنتاج أو تنظيم أو تركيب جمله بوتسلسل منطقي، مثل ترتي
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عرض بعض األمثلة على المتعلمين ثم الطلب الوصول للقاعدة أو التعميم بحيث يقوم  .2
 .المتعلمون بربط الجزئيات

إتاحة الفرصة للمتعلمين لفهم األنشطة والمهام التعليمية قبل القيام بها، وذلك من خالل  .3
 .وبة تحدد خطوات العمل وطرق السيرإعطائهم تعليمات واضحة ومكت

يعطي المعلم أنشطة صفية غير متشبعة أو غير متفرغة للمتعلمين، وتقوم على التسلسل  .4
 .المنطقي، أو من الصغير إلى الكبير، أو من الجزء إلى الكل

  

  :المتعلمون ذوو الجانب األيمن غير المسيطر: ثانياً

مل ملصقات أو عمل تجارب علمية، كما تكليف المتعلمين بعمل مشاريع جماعية مثل ع .1
 .ينبغي بتكليفهم بمهمات إبداعية تحتاج إلى أنماط تفكير عليا

عرض الموضوعات واألنشطة على المتعلمين الختيار ما يناسبهم، بحيث تكون المهام  .2
 .المطلوبة منهم تحتاج إلى توزيع األدوار وتقسيم المهام ثم نقد العمل المنجز

أو عرض مجموعة من الفقرات اللغوية، ، بطة بموضوع الدرستحليل موضوعات مرت .3
أو إعطاء تسميات معينة لمصطلحات أو تحديد ، أو استنتاج كلمات لها سياق معين

مصطلحات من خالل تعريفات معينة أو كتابة المصطلح الدال على عبارة معينة أو 
 .إعطاء اسهم لمفهوم معين أو استنتاج ما يستفاد من موضوع معين

عطاء أسئلة صفية وواجبات بيتية تحتاج من المتعلمين إجابات مفتوحة، بحيث يمكن إ .4
استخدام عقولهم في التفكير، األمر الذي يعطي الفرصة للمتعلمين للوصول إلى عدة 

 .حلول مفتوحة للمسائل المطروحة
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 :اسرتاتيجية التعلم بالدماغ ذي اجلانبني:ثانياً 
إحدى طرق التعلم القائمة على المخ والتي " بأنها) 17: 2001(وقد عرفها زيتون   

وتتضمن هذه ، رتقاء بالتعليم إلى الذروةين تغيير بؤرة االهتمام إليها لإلتتطلب من المعلم
ملها فيما يلي االستراتيجية مجموعة من التقنيات التدريسية المرتبطة بهذه النظرية والتي أج

التعامل ، االنغماس في عملية التدريس ،القلق المتوسط ،اليقظة المسترخاة ،االستعداد للتعلم(
  ." )النشط

إحدى استراتيجيات التعلم القائم "بأنها ) 106: 2008(عفانه والجيش كل من ويرى   
االستعداد للتعلم ،االندماج (والتي تتضمن خمس خطوات رئيسية وهي ، على الدماغ ذي الجانبين

  ")توسيع السعة الدماغية، لنشطةالمعالجة ا، المنظم ،اليقظة الهادئة
ألنه متفق مع خطوات ) 2008(تعريف عفانة والجيش  الباحثةتتبنى وفي ضوء ذلك   

هي االستراتيجية األولى المنبثقة ستراتيجية اتيجية المتبعة في هذه الدراسة ، وتعتبر هذه االاالستر
ة على خبرات المتعلمين والتي والتي تعتمد بصورة مباشر، من نظرية التعلم بالدماغ ذي الجانبين

وأن العالقات ، ذو طبيعة اجتماعية ما يؤكده المبدأ القائل بأن الدماغ وهذا، تأتي بصورة تعاونية
إضفاء  يجب علي المعلماالستراتيجية ولنجاح هذه ، االجتماعية تؤثر بوضوح على خبرات التعليم

ديد والخوف والمشجع للقيام ببعض جو من التحدي الهادف البناء ذي المغزى والخال من الته
  .المخاطر والمجازفات   

ة نقاط يجب أن يأخذها المعلم في عين االعتبار عند تطبيق عد) 56: 2001(لذا قد حدد زيتون
  : استراتيجية التعلم بالدماغ ذي الجانبين 

لى ينمو الدماغ من خالل البيئة التعليمية الخصبة والتي تمنح المتعلم الفرصة للحصول ع –
 .معلومات ذات معنى، أو تعطيهم فرصة لصنع المعنى

يبحث الدماغ دائماً عن عالقات بين األشياء والموضوعات إلحداث المعنى، وبالتالي  –
يجب على المعلمين أن يجدوا روابط وعالقات تؤسس للمتعلمين الفهم وإدراك المعنى 

 .للموضوعات الجديدة من خالل ما عندهم من معلومات سابقة
ل الدماغ إلى التعلم بشكل فردي، فالتفكير الذاتي واألفكار المتالقية في ذهن المتعلم يمي –

جميعها تتعلق في ذاتية المتعلم ولكن الدماغ يتطور ويتحسن بالمشاركة والتعاون 
والتفاعل مع األخرين، وخاصة عندما تتالقى األفكار وتتلقح وتستوعب على أسس 

لتالي فإن البيئة تمده بالفرص المناسبة لكي يفكر بصوت حقيقية في البنية المعرفية، وبا
 .مسموع بالمناقشة والتعاون في تعلم الخبرات
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بيئة مليئة بالتحدي، فالدماغ يحتاج إلى أهمية توفير باحثةيتضح للوبناء على ما سبق   
صبة لتنمية التعلم، فالبيئة الصفية ليست مكاناً محايداً، فمهمة المعلمين توفيرمكونات للبيئة الخ

  .العقل
 

  :خطوات التعلم في استراتيجية الدماغ ذي الجانبين: ثانياً 

انبين الخطوات التالية كما عرضها تتضمن عملية التعلم الرئيسية في استراتيجية الدماغ ذي الج
  ) :106: 2008(عفانة والجيشكل من 

  ) Predisposition of Learning( :االستعداد للتعلم: الخطوة األولى

يقوم المعلم في هذه الخطوة بتطبيق استراتيجية التعلم بالدماع ذي الجانبي والتي تختلف   
عن استراتيجية التدريس التقليدي، إذ ينبغي على المعلم أن يتحول في تحركاته التدريسية نحو 

، وبالتالي )معرفة شاملة لعلم األعصاب واألحياء(ضرورة توظيف الدماغ في التعليم الصفي 
المعلم بحاجة ماسة إلى تغيير النماذج الدماغية للمتعلمين، وتجهيز أدمغتهم بالترابطات  يكون

الشبكية بين الخبرات السابقة لدى المتعلمين والمعلومات الجديدة، وأن يكون المعلم قادراً على 
هام التعامل مع عقول المتعلمين وكيفية عملها، ومقتنعاً باألفكار الجديدة، وفيما يلي أهم الم

  :التدريسية التي ينبغي أن يقوم بها المعلم في هذه الخطوة

تهيئة عقول المتعلمين للموضوع الجديد من خالل التعرف على االرتباطات الشبكية بين  .1
 .الخبرات السابقة وخصائص الموضوع الجديد

االستعانة ببنود اختبارية لكشف خيوط التكامل في الخبرات الموجودة في أدمغة  .2
 .ن والخبرات المراد اكتسابهاالمتعلمي

تجهيز البيئة الصفية بما يتفق مع هذا النوع من التعلم بحيث تكون مصممة ومزودة  .3
بخبرات إثرائية تُمكن المتعلمين من فهم واستيعاب الترابطات الشبكية الجديدة ،وبالتالي 

 .جعل المدخالت للموضوع الجديد قابلة إلحداث التفكير العميق
من القدرة الديناميكية للدماغ من خالل فهم ألية عمله، بحيث يحدث التعلم  يستفيد المعلم .4

المطلوب وذلك من خالل وضع المعلم في بيئة حقيقية وثيقة الصلة بالمشكلة المطروحة 
 .أو الموضوع المراد تعلمه

توفير مناخ صفي خاٍل من التهديد والوعيد للمتعلمين وتخليصهم من مشاعر الخوف  .5
  .لصف بيئة تعليمية فيها تحد ومنافسة منتجةبحيث يسود ا
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  ) Orchestrated Immersion( :االندماج المنظم: الخطوة الثانية

في   تتطلب هذه الخطوة ابتكار بيئات تعليمية تساعد المتعلمين على االنغماس الكامل   
من أجل الخبرات التربوية واالندماج والتكييف معها، بحيث يوفر المعلم الفرصة للمتعلمين 

التفاعل مع الموضوع المطروح بشكل منظم وسلس، وهذا يتطلب من المتعلم وفق استراتيجية 
  :التعلم بالدماغ ذي الجانبي التحلي بالسمات التالية

 )Mind body connection(إدراك الترابط بين الجسم والعقل  .1
 )Construction of meaning(تركيب وبناء المعنى   .2
 )Unique to the Individual(ته وتكوينه تفرد المتعلم في صفا .3
  ) Impact of Co- operative Learning(ممارسة التعلم التعاوني .4

  relaxed alertness: اليقظة الهادئة: الخطوة الثالثة

يحاول المعلم في هذه الخطوة أن يزيل مخاوف المتعلمين من خالل ترسيخ مبدأ التحدي   
ينبغي على المعلم أن يوفر مواقف تعليمية تثير التحدي للمواقف التعليمية المطروحة، حيث 

للمشكالت الصفية ويزيل االضطرابات أو االرتباك خشية الفشل؛ بل ينبغي عليه أن يشجع 
المتعلمين على القيام ببعض المخاطر والمجازفات بالتعاون مع األخرين بحيث تكون المشكالت 

المتعلم لتحمل المسئولية في مجازفات وإقباله المطروحة حقيقية ومرتبطة بالواقع، وأن يهيئ 
أي التعلم الذي يرتبط بكل ما  Peripheral Learningعلى التعلم، ويستخدم التعلم المحيطي 

إلخ، سواء أكانت داخل البيئة الصفية أو ... يحيط بالمتعلم من موسيقى، صورة، ملصقات
  .خارجها

  Active Processing: المعالجة النشطة: الخطوة الرابعة

يسعى المعلم في هذه الخطوة إلى حث المتعلمين على ترسيخ وتعميم المعلومات   
والخبرات التعليمية المكتسبة نتيجة التفاعل النشط للمتعلمين من خالل المشاركة مع أقرانهم في 
تحد ذي معنى للمواقف التعليمية، وفي هذه الخطوة يسمح المعلم للمتعلم بأن يستبصر المشكلة 

ساليب دراستها، وأن يستنبط المعلومات المرتبطة بالمشكلة، وهناك ثالثة عناصر ضرورية وأ
  :لحدوث المعالجة النشطة وهي

ينبغي على المعلم أن يضع المتعلمين في مواقف تعليمية معقدة بحيث تكون تلك المواقف  .1
مثالً بتدريسهم أو الخبرات غنية وحقيقية فمثالً عندما يراد دمج طالب في ثقافة أجنبية  ف
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 Parallel Processفيجب على المعلمين أن يأخذوا بعين االعتبار المعالجة المتوازنة 
 .لمزايا وخصائص القدرات الدماغية في اكتساب مهارات اللغة

ينبغي أن يكون لدى المتعلمين تحد ذاتي ذي معنى، فكل التحديات تثير عقول المتعلمين  .2
 .مرغوبة في التعلموتجعلهم في حالة من اليقظة ال

من خالل إجراء تحليل  Insight of Problemينبغي على المتعلمين استبصار المشكلة  .3
  .عميق لطرق مختلفة للدخول لها، وهذا ما يعرف بالمعالجة النشطة للخبرة

  )Expanding of brain Capacity: (توسيع السعة الدماغية: الخطوة الخامسة

مسائل إضافية ترتبط بواقع الموضوع المطروح بحيث يعطى المعلم في هذه الخطوة   
يعزز من إكساب الخبرات في السعة الدماغية من خالل دمج حلول مختلفة للمشكالت أو المسائل 
االضافية في بنية الدماغ، كما أن المتعلمين يكونوا قادرين على التعلم بصورة أفضل عندما 

ون التعزيز حقيقاً، كما ينبغي أن يعي المعلم أن وبالتالي  يك، يحلون مسائل أو مشكالت واقعية
الصورة الكلية ال يمكن فصلها عن تفاصيلها وبالتالي فإن السعة الدماغية لهذه الصورة للمواقف 
تتكامل وتزداد اتساعاً وتجد الخبرات المكتسبة لها سبيالً في البنية الدماغية مما يحسن من قدرة 

  .متالقية تسمح بتطور ونمو القدرات الدماغية للمتعلمينالخاليا العصبية من تكوين شبكات 
بأن خطوات تنفيذ استراتيجية التعلم بالدماغ ذي الجانبين موجود في  وتشير الباحثة  

  . )8(إعداد  دليل المعلم ملحق 
  

  :المرتكزات األساسية التي تقوم عليها استراتيجية التعلم بالدماغ ذي الجانبين
ذي الجانبين دوراً مهماً في المجاالت التعليمية المختلفة، وذلك يلعب التعلم بالدماغ   

نظراً لتركيزه على الجوانب العقلية والدماغية للمتعلم وكيفية التعامل مع المتعلم في ضوء 
خصائصه الدماغية والتفكيرية، و لهذا فإن المناهج الدراسية المعدة في ضوء هذا التعلم يجب أن 

  :  )16: 2001زيتون( كما عرضهاتراعي األمور التالية 
  :محتوى المنهاج: أوالً

، بأن )منهج سياقي(يصمم المنهج وفقاً الهتمامات الطالب، وبحيث يجعل التعلم سياقاً  .1
يكون ذا صلة وثيقة بخبرات البيئة الخارجية الواقعية، ويطرح مشكالت البيئة الواقعية، 

 .خارج حجرات الدراسةويشجع الطالب على حلها، وأن يتعلموا في محيط 
 .يستفيد المنهج من القدرة الديناميكية للدماغ؛ تعمل أكثر من شيء في وقت واحد .2
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يقترح التعلم القائم على فهم الدماغ بأن أفضل تعلم يحدث يكون بوضع المتعلم في مشكلة  .3
 .حقيقية وثيقة الصلة بحياته وليست بعيدة الصلة عنها

حث عن المعنى، واألنماط التركيبية حتى يصبح التعلم ذا يوفر المنهج الفرصة للمتعلم الب .4
 .مغزى ويدعم الدماغ بحافزه الفطري

بما أن لكل دماغ تنظيمه الفريد فمن األهمية أن يسمح المنهج للمتعلمين بتوفير بيئات  .5
 .التعلم الخاصة بهم القائمة على احتياجاتهم ومتطلباتهم الفردية

شكل نسقي مترابط بحيث ال تنفصل فيها الكليات أن يكون موضوعات المنهج مصممة ب .6
 .عن الجزئيات

 
  :بيئة التعلم: ثانياً

 .نهماك في خبرة التعلمتتسم بيئة التعلم بالنشاط، واإل .1
حجرات الدراسة تكون مصممة ومزودة بخبرات ثرية تساعد على إثارة الوصالت  .2

 .العصبية بالمخ
اونية، إشارة إلى المبدأ الذي ينص على خبرات التعلم القائم على الدماغ تتم بصورة تع .3

أن الدماغ ذو طبيعة اجتماعية، وأن العالقات االجتماعية تؤثر بوضوح على خبرات 
 .التعليم

يسود جو من التحدي ذو المغزى أو الهادف، وليس المقصود بالتحدي هنا التحدي  .4
ى الحد األقصى المؤدي إلى الخوف، فقد أوضحت األبحاث أن المخ يقوم بالتوصيالت إل

عندما يتحدى شكل صحيح في البيئة تُشجع القيام ببعض المخاطر أو المجازفات، ويشير 
 relaxedتيقظ استرخائي (القائمون بعملية التعليم وفق فهم الدماغ إلى هذه الحالة 

alertnessl( 

 
  : استراتيجيات التدريس: ثالثاً

لمنهاج القائم على الدماغ ذي إلى أن ا) Mc Carthy,1988(لقد أشار ماك كارني   
الجانبين يمكن تدريسه بما يستخدم استراتيجيات مختلفة طبقاً لخصائص لنصفين الكرويين 
للدماغ، حيث أن الجانب األيمن له استراتيجيات مغايرة عن استراتيجيات الجانب األيسر وقد 

  :كما يلي )124 – 123: 2003عفانة وعبيد، (كل منلخصها 
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  )4-2(جدول رقم 

  .استراتيجيات تدريس جانبي الدماغ األيمن واأليسر كل على حدة

  استراتيجيات تدريس الجانب األيسر  استراتيجيات تدريس الجانب األيمن

 استراتيجية الشرح المرئي أو البصري - 
استراتيجية تناول عدة موضوعات في  - 

 .آن واحد بشكل متواز
 .استراتيجية التأليف والتركيب - 
تجارب العلمية والزيارات استراتيجية ال - 

 .الميدانية
استراتيجية التعلم بالحواس وتكوين  - 

 .الصور الذهنية
هو ايجاد عالقة ) المجاز(استراتيجية  - 

  .بين شيئين ليس لهما عالقة

 .استراتيجية الشرح اللفظي أو اللغوي - 
استراتيجية تناول المعلومات بشكل  - 

 .متسلسل ومتابع
 .استراتيجية تناول الموضوع مجزأ - 
استراتيجية تعلم منطوق النظريات  - 

 .والقوانين
استراتيجية األسئلة المباشرة والتي  - 

 .تتطلب التذكر المعرفي
استراتيجية األنشطة الواقعة في فهم  - 

  .العالقات

وجود استراتيجيات يمكن أن تُكسب قدرات ذكائية مختلفة وتزيد من  وتضيف الباحثة  
استراتيجية التفكير االفتراضي، واستراتيجية العمليات  مثل) األيمن واأليسر معاً(عمل الجانبي 

  .التبادلية، واستراتيجية تحليل وجهات النظر، واستراتيجية التناظر
  

  : دور المعلم: رابعاً

عندما يحاول المعلم تطبيق استراتيجية التعلم بالدماغ، ربما تُثار بعض الصعوبات عند   
دريس التقليدي، ولذا نجد أنصار هذا االتجاه يؤكدون التحول من مجموعة االتجاهات القديمة للت

على ضرورة التغيير، نظراً للتغييرات التي حدثت في مجتمعاتنا، وتعتبر أفكارنا السابقة على 
علم (التعلم يرجع إلى االنفجار المعلوماتي عن كيفية توظيف الدماغ الكتساب المعلومات خاصة 

الً عن ذلك فَنَحن بحاجة ماسة إلى تغيير أنفسنا في فض) التكنولوجيا(، )األعصاب واألحياء
األنشطة المتفاعلة، والحياة الواقعية، والخبرات المعقدة التي من خاللها نستطيع التعامل مع 
األفكار الجديدة، والتي يجب أن يكون التغيير نابعاً من قبل المدرسيين أنفسهم، وفيما يلي بعض 

لدماغ التي تتطلب من المعلمين تغيير بؤرة االهتمام إليها مداخل وطرق التعلم القائم على ا
لالرتقاء بالتعليم إلى الذروة، وتتضمن التقنيات التدريسية المرتبطة بهذه االستراتيجية مجموعة 

  :فيما يلي )17، 2001زيتون،( ملهامن النقاط والتي أج
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 )relaxed alertness(اليقظة المسترخاة  •
 القلق المتوسط  •
 ) Immersion(في عملية التدريس االنغماس  •
 )Active Processing(التعامل النشط  •

  

في استراتيجية التعلم بالدماغ ذي دور المعلم ) 125: 2003(عفانة وعبيد كل من وقد ذكر 
  :كما يلي  الجانبين

1. م والتعرف على ما يتمتع به لّتعأن يكتشف المعلم أنماط التعلم وأساليبه الخاصة بكل م
 .قدرات دفاعية معينة المتعلم من

أن يهيئ المناخ الصفي المالئم بما يتفق مع العمل التعاوني، حيث أن الخبرات المكتسبة  .2
 .بالعمل التعاوني تسمح بتوفير أساليب للتفاعل االجتماعي واحترام األخرين

إتاحة الفرصة للمتعلمين لتحليل وتركيب األشياء بحيث يكتسب المتعلم مهارات حركية  .3
 .اً جسمياً، وذلك عن طريق الحوار والمناقشة والعمل الفردي والجماعيوتوافق

أن يكون المعلم قادراً على اكتشاف إمكانات المتعلمين البصرية وتوسيعها، فعندما  .4
يعرض المعلم لطالبه معلومات لفظية وبصرية معاً، فإن ذلك يوفر فرصة أفضل لنجاح 

لبصرية في تعلمهم، فعرض األشكال المتعلمين الذين يعتمدون على المعالجات ا
والرسومات والصور المناسبة تُساعد المتعلمين على التمثيل العقلي وتكوين صور ذهنية 

 .للمحسوسات
أن يعطى المعلم فرصة لليقظة العقلية والعصف الذهني بحيث يستطيع المتعلمون  .5

لجانبين معاً في االستعانة بأدمغتهم سواء أكان الجانب األيمن أو الجانب األيسر أو ا
 .اكتشاف البيئة الخارجية وإثارة التعلم المرغوب

المتعلمين من التعامل مع المشكالت العلمية واالجتماعية  توفير مرتكزات فكرية تُمكّن .6
وغيرها بحيث تسود عملية التعليم التحدي الهادف، وتسمح بتكوين اهتمامات واتجاهات 

ن إقبالهم على حل مشكالت علمية مرغوبة نحو الموضوعات الدراسية وتزيد م
 .واجتماعية تتفق مع قدراتهم الذكائية العامة والخاصة

عدم إشعار المتعلمين بالتهديد أثناء عملية التعلم، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن  .7
رغباتهم باستخدام أساليب مريحة وممتعة مثل األلعاب التعليمية، تمثيل األدوار، 

 .رهاالمسرحيات المدرسية وغي
تنشيط المتعلمين داخل البيئة الصفية وخارجها من خالل توفير وسائل تقنية متعددة  .8

لألشياء وتحريك المتعلم   Spatial Dimensionsتُمكنّهم من إدراك األبعاد المكانية 
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بحيث يحس بأهمية عملية التعلم ودورها في تنمية الجوانب الجسمية وتَحمل المسئوولية 
 .لتعليمية المطلوبة منهفي إنجاز المهام ا

  

  :المتعلم دور: خامساً

أن يكون المتعلم قادراً على المشاركة مع األخرين في صناعة القرارات التي تخضهم  .1
 .وتوجه قدراتهم الذكائية بأنفسهم بالتركيز على الموضوعات التي تصقلها وتنميها

لمختلفة والتي تنمي أن يتمكن المتعلم من التعامل مع أساليب حل المشكالت بأنواعها ا .2
قدرات المتعلم الذكائية في جانبي الدماغ سواء أكان ذلك من خالل المحسوسات المدركة 

 .أو من خالل التعامل مع األرقام والرموز والمصطلحات الرياضية والعملية وغيرها
مشاركة المتعلمين في التفاعل مع المؤسسات التعليمية الخارجية بحيث يستطيع كل منهم  .3

طور دماغه الذي يعتمد بصورة مباشرة على الواقع والتعامل االجتماعي وعالقاته أن ي
 .المختلفة

بحيث يتمكن من ، أن يكون المتعلم مدركاً لعمليات التقويم الالزمة لتعلمه فردياً وجماعياً .4
إعطاء نفسه صورة خاصة حول موضوعات معينة تلبي احتياجاته، وبخاصة شخصيته 

ف على قدراته الذكائية الضعيفة والتي هي بحاجة إلى تطور ونمو الذاتية، وذلك ليتعر
 .مستمرين

 

  :التعلم تقنيات: سادساً

استخدام أجهزة الكمبيوتر وشبكات االنترنت في تنمية القدرات الذكائية المختلفة، وذلك  .1
على اعتبار أن تلك األجهزة تعد مصدراً هاماً في تزويد المتعلمين بالموضوعات 

 .الالزمة لعملية التعلم القائمة على الدماغ ذي الجانبيناألساسية و
االستعانة بالمعامل الدراسية في تنمية المهارات المهارية مثل حل المشكالت، إجراء  .2

 .التجارب، اكتساب المفاهيم العلمية الرياضية، تعديل البنَى العقلية وتطويرها
البحث والتطوير والتعلم، حيث االستفادة من بنك المعلومات والمكتبات المدرسية في  .3

يستطيع المتعلمون بناء قاعدة معلومات تزيد من تخيلهم للموضوعات الدراسية وتمكنهم 
 .من توسيع مداركهم وتحسين أساليب وطرق تعلمهم

استخدام قاعة الفن في تنمية قدرات المتعلمين التفكيرية وإكسابهم مهارات تصورية  .4
ور التي توصي بها، وتنمية قدراتهم السمعية لمضامين األشكال والرسومات والص

 .والحسية من األناشيد واأللحان والموسيقى



 اإلطار النظري للدراسة 

  43 
 

  الثانيالفصل 

عمل متاحف ومعارض وأيام دراسية تساعد المتعلمين على تنمية مواهبهم الخاصة  .5
واطالعهم على نتاجات البيئة المحلية في صناعة الوسائل التعليمية الالزمة لفهم 

نمية مهاراتهم من خالل صناعة تلك الوسائل بأنفسهم الموضوعات العلمية المختلفة وت
 .األمر الذي يحسن من الجوانب الجسمية والحسية والبصرية واإلدراكية وغيرها

على التفاعل االيجابي التي تلعبه التقنيات الحديثة مع  تؤكد الباحثةوبناء على ما سبق   
ن طريق أفالم وديسكات خالل عملية الموضوعات الدراسية، ويمكن االستفادة من هذه التقنيات ع

  .التعلم في غرفة الصف
  

  : توظيف أبحاث الدماغ في العملية التربوية
 )37: 2001(وزيتون) 50: 2008(وعامر) 10: 2007(وقد أجمع كل من إسماعيل  
  :فوائد توظيف أبحاث الدماغ في العملية التربوية كما يلي على أهم 

فإننا نستطيع أن نحدد أو نوزع المصادر التعليمية  من خالل معرفة كيف يتعلم الدماغ، .1
 .بشكل أفضل واألهم هو أننا سنحسن نجاحاتنا مع المتعلمين

بنوعية ) MPI(وجود أجهزة مسح الدماغ مثل جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي  .2
)FMRI ( و)NMRI( وجهاز الرسم باستخدام أشعة البوترترون ،)PEI ( طرقاً جديدة

مناطق ورؤية ما بداخله، وأصبحنا نتمكن من قياس تسلسل التفكير عبر  لفهم الدماغ
 .الدماغ ضيقة من

تعليم المواد مثل الرياضيات والموسيقى واللغة ضمن وحدة واحدة يساعد التالميذ على  .3
تحديد األنماط واالعتماد على المعرفة السابقة، وهذا يساعد على التعلم بشكل أفضل من 

 .واضع بشكل منفصلتعليم كل تلك الم
الدماغ ليس مجهزاً لكي يتحمل فترة انتباه طويلة االمد، فتغيير األنشطة ضروري  .4

 .للسماح للتالميذ بإعادة التركيز على المفاهيم الجديدة
المعلومات على بطاقة دائرية ألنها تعتبر أكثر  ضيتعلم األطفال بشكل أفضل عند عر .5

 .ألشكال المربعة والمستطيلةألفة وتسمح بتركيز أفضل مما تسمح به ا

أن الثورة في النظام التعليمي تتمثل في تطبيق األبحاث الجديدة عن  وترى الباحثة  
غير هذه الثورة أوقات بدء الدوام المدرسي، الدماغ على عمليتي التعليم والتعلم، فمن الممكن أن تُ

غير الطريقة التي ننظر تُة، وقد تراتيجيات التعليم والبيئوأنظمة االنضباط وأساليب التقويم، واس
علم إلى أقصى حد ممكن بها إلى التربية الفنية والموسيقية والبدنية أو حتى يمكن لكل طفل أن يت

  !!من يدري
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  )Habits Mind The Productive( المنتج عادات العقل: ثالثاً 
  :نشأة عادات العقل المنتج

يات المتحدة األمريكية التوصل إلى عندما حاول بعض الباحثين بالوال) 1982(في عام 
تسمية السلوكيات الذكية المتوقعة من خالل الممارسات الصفية واألعمال اليومية واتفقوا فيما 
بينهم على تسميتها بعادات العقل، موضحين أن السلوكيات يجب أن تتطلب إعمال العقل 

أفعال تشير إلى االنتباه وتتم  وانضباطه واجراء ممارسة ذلك بتلقائية واعتيادية من العمل نحو
عن الذكاء، وأشار إلى أن الغرض من تعلم هذه العادات هو مساعدة المتعلمين على استخدامها 
عندما يواجهون المواقف التي يسودها التحدي ولكي يعيش األفراد منتجين في عالم سريع 

ية للذكاء التي كانت ترى أن التغيير، وقد تصاعد االهتمام بعادات العقل بعد رفض النظرة التقليد
ذلك من الذكاء من الموروثات الثابتة التي ال يمكن زيادتها أو تنمينها لدى األفراد، حيث ظهر 

من أن الذكاء يمكن تنميته، وأن مستوى درجاته تتزايد بمرور الزمن خالل ما نادى به فورشتاين 
مارزانو (اهتم عادات العقل بعد أن نتيجة لتجارب الفرد وتعامله مع اآلخرين، وتزايد االهتمام

بتضمينها في تصنيفهم ألبعاد التعلم وجعلها كبعد خامس من أبعاد التعلم وذلك ) 1998: وآخرين
إال  ،ألنه بالرغم من أنها تسهم في اكتساب األفراد للمعلومات وتعميقها واستخدامها ذي معنى

  .على تعلم أية خبرة يحتاجونها في المستقبل أنها تعد أيضاً هدفاً مهماً لعملية التعلم إذ تساعدهم

عتماد عادات إوتنامي االهتمام بعادات العقل بعد ظهور بعض المشاريع التي قامت على   
العقل كأساس للتطور ومن هذه المشروعات مشروع تعليم العلوم لكل األمريكيين حتى عام 

سم الملكة اليزابيث ومشروع با) AAAS1993(م لمؤسسة التقدم العلمي األمريكي 2061
)Q.E2004 (لتنمية العادات العقلية.  

على أن إهمال استخدام عادات العقل يسبب )Costa and Kallik,2003(وقد أكد كوستا  
على أن تنمية ) Rota,2004(وأكدت روتا  الكثير من القصور في نتائج العملية التعليمية 

للمتعلم وإدارة أفكاره بفاعلية وتدريبه على  العادات العقلية ساعد على تنظيم المخزون المعرفي
تنظيم الموجودات بطريقة جديدة والنظر إلى األشياء بطريقة غير مألوفة لتنظيم المعارف 

  .الموجودة لحل المشكالت
  

  



 اإلطار النظري للدراسة 

  45 
 

  الثانيالفصل 

  : عادات العقل عبر التراث السيكولوجي
  :مراحل تطور عادات العقل عبر محورين هما  )62 – 61: 2011(وقد أوضح عبيدة

  :المحور األول: والًأ

وتستند . يتناول الرؤى والتوجيهات النظرية التي تستند إليها دراسة العادات العقلية
دراسة عادات العقل إلى توجهات عدد من المنظرين والمفكرين، وفي مقدمتهم ديا موتر 

قله وفرشيتان ومركادو، وما ارتبط بها من رؤى ونظرات جديدة للذكاء تعتمد في جوهرها على ن
من المستوى النظري إلى المستوى العملي من خالل طرح مفهوم جديد للذكاء ينطوي على 
القدرة على إنتاج المعرفة وتوظيفها واستخدامها في الوقت المناسب والتمييز بين هذه القدرة على 
استرجاع المعرفة أو حيازتها بمعزل عن التطبيق، األمر الذي يسير في جوهره إلى تفعيل 

  .ام وممارسة العادات العقليةاستخد

كما ترتبط دراسة العادات العقلية أشد االرتباط بمفهوم بالستيكية المخ ولدونته وطواعيته   
وقابليته إلعادة التشكل والصياغة من جراء الخبرات والتدريبات والتمارين التي تنشط النمو 

الستغناء عنه، وعليه تمثل التدخالت وإثراء البيئة المحيطة، فالدماغ ال يبلى إال إذا قررنا نحن ا
التجريبية إلعادة الصياغة والتشكيل على نحو أمثل محوراً أساسياً تلتقي حوله وتجمع عليه كافة 

ومنها موضوعات وبحوث الفاعلية البشرية ودراسة ، برامج التربية السيكولوجية والتنمية البشرية
ألدائهم الفكري وسلوكياتهم الذكية عبر مختلف العادات العقلية وما يرتبط بها من تعزيز البشر 

  .المواقف الحياتية
  :المحور الثاني

يتناول عادات العقل من حيث المعنى والمفهوم والوصف ومراحل التكوين والتأثيرات   
  .ومؤشرات النجاح الدالة على تحقيقها

اهن، إذ بضرورة االهتمام بالعادات العقلية بوجه عام في الوقت الر وتؤكد الباحثة  
أصبحت عملية تنمية العادات العقلية من أهم أهداف تدريس العلوم المطلوب تحقيقها وينبغي 
تنميتها لدى المتعلم حتى يتعود على ممارستها في التعامل مع المواقف الحياتية المختلفة 

  .والمتجددة والمرتبطة داخل الغرفة الصفية أو خارجها

عقل مفهومها ووصفها وعالقتها ببعض النظريات عادات اليتم عرض  وفي هذا المحور  
والتطبيقات التربوية وأهميتها وتعليمها وكيفية تنميتها ودور المعلم في ذلك وعالقتها بالمناهج 

  .الدراسية وعالقتها بالعلوم
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  :مفهوم العــادة 
اظبة، ما يعتاده الفرد عليه مراراً وتكراراً ومو"العادة بأنها ) 49: 2010(ف عريان رتُع  
  " .كل ما ُأعتيد حتى صار يفعل من غير جهد وجمعها عادات"والعادة 

رغبة ثابتة في الالوعي ألداء بعض األفعال، "بأن العادة هي ) 72: 2009(ويرى على  
مأخوذة عن الفعل الالتيني  Habitوتكتسب من خالل الممارسة المتكررة المتتابعة وكلمة عادة 

)Latinverb: Habere (سيطرة - أمسك بــ  –يمتلك : ويعني.  

  نمط من السلوك المتعلم والذي يصبح راسخاً "بأنها ) 59:  2009(فها العظيم بينما تُعر
  ".حتى يتعود المتعلم على أدائه ويعد سلوكاً اعتيادياً لديه في التفكير والشعور

لسلوك بأن العادة هي نمط غير واع في أغلب األحيان من ا يتضح اآلراءفي ضوء تلك   
المكتسب من خالل التكرار، وبالتالي فهو يؤسس في العقل، وهي أنماط لألداء الذكي، الذي تقود 

  .المتعلم إلى أفعال إنتاجية

وعة من العمليات موترى الباحثة بأن األداء الذهني كي يصبح عادة البد أن يمر بمج  
  :األدائية بناء على اآلراء السابقة هي

 .لوجدانيتحديد الهدف المعرفي وا .1
 .تعريف النتاجات األدائية تعريف محدد .2
 .تحديد هدف المهارة الذهنية .3
 .تكرارها بدرجة إلى أن تصبح عمليات أدائية آلية .4

 : مفهوم العقـل
التثبيت في األمور، والتمييز الذي يتميز به " بأنه) 59: 2009(أما العقل فتعرفها العظيم  

  ".اإلنسان عن سائر الحيوانات

مركز الفكر والحكم والمخيلة وسواها، ومجموع القوى "هو ) 72: 2009(ويرى على  
  ".العقلية، وما يكون به التفكير واالستدالل عن طريق الحواس والعقل يميز اإلنسان عن الحيوان

، وهوما يميز مركز الفكر والحكم والمخيلة أن العقل هويتضح للباحثة  وبناء على ما سبق
، وهو من أعظم ما وهبه اهللا سبحانه وتعالى لإلنسان، وقد وردت اإلنسان عن سائر الحيوانات

هذه الكلمة بما تحمله من مفاهيم لمن يعقل ومن ال يعقل في القرآن الكريم في سورة البقرة آية 
  .، وآيات أخرى كُثر7، وسورة آل عمران آية 269، وآية 242
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عندما ال نعود نعرف ما " مقولة كوستا عن أهمية العقل بهذه الحكمةمع  الباحثة تتفقو
علينا أن نفعل نكون قد بدأنا عملنا الحقيقي، وعندما ال تعود تعرف أي طريق نسلك تبدأ رحلتنا 
الحقيقية، فالجدول الذي تكثر في مجراه العوائق هو الذي يصرح بأجمل ألحان تدفق الماء 

عقل الجامد هو العقل الذي وانسيابه، والعقل الذي يواجه التحديات هو الذي ينهض إبداعاً وال
  ).8 :2003كوستا ،(  " ينقطع على ذاته ويستريح في زوايا الضمور والتالشي

وقد أدخلت الدول المعاصرة مفهوم العادة إلى مجال التربية وعلم النفس، وقرنته بالعقل   
عادات ، وجعلت من االهتمام بتلك ال)عادات العقل(وقدراته، وأنتجت مفهوماً جديداً، أال وهو 

وتنميتها من أحد األهداف الرئيسية للتعليم، السيما في تدريس العلوم؛ وذلك بهدف إنتاج متعلمين 
قادرين على استخدام مهارتهم التفكيرية وقدراتهم العقلية بصورة مستمرة في كافة شئونهم 

  .الحياتية

بمناهج  وبناء على هذه النظرية تغيرت النظرة للمناهج الدراسية وظهر فيما يعرف  
ولم يعد االهتمام بالمحتوى قاصراً على مجرد إكسابه للمتعلم فحسب، بل تعدى ذلك إلى . العقل

توظيف هذا المحتوى في تنمية مهارات التفكير بشكل يتحول إلى سلوك دائم، األمر الذي يجعله 
  .عادة عقلية يمارسها مدى الحياة دون تعب

جهات النظر واالتجاهات التي تناولتها، حيث ولقد تعددت تعريفات عادات العقل بتعدد و
عبارة عن تركيبة من الكثير من المهارات "عادة العقل بأنها  )28، 2003(يعرف كوستا وكاليك 

، ثم يشير بأن هذه العادات تُعنى بعدة أمور "والمواقف والتلميحات والتجارب الماضية والميول
  :هي

 .نمط السلوك الفكري وتحسينهااللتزام بمواصلة السعي للتأمل في أداء  .1

 .القدرة على امتالك المهارات والقدرات األساسية لتنفيذ السلوك .2

 .بوجود الفرص المالئمة الستخدام نمط من أنماط السلوك الفكري االحساس .3

 .تقييم استخدام نمط من أنماط السلوك الفكري بدالً من أنماط أخرى أقل انتاجية .4

مهارة المتعلم وقدرته الذهنية على تنظيم "على أنها ) 203: 2011(صادق يعرفهاكما 
  .أفكاره وإنتاج هذه األفكار حتى تصبح سلوك لديه يستخدمه ويستفيد منه في حياته اليومية

عادات العقل تظهر بصورة جلية حينما يواجه "بأنها ) 14: 2008(فها حسام الدينعروتُ  
ا، وأيضاً حينما يستخدم الفرد ما تعلمه لكي الفرد مشكلة أو أسئلة ال يعرف إجابة مباشرة عنه

  " .يحل كل أنواع المشكالت التي تواجهه في بيئته
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استحسان شكل من أشكال التصرف " بأن عادات العقل هي ) 51: 2010(وتقول عريان  
الفكري على غيره من األنماط وتفصيله وااللتزام به، ويشمل ذلك علمية اختيار حر لشكل 

من بين عناصر موقف ما بناء على مبدأ أو قيم معينة يرى فيها االنسجام في التصرف المختار 
أن تطبيق هذا الشكل في هذا الموقف مفيد أكثر من غيره من األشكال ويتطلب ذلك مستوى 

  " .معين من المهارة في تطبيق السلوك بفاعلية واالستمرار عليه

ى الفرد يعطي سمة واضحة لنمط اتجاه عقلي لد"أنها ) 99: 2009(بينما يرى فتح اهللا  
سلوكياته، ويقوم هذا االتجاه على استخدام الفرد للخبرات السابقة واالستفادة منها للوصول إلى 

  ".تحقيق الهدف المطلوب

إن عادات العقل تشير إلى اعتماد : يمكن القول باختصار) "234: 2011(ويقول طراد  
مكتسب الذي يؤسس في عقله، ويتحول إلى سلوك ال لى استخدام أنماط معينة من السلوكالفرد ع

متكرر ومنهج ثابت لديه يوظف من خالله العمليات الذهنية عند مواجهة خبرة جديدة أو موقف 
ما، بحيث يحقق أفضل استجابة وأكثرها فاعلية، وامتالك الفرد لعادات العقل وإمكاناته يؤثر على 

يؤثر على أسلوبه وقدرته على استخدام معلوماته قدرته على تعميق المعرفة لديه وتهذيبها، كما 
بصورة ذات معنى، وينتج عنها أداءات وأفعال إنتاجية تؤثر إيجابياً على مناحي الحياة األكاديمية 

  .والعلمية

اتجاه عقلي لدى الفرد يحدد سمة "فيقوالن بأنها ) 237: 2011(أما الوليلي وعبد الوهاب  
لى قدرة الفرد على توظيف خبراته السابقة واالستفادة منها في مميزة لنمط سلوكياته، معتمداً ع

  ".تحقيق الهدف المطلوب
ويتضح للباحثة من خالل التعريفات السابقة االختالف في تناول مفهوم عادات العقل ويمكن 

  :حصر المفاهيم التي شملتها التعريفات فيما يلي

 .سلوكيات التفكير الذاتي •
 .سلوكيات الفردتدعم  التي استخدام مهارات عقلية •
 .أنماط األداء العقلي الثابت والمستمر •
 .استحسان شكل من التصرف الفكري عن غيره من األنماط وتفضيلهم وااللتزام به •
 .مهارات وخبرات تنطوي على تفضيل الفرد نمطاً معيناً من التصرف الذكي •
 .تركيبة من المهارات والمواقف والتلميحات والتجارب الماضية •
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االستحسان والتفضيل، بينما يصفها ض يعرفها بمتغيرات تتعلق بى هذا فإن البعوعل  
البعض األخر بأنها أداء عقلي واستراتيجيات ذهنية وسلوكيات تفكير، وأخرون يرون فيها مزيجاً 

  .2003من ذلك مثل كوستا وكاليك 
من المهارات مجموعة  " تعريفاً للعادات العقلية وهوالباحثة وبناء على ذلك تستنتج 

من بناء تفضيالت من األداءات أو السلوكيات الذكية، بناء  مكن المتعلمالتي تُ الذهنيةوالقدرات 
على المثيرات والمنبهات التي يتعرض لها بحيث تقوده في النهاية إلى انتفاء عملية ذهنية أو أداء 

  ".اأو سلوك من مجموعة خيارات متاحة أمامه لمواجهة مشكلة ما أو قضية م

  :خصائص عـادات العقــل 
  :على النحو التالي) 9، 2003(كما أوردها كوستا وكاليك  بعدة خصائص هذه العاداتتتمتع 

ويتمثل في اختيار السلوك الفكري المناسب واألكثر مالءمة للتطبيق ): Value(التقييم  .1
 .دون غيره من األنماط الفكرية األقل إنتاجاً

وتتمثل في الشعور بالميل لتطبيق أنماط السلوك ): In clination(وجود الرغبة والميل  .2
 .الفكري المتنوعة

ويكون ذلك عن طريق إدراك وجود الفرص والمواقف ): (Sensivityالحساسية  .3
 .المالئمة للتفكير واختيار األوقات المناسبة للتطبيق

رات التي وتتمثل في امتالك المهارات األساسية والقد): Capability(امتالك القدرة  .4
 .يمكن عن طريقها تطبيق أنماط السلوك الفكري المتعددة

ويتم عن طريق العمل على تطوير األداء الخاص ): Commitment(االلتزام والتعهد  .5
 .بأنماط السلوك المختلفة التي تدعم عملية التفكير ذاتها

ارسات هي اندماج العقالنية في جميع األعمال والقرارات والمم): Policy(السياسة  .6
 .ورفع مستواها، وجعل ذلك سياسة عامة للمدرسة ال ينبغي تخطيها

  :وصف عادات العقل
لعادات العقل، إذ  Cost & kellickكوستا وكاليك  وصفاعتمدت الدراسة الحالية على   

من أكثر التصنيفات إقناعاً في شرح ) 84، 2008(يعد هذا التصنيف، كما أشار إليه نوفل 
عادات العقلية من وجه نظري، بسبب اعتماده على نتائج دراسات بحثية أكثر وتفسير وتطبيق ال

) 2007(ة بوطفة ـة االستعانـوباإلضاف –ه ـددة التي سبقتـات المتعـمن غيره من التصنيف
ج ـا لنتائـمن خالل دراستهم – Cost & kellickاليك ـوقد توصل العالمان كوستا وك



 اإلطار النظري للدراسة 

قلية، تقود من امتلكها إلى أفعال إنتاجية مثمرة، وهي موزعة 

  
  

  عادات العقل لكوستا وكاليك وفقاً لجانبي الدماغ

  :أن تلك العادات موزعة على جانبي الدماغ على النحو التالي

عادة مختصة بالجانب األيسر من الدماغ، ونسبتها من العدد 

دد عادة مختصة بالجانب األيمن من الدماغ، ونسبتها من الع

السابق كما أوردها  وفيما يلي وصفاً موجزاً لكل عادة من العادات المذكورة في الشكل
  :على النحو التالي

تتصدر المثابرة قائمة العادات العقلية، وقد لخص كالً من 
معناها )  96
  ".و كنت تريد االستسالم

  50 

  الثاني

قلية، تقود من امتلكها إلى أفعال إنتاجية مثمرة، وهي موزعة عادة ع 16إلى  –األبحاث السابقة 
  :على جانبي الدماغ وفقاً للشكل التالي

  )4- 2(شكل رقم 
عادات العقل لكوستا وكاليك وفقاً لجانبي الدماغ وصف

أن تلك العادات موزعة على جانبي الدماغ على النحو التالي) 4(ويتضح من الشكل رقم 

عادة مختصة بالجانب األيسر من الدماغ، ونسبتها من العدد  16ن عادات عقلية م) 7( 
 %43. 75 الكلي للعادات العقلية 

عادة مختصة بالجانب األيمن من الدماغ، ونسبتها من الع 16عادات عقلية من ) 9( 
 %56.25الكلي للعادات العقلية 

وفيما يلي وصفاً موجزاً لكل عادة من العادات المذكورة في الشكل  
على النحو التالي )90، 2008(كوستا وكاليك وباالستعانة بتعريفات نوفل 

   ):Persisting: (المثابرة

تتصدر المثابرة قائمة العادات العقلية، وقد لخص كالً من   
96 :1، جCosta & kellick )2003كوستا وكاليك 

و كنت تريد االستسالمهي التمسك بالمهمة حتى ل: "بقولهما

 
 

الثانيالفصل 

األبحاث السابقة 
على جانبي الدماغ وفقاً للشكل التالي

ويتضح من الشكل رقم 

• 

• 

  
كوستا وكاليك وباالستعانة بتعريفات نوفل 

المثابرة - 1

  
كوستا وكاليك 

بقولهما
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االلتزام بالمهمة الموكلة للفرد إلى حين اكتمال "بأنها  )85: 2008(ويلخصها نوفل   
المهمة وعدم االستسالم أمام الصعوبات والقدرة على تحليل المشكالت وتطوير استراتيجيات 

يتبعها شعور لمعالجتها وامتالك ذخيرة مخزنة من االستراتيجيات البديلة لحل المشكلة التي 
  ".بالراحة

بأن المثابرة ما هي إال رغبة أو حافز داخلي، يدفع   ترى الباحثةوبناء على ما سبق 
الفرد إلى إتمام حل المشكلة التي تُواجهه، بطريقة منهجية ومنظمة، بالرغم من جميع المعوقات 

اء عقل منفتح على التي تُواجهه بغية تحقيق الهدف المنشود، وهي عادة عقلية يمكن تعلمها لبن
  .جميع االحتماالت

ومن يطلع على الموروث النبوي من أحاديث ومواقف يجد الكثير الكثير من المشجعات   
المؤمن القوي خير وأحب إلى اهللا من ": rعلى ممارسة عادة المثابرة فمثالً يقول الرسول 

ن ال يترك المسلم صالة ودائماً كان الرسول عليه الصالة والسالم ينصح بأ )1("المؤمن الضعيف
  .)2("قليل دائم خير من كثير منقطع: "قيام الليل بل يداوم عليها ويقول دائماً عن أفعال الخير

  
  ): Managing Impulsivity: (التحكم بالتهور - 2

  ) 96 : 1، جCosta & kellick )2003  عرف كوستا وكاليك

  ".التفكير قبل الفعل"هذه العادة بقولهما 

امتالك الفرد القدرة "بأنها ) 86، 2008(ا نوفل ويلخصه
صغاء للتعليمات قبل أن يبدأ بالمهمة، وفهم التوجيهات وتطوير إلعلى التأني والتفكير وا

استراتيجيات للتعامل مع المهمة، والقدرة على وضع خطة وقبول االقتراحات لتحسين األداء 
فوري حول فكرة إلى أن يتم فهمها  واالستماع لوجهات نظر األخرين، وتأجيل إعطاء حكم

تماماً، إذ من صفات حاللي المشكالت التأني والتفكير قبل االقدام على حل المشكلة، وتكوين 
  .رؤية مسبقة أو خطة عمل أو هدف أو اتجاه قبل البدء بالعمل والكفاح 

                                                 
 
، المؤلف مسلم بن حجاج أبو الحسن القشيري 2664،حديث رقم 2052صحيح مسلم، الجزء الرابع، ص  )1(

  .نيسابوري ال
دار  اري، ناشر، المؤلف محمد بن اسماعيل البخ6464،حديث رقم 98صحيح البخاري ،جزء الثامن، ص  )2(

  .طوق نجاة، الطبعة األولى
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لتهور أن هناك العديد من السمات المميزة للشخص المتسم بعادة التحكم با وترى الباحثة
فهو شخص يتجنب االحكام الفورية والقفز إلى النتائج ويحترم الحلول البديلة التي تخطر بباله 

  .من وقت ألخر ويتجنب التقييم الفوري ويحترم التقييم الذاتي

حرم يمن "عن التهور ودعانا إلى التحكم وضبط النفس حيث يقول  rولقد نهانا رسولنا   
1(" حرم الخيرالرفق ي( ل ويقوr :" إن اهللا يحب الرفق في األمر كلهيا عائشة")2(  

 Listening to Others – with Understanding and(اإلصغاء بتفهم وتعاطف  - 3
Empathy:(   

: 1، جCosta & kellick )2003يك ـا وكالـيرى كوست
أن هذه العادة مختصة بتحسس ) 79ص : 2، ج96، ص23ص 

كدا على أن قدرة الشخص على وأ. مشاعر األخرين واالهتمام بها
صغاء إلى شخص أخر أي التعاطف مع وجهة نظر الشخص إلا

وأن قدرة . تمثل أحد أعلى أشكال السلوك الذكي –األخر وفهمها 
كما انتقد . الفرد على اإلصغاء التام، يعني قدرته على دراسة وتحليل المعاني بين السطور

من حياتنا ونحن نصغي، ومع ذلك % 55ر أننا نقضي من المثي: أساليب التعلم المعتادة بقولهما
فكثيراً ما يقول األفراد أنهم مصغون، بينما هم . فإن اإلصغاء هو أقل شيء نتعلمه في المدارس

لذا نحن . في الواقع يجرون تمارين في عقولهم لما سيقولون، عندما يأتي دورهم في الحديث
  ).تنظيم أدوار المتكلم/ التساؤل / إعادة الصياغة(بحاجة إلى أن نعلم الطالب مهارات اإلصغاء 

قدرة الفرد على اإلصغاء لألخرين واحترام "بأنها هي ) 86: 2008(ولخصها نوفل   
أفكارهم والتجارب معهم بصورة سليمة ومالئمة، والقدرة على إعادة صياغة مفاهيم ومشكالت 

  ".تقديم أمثلة عليهاوعواطف وأفكار األخرين بشفافية وإضافة معانٍ لتوضيحها و

أننا إذا أردنا أن نغرس عادة اإلصغاء النقدي البناء في المتعلمين، فإن  وتالحظ الباحثة
آرائهم وأحكامهم (علينا كتربويين أن نبذل قصارى جهدنا، كي ندربهم على كيفية تعليق 

                                                 
 
، المؤلف مسلم بن حجاج أبو الحسن القشيري 2592، حديث رقم 2003صحيح مسلم، الجزء الرابع، ص  )1(

  .النيسابوري 
، المؤلف مسلم بن حجاج أبو الحسن القشيري 2165، حديث رقم 706ع، ص صحيح مسلم، الجزء الراب )2(

  .النيسابوري
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ذلك كالم اهللا عز  ، ليتمكنوا من التفكير فيما يقوله األخرون بإحكام، ويؤكد)وانجازاتهم وتقيمهم
ْمَع َواْلَبَرصَ َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلٰئَِك َكاَن َعنُْه َمْسُئوًال (وجل  ْمَع َواْلَبَرصَ َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأوَلٰئَِك َكاَن َعنُْه َمْسُئوًال إِنَّ السَّ   )36اإلسراء، ()إِنَّ السَّ

  

  ): Thinking Flexibility: (التفكير بمرونة - 4

ذهن المتعلم بالحصان،  Costa & kellickشبه كوستا وكاليك   
لتي تريدها، واستعان عندما تروضه وتدربه سيحقق لك السرعة ا

العالمان كوستا وكاليك هذه العادة باألقوال المأثورة القديمة بأن 
  ".الفرس من الفارس والجمل من الجمال والعقل من العاقل"

قدرة الفرد على "هذه العادة بأنها  Costa & kellickوعرف العالمان كوستا وكاليك   
عددة ومختلفة مع طالقة في الحديث وقابلية التفكير ببدائل وخيارات وحلول ووجهات نظر مت

أحاول أن : للتكيف مع المواقف المختلفة التي تُعرض عليه من خالل عدد من األقوال الدالة مثل
  " .أفهم الموقف من جميع الجوانب

قدرة الفرد على التفكير ببدائل وخيارات وحلول "بأنها ) 86: 2008(ويلخصها نوفل   
  .لفة مع طالقة في الحديث وقابلية للتكيف مع المواقف المختلفةووجهات نظر متعددة ومخت

أن العمل على إكساب المتعلم عادة التفكير بمرونة، أمر في غاية  ويتضح للباحثة
األهمية السيما في عصر االيقاع السريع بالمتغيرات الالمتناهية، فالطلبة الذين يتميزون بعادة 

م القدرة على التمييز بين المواقف التي تتطلب تفكيراً واسعاً التفكير المرن هم الطلبة الذين لديه
وعالمياً، والمواقف التي تتطلب تفكيراً تفصيلياً ومن ثم اختيار استراتيجيات الحل الفعالة 
والمناسبة في حل المشكالت فهم يبحثون أو يولدون أفكار أصلية ومبتكرة ويكون لديهم القدرة 

  .على تصور النتائج الممكنة

فالناس الذين يفكرون بأسلوب مرن يقتربون من زاوية جديدة، فهم يأخذون بعين االعتبار   
العديد من وجهات النظر البديلة ويتعاملون مع عدة مصادر للمعلومات في وقت واحد وعقولهم 

  .مفتوحة للتغير بناء على المعلومات الجديدة حتى لو تختلف مع معتقداتهم

 – Thinking About Thinking)): (المعرفيفوق (التفكير حول التفكير  - 5
Metacogration):(   

: ،1م، جCosta & kellick )2003لخص كوستا وكاليك   
هي أن تفكر في : معنى هذه العادة بقولهما) 96، ص 26ص 

أو التفكير فوق (التفكير حول التفكير : تفكيرك أنت، وبمعنى أخر
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ما تعرف وما ال تعرف، فنصبح بذلك أكثر إدراكاً  قدرتنا على معرفة حدود" يعني ) المعرفي
  ".ألفعالنا، ولتأثيرنا على األخرين وعلى البيئة

قدرة الفرد على ذكر تخطيط استراتيجية من أجل "بأنها ) 86، 2008(وأكدها نوفل   
إنتاج المعلومات الالزمة، وعلى أن يكون واعياً لخطواته واستراتيجياته أثناء عملية حل 

  " . ، وأن يتأمل في مدى إنتاجية تفكيره وتقويمهالمشكالت

أن التفكير حول التفكير هو قدرة الفرد على معرفة الخطوات الالزمة وترى الباحثة 
لخطة عمله ووصف ما يعرف، وما يحتاج لمعرفته، والقدرة على تقييم كفاءة خطته وشرح 

للتأمل في أفعاله، ولماذا يفعلها؟؟ خطوات تفكيره، وأن هذه العادة تستلزم منح الفرد لنفسه فرصة 
  .ومن ثم القيام بتقييم كفاءة استراتيجياته األدائية، التي أوصلته ألهدافه المنشودة

إِنَّ ِيف إِنَّ ِيف   ((:ولقد دعا اهللا عز وجل في كتابه الناس للممارسة هذه العادة حيث قال في كتابه الكريم
ُرونَ  لَِك َآلَياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ ُرونَ َذٰ لَِك َآلَياٍت لَِقْوٍم َيَتَفكَّ   ).3الرعد، ())َذٰ

  

   ) :Striving For Accuracy: (الكفاح من أجل الدقة - 6

م، Costa & kellick )2003قد عرفها كوستا وكاليك   
هو العمل من أجل الكمال واألناقة : "هذه العادة بقولهما) 96 :1ج

  ".والحرفية

قدرة الفرد على "بأنها هي ) 87:  2008(ويلخصها نوفل   
وتفحص المعلومات للتأكد من صحتها، ومراجعة متطلبات المهام  العمل المتواصل بحرفية وإتقان

ومراجعة وتفحص ما تم إنجازه والتأكد من أن العمل يتفق مع المعايير، ومراجعة القواعد التي 
  ".ينبغي االلتزام بها

أن هذه العادة يميل التالميذ إلى دراسة وتقييم المبادئ التوجيهية وترى الباحثة 
التحقق من مدى مطابقة النتائج المكتسبة لمجموعة من المعايير، ولقد دعا  والتشغيلية، وإلى

إن اهللا يحب إذا عمل أحدكم عمالً أن "إلى ممارسة هذه العادة حببها إلينا حيث قال  rرسول اهللا 
  )1(".يتقنه

  

  

                                                 
 
  ، المؤلف سليمان بن أحمد الطبراني897، حديث رقم 275المعجم األوسط ، جزء أول ، ص  )1(
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    ): Questioning and Posing Problem: (طرح المشكالتوالتساؤل  - 7

ص : 1، جCosta & kellick )2003يرى كوستا وكاليك   
أن صياغة المشكلة في العادة أكثر أهمية من حلها، ذلك ألن الحل ) 28

أما القدرة على طرح أسئلة . قد يكون مجرد مهارة رياضية أو تجريبية
واحتماالت جديدة، أو التمعن في مشكالت قديمة من زاوية جديدة، فهو 

في المهارات العقلية، ومن هنا يتطلب خياالً خالقاً، ويبشر بتقدم حقيقي 
  .يتوجب علينا أن نُعلم الطلبة فن التساؤل وطرح المشكالت وإعادة بنائها

القدرة على طرح أسئلة وتوليد عدد من البدائل "بأنها هي ) 87، 2008(ويلخصها نوفل   
  لحل المشكالت عندما تحدث أو تعرض عليه، من خالل الحصول على معلومات من مصادر 

   .، والقدرة على اتخاذ القرارمتعددة
هذه العادة من أهم العادات العقلية التي ينصح العلماء والمربين بأهمية تدريب وترى الباحثة 

المتعلمين عليها منذ مراحل مبكرة في العمر، وعدم االعتماد على أن يكسبها المتعلم بمفرده، 
ذلك، ليكتسبها وتُصبح من عاداته  فالمتعلم بحاجة إلى توجيه متعمد ومدروس مع المتابعة في

  .الدائمة

ويلجأ الطلبة غالباً لسد الفجوة بين المعرفة السابقة التي يمتلكونها وما ال يعرفونه وذلك 
عن طريق طرح العديد من األسئلة االفتراضية التي تهدف إلى اكتشاف الصالت والعالقات، 

ْكِر إِْن   ((:قول اهللا تعالىوالبحث عن النقاط البديلة ووجهات النظر ويؤكد ذلك  ْكِر إِْن َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ
  ).43النحل، ())ُكنُْتْم َال َتْعَلُمونَ ُكنُْتْم َال َتْعَلُمونَ 

 Applying Past Knowledge to: (تطبيق المعارف الماضية على أوضاع جديدة - 8
New Situations:(   

، ص 1م، جCosta & kellick )2003يرى كوستا وكاليك   
ة منها يعد شكالً متقدماً من أشكال أن توظيف المعرفة واالستفاد) 29

لم "الذكاء المرتبط بعادات العقل وهذا ينسجم مع قول توماس أديسون 
أقع في الخطأ أبداً ألنني تعلمت من التجارب فالناس األذكياء يتعلمون 

  .".من التجارب

ت فيرى كوستا وكاليك أن األفراد األذكياء يتعلمون من تجاربهم وعندما تواجههم مشكال  
جديدة محيرة، تراهم يلجأون إلى ماضيهم ليستخلصوا منه تجاربهم، وغالباً ما تسمعهم يقولون 
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وكأنهم يفسرون فعلهم الحالي بمقارنته بتجاربهم المشابهة في الماضي ...) هذا يذكرني بــ"
ولعل المالحظ كثيراً والمؤسف في معظم مدارسنا، أن طالبنا يبدأون في حل كل مسألة أو مهمة 
جديدة وكأنها تُعالج ألول مرة، وأنهم ال يتمكنون من ربطها بما سبق من معارف، بالرغم من 

لذا يبدو األمر !! تذكير المعلمون لهم، بأنهم سبق وأن حلوا مسألة مماثلة لها أو من نفس نوعها
 وكأن كل تجربة سابقة، قد وضعت في كبسولة محكمة اإلغالق، فانقطع االتصال بينهما وبين ما

وتفكيرهم هذا هو ما يدعوه علماء النفس . جاء في األوقات الماضية أو ما سيجيئ في قادم األيام
، أي أن كل حدث من أحداث الحياة، منفصل ومنعزل عن غيره، "بالمعرفة الغرضية للواقع"

. بحيث ال يبقى له أي ارتباط بما قد أتي في ماضي، وال عالقة له بما قد يأتي في المستقبل
ك يصبح المتعلم غير قادر على استخالص النتيجة من حادث ماضي، وتطبيقها في سياق وبذل
  .أخر

قدرة الفرد على استخالص المعنى من تجربة ما " هي) 89: 2008(ويلخصها نوفل   
والسير قدماً، ومن ثم تطبيقه على وضع جديد والربط بين فكرتين مختلفتين أو هي قدرة الفرد 

حالياً بمقارنته بتجارب مشابهة مرت به في الماضي، أو باإلشارة إلى تلك على توضيح ما يفعله 
التجارب، والقدرة على استرجاع المخزون المعرفي والتجارب لتكوين مصادر بيانات لدعم ما 

  .يقوله أو يوضحه 

بأن تشجيع المعلم للطالبة على استخالص المعرفة أو الخبرة المكتسبة  الباحثةوتستنتج 
ب الماضية، وتوظيفها أو استغاللها في ظروف ومواقف حياتية أخرى مشابهة هي من التجار

  .خطوة مهمة ومتوافقة مع طبيعة العلم التراكمية 

التجربة "ونالحظ العديد من المقوالت في التراث العربي تشجع على ممارسة هذه العادة مثل 
  ".الذكي يتعلم من التجربة"و " مرآة العقل

 Thinking and Communicating with: (ل بوضوح ودقةصاالتفكير والتو - 9
Clarity and Precision:(  

أن ) 89، ص 2، ج30ص : 1م، جCosta & kellick )2003يرى كوستا وكاليك   
اللغة والتفكير أمران متالزمان جوهرياً، وال يمكن فصلهما عن بعضهما البعض، فهما كوجهان 

  ".إذا أرادت أن تحاورني محدد مفاهيمك"شهور فولتير بقوله لعملة واحدة وهذا ما أكده العالم الم

فاللغة الغامضة ما هي إال انعكاس للتفكير المضطرب، ولذا فإن المفكرون الناقدون   
يكافحون من أجل توصيل ما يريدون قوله بدقة، سواء أكان ذلك كتابياً أم شفوياً، جاهدين ما 

ات وتعبيرات محددة، وأسماء وتشابهات صحيحة، استطاعوا في استعمال لغة دقيقة، ومصطلح
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مبتعدين عن تجنب اإلفراط في التعميم والغموض، وداعمين مقوالتهم بأدلة وبيانات وإيضاحات 
  .ومقارنات وقياسات كلية

قدرة الفرد على توصيل ما يريد بدقة " بأنها هي) 88 – 87، 2008(وقد لخصها نوفل   
مستخدماً لغة دقيقة لوصف األعمال وتحديد الصفات الرئيسية سواء كان ذلك كتابياً أو شفوياً 

وتمييز التشابهات واالختالفات، والقدرة على صنع قرارات أكثر شمولية في التعميم ودعم 
  .الفرضيات ببيانات مقبولة من خالل األقوال واألفعال الدالة

البه أثناء الدرس، أن التزام المعلم بتطبيق وممارسة تلك السلوكيات مع ط ترى الباحثةو
سواء أكان ذلك لتوضيح أفكاره لهم، أم لتوضيح أفكار الطلبة أنفسهم، سيسهم بشكل إيجابي في 

  .اكسابهم أبجديات هذه العادة العقلية

فاإلنسان الذكي هو اإلنسان الذي يسعى بشكل دائم للتواصل سواء كان هذا التواصل 
ة الدقيقة وتعريف المصطلحات ويكون ذلك خطياً أم شفوياً مع الحرص على استخدام اللغ

  .باستخدام األسماء الصحيحة
 Gathering Data Through All: (ع الحواسيجمع البيانات باستخدام جم -10

Senses:(  

 Costa & kellickتُعد الحواس قنوات الدماغ للتعلم، فقد وضح كوستا وكاليك   
ل إلى الدماغ عبر األفراد الذين أن جميع الخبرات المعرفية تدخ) 31ص : 1م، ج2003(

، وأن األفراد الذين )السمع، الشم، التذوق، اللمس، البصر(يتمتعون بمسارات حواسنا المتعددة 
يتمتعون بمسارات حسية مفتوحة ويقظة وحادة، يستوعبون معلومات من البيئة، أكثر مما 

 –الذي يخشى لمس األشياء يستوعب ذو المسارات الذابلة أو الكسولة، وهذا ما يجعل المتعلم 
يعمل في إطار ضيق من االستراتيجيات الحسية  –مخافة أن تتسخ يديه أو مالبسه وما شابه ذلك 

  .لحل المشكالت

إتاحة أكبر عدد ممكن من الفرص "بأنها هي ) 88ص : 2008(ويلخصها نوفل   
ظم التعلم اللغوي الستخدام الحواس مثل البصر والسمع واللمس والتجربة والحركة والشم، فمع

  .والثقافي والمادي يشق من البيئة من خالل مالحظة األشياء أو استيعابها عن طريق الحواس
أن توظيف الحواس في عملية التعلّم من أيسر العادات العقلية في  باحثةيتضح للو

أكبر التطبيق، لذا ينبغي على المعلمين أن يخططوا في حصصهم لمواقف تعليمية متنوعة، تُنتج 
عدد يمكن من الفرص الستخدام الحواس، وذلك ألنه كلما زاد عدد الحواس في االنشغال بجميع 

  .البيانات كلما زادت نسبة التعلم المكتسبة
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ْمَع  َۚوَال َتْقُف َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم (وهذا ما أكده اهللا تعالى في اآلية الكريمة    إِنَّ السَّ
  ).36اإلسراء، (  )ُكلُّ ُأوَلٰئَِك َكاَن َعنُْه َمْسُئوًال َواْلَبَرصَ َواْلُفَؤاَد 

  ): Greating Imaging and Innovating: (اإلبداع والتصور واالبتكار -11

ص : 1،جCosta & kellick )2003وقد أشار كوستا وكاليك   
أن من طبيعة الناس الخالقين أنهم يحاولون تصور حلول للمشكالت ) 32

فحصين اإلمكانات البديلة من عدة زوايا، ويقدمون على بطريقة مختلفة مت
المخاطر وكثيراً ما يوسعون حدودهم المدرسة ويؤكد جوت سكار كالم 

المستقبل ليس مكاناً نحن ذاهبون إليه بل مكان نحن "كوستا بمقولته 
  ".نبنيه

يحكوا فاألفراد األذكياء هم أفراد منفتحون على النقد ويقدمون منتجاتهم لألخرين كي   
. عليها ويقدموا تغذية راجعة لمبدعيها الذين يبذلون كل جهد ممكن لتهذيب أساليبهم واالرتقاء بها

ال يعجبهم البقاء في الوضع القائم بل يثابرون من أجل تحقيق المزيد من الطالقة والتفصيل 
مرهون   والجدة والبساطة والحرفية والكمال والجمال والتناغم والتوازن، ونمو هذه العادة

بالوسط الذي يعيش فيه الطفل، وأنه يمكن لنا عبر التجربة والممارسة والتعليم أن تجعل الطفل 
  .وأن نجعل من االبداع فطرة في اإلنسان عبر التجربة والعمل، قادراً على االبتكار واالبداع

قدرة الفرد على التفكير من عدة زوايا، "بأنها هي ) 88: 2008(وقد لخصها نوفل   
على تصور نفسه في أدوار مختلفة ومواقف متنوعة وتقمصه لألدوار والحلول البديلة، والقدرة و

  " .على التفكير بأفكار غير عادية

ليست في الموروثات الجينية للمتعلم،  –كغيرها  –بأن هذه العادة العقلية  ترى الباحثةو
الل التجربة والممارسة خ بل هي مرونة بالوسط الذي يعيش فيه، وأنه باإلمكان تنميتها من

داد لتحمل المخاطر أن الطالب المبدع يدرك األشياء بطريقة مختلفة، وهم على استعوالتعليم ، و
ولقد دعا اهللا سبحانه وتعالى لممارسة هذه العادة والتفكير بها حيث قال في وتجاوز الحدود ، 

َامَواِت َواْألَْرِض َأنَّى يَ  (:كتابه العزيز َامَواِت َواْألَْرِض َأنَّى يَ َبِديُع السَّ ٍء َبِديُع السَّ ٍء ُكوُن َلُه َوَلٌد َوَملْ َتُكْن َلُه َصاِحَبٌة َوَخَلَق ُكلَّ َيشْ ُكوُن َلُه َوَلٌد َوَملْ َتُكْن َلُه َصاِحَبٌة َوَخَلَق ُكلَّ َيشْ
ٍء َعلِيمٌ  ٍء َعلِيمٌ َوُهَو بُِكلِّ َيشْ   ).101األنعام، ()َوُهَو بُِكلِّ َيشْ
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  )Responding with Wonderment and Awe( :االستجابة بدهشة ورهبة -12

إن أجمل تجربة في العالم هي التجربة التي يكتنفها "
القدرة على االستمتاع  وتعني" ينشتاينألبرت أ"الغموض واإلبهام 

بالمواقف والتجارب التي يكتنفها الغموض واالبهام، حيث يرى 
أن الطالب ) 33: 1م،جCosta & kellick )2003كوستا وكاليك 

الذين يمتلكون هذه العادة، لديهم حب كبير لالستطالع، والتواصل مع العالم من حولهم، يتأملون 
ويحسون بالبساطة المنطقية في طبيعة األشياء ، يشعرون باالبتهارفي تشكيالته المدهشة، و

أنا (، بل يضيفون إليهما موقف !!)أنا أستطيع حل المشكلة(وبتميزها، وال يكتفون بتبني موقف 
وتجدهم يسعون إلى المشكالت  وليقدموا تلك الحلول لألخرين، ويبتهجون !!) أستطيع لحلها

  .حاجي التي قد تكون لدى األخرين، ويستمتعون بإيجاد حلولهالتملكهم من وضع المعضالت واأل

القدرة على الفاعلية في االستجابة واالستمتاع " هي) 89-  88:  2008(ويلخصها نوفل   
  ".بها، وبإيجاد الحلول ومواصلة التعلم والشعور باالنبهار والسرور في التعلُّم والتقصي واالهتمام

تُقطف أكثر مما تُتعلم، فكلما كانت الدروس أكثر حيوية ومتعة  أن هذه العادة وتشير الباحثة
  .ودهشة، كلما زاد معدل نمو هذه العادة لدى المتعلمين

  :فالفرد الممارس لهذه العادة يتميز بالعديد من السمات مثل

 .بتحدي المشكلة ومحاولة حلها •
 .يحب االستطالع وتقصي جذور المشكلة •

ْم   ((العادة والمتمثلة باآلية القرآنية والمتأمل بآيات اهللا يجد هذه  َشَع ُقُلوُهبُ ِذيَن آَمنُوا َأْن َختْ ْم َأَملْ َيْأِن لِلَّ َشَع ُقُلوُهبُ ِذيَن آَمنُوا َأْن َختْ َأَملْ َيْأِن لِلَّ
قِّ َوَال َيُكوُنوا َكالَِّذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب ِمْن َقْبُل َفَطاَل َعَلْيِهُم اْألَ  قِّ َوَال َيُكوُنوا َكالَِّذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب ِمْن َقْبُل َفَطاَل َعَلْيِهُم اْألَ لِِذْكِر اهللاَِّ َوَما َنَزَل ِمَن اْحلَ َمُد َفَقَسْت َمُد َفَقَسْت لِِذْكِر اهللاَِّ َوَما َنَزَل ِمَن اْحلَ

  ).16الحديد، ( ))   ِمنُْهْم َفاِسُقونَ  ِمنُْهْم َفاِسُقونَ َوَكثِريٌ َوَكثِريٌ  ۖ ُۖقُلوُهبُْم ُقُلوُهبُْم 

   (Taking Responsible Risks) :اإلقدام على مخاطر مسئولة -13

في كل مرحلة من مراحل التطور األمريكي كانت هناك "  
، ورجال من الفيافيمخاطر محسوبة، فالرواد األوائل لم يخافوا 

" ام على العملاألعمال لم يخشوا الفشل والحالمون لم يخافوا من االقد
  ).7: 2003وطفة،(
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أن هذه العادة تعني ) 34، 1م، جCosta & kellick )2003وأشار كوستا وكاليك   
القدرة على كشف الغموض الذي يحيط بمشكلة ما، كما أن المتعلم في هذه العادة يبدي سلوك "

ويشارك في أفكار  المخاطرة حينما يشعر باألمان، وهو يقدح زناد أفكاره، ويقدم عالقات جديدة،
  ".أصلية 

ويرى كوستا وكاليك أن خوف المتعلمين من الفشل أقوى بكثير من رغبتهم في   
المخاطرة أو المغامرة في تعلّم شيء جديد، فتجدهم متأرجحين في مواقفهم التعليمية، فبعضهم 

جربت وأخطأت  إذا"أو " إذا لم تُجرب فلن تخطئ"يستمع لصوت عقله الداخلي الذي يخاطبه قائالً 
والبعض . ، ولذا تظل هذه الفئة حبيسة خوفها وعدم ثقتها بنفسها"فوق يعتبرك األخرين غبياً

فتقدم " إذا لم تُجرب فلن تعرف الصواب"األخر يستمع لصوت عقله الداخلي الذي يخاطبه قائالً 
دون  هذه الفئة على حل المشكالت الواضحة وجل اهتمامهم أن يعرفوا مدى صحة جوابهم،

االهتمام باإلقدام على المواقف الغامضة أو االهتمام بمواجهة التحدي الذي تفرضه عملية حل 
تجرأ : وهنا يتوجب علينا أن تستنهض في المتعلمين هذه العادة، ونقول للمتعلم. المشكالت

 واستخدم عقلك، ألننا نريد أجياالً مغامرة خالقة بناءة، ال تخشى الفشل وال ترهب المغامرة
  .الخالفة

االستعداد لتجربة استراتيجيات وأساليب وأفكار "بأنها ) 89: 2008(ويلخصها نوفل   
جديدة، واكتشاف وسائط فنية بسبب التجريب واختيار فرضية جديدة حتى لو كان الشك حيالها 

  "واستغالل الفرص لمواجهة التحدي الذي تفرصه عملية حل المشكالت

قدم على المخاطر المسؤولة هو الشخص الذي يفكر في النجاح ن الشخص المبأشير الباحثة تُ
المرتبط بالجهد وال يخشى الفشل ويعيش على حافة إمكانياته الذهنية وقدراته الحالية ويجبر نفسه 
ذهنياً على اقتحام المشكلة المعقدة ويستمتع بالمغامرات الذهنية ومؤمن بأن المحاولة والفشل 

  .الصوابتساعده على معرفة الحكمة و

  )Finding Humour( :الدعابةالفكاهة و  إيجاد -14

وطفة، (كينج " أحد يستطيع أن يأخذه منك من األشياء الجميلة المتعلقة بالتعلم هو أن ال"
2003 :8.(  

أن هذه العادة ) 85: 2، جCosta & kellick )2003أشار 
ة ضمن عادات العقل الهامة للناجحين، عند مالحظتهم أن هذه العاد

كانت من عاداتهم العقلية التي يتمتعون بها، ويريان بأن اكتساب 
المتعلم لتلك العادة، يعمل على زيادة نشاطه ودافعيته، كما أنه يولّد 
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األسلوب ) صندوق(لديه مرونة وخيال وأفكار ووظائف ذهنية جديدة، تُحلق بخياله خارج 
  .التقليدي، وتساعده على استحسان وتفهم دعابات األخرين

بأن الدعابة تحرر الطاقة للعملية االبداعية، وتثير ) 89: 2008(وقد لخصها نوفل   
التوقع المقرون بالحذر، والعثور على عالقات جيدة، : (مهارات التفكير عالية المستوى، مثل
ولدى األفراد ذوي القدرة على االنخراط في الدعابة ). والتصور البصري، وعمل تشابهات

اك األوضاع من موقع مناسب وأصيل ومثير لالهتمام، ومع تقلب مزاجهم والقدرة على إدر
العقلي السريع تراهم ينتعشون عند عثورهم على حاالت من عدم التطابق أو عثورهم على 

  .ثغرات، وقدرتهم على الضحك من المواقف، من أنفسهم

تعة والضحك القدرة على تقديم نماذج من السلوكيات التي تدعو إلى السرور والم"وهي   
من خالل التعلم من حاالت عدم التطبيق والمفارقات والثغرات وامتالك القدرة على تفهم البهجة 

  ".والسرور
أن المعلمين بحاجة إلى نشر الدعابة في البيئة الصفية، ليسهموا في تنمية هذه  ترى الباحثةو

  - :ومن األفكار المعنية في ذلك. العادة

 .اريكاتيرات مضحكة، وأمثاالً ظريفةعمل لوحة اعالنات، تتضمن ك •
 .إقامة مناسبات لبناء الدعابة الهادفة •
 .قراءة القصص والكاريكاتيرات الفكاهية •

تِِه   ((:وقد حث اهللا عز وجل إلى ممارسة هذه العادة في اآلية الكريمة   تِِه ُقْل بَِفْضِل اهللاَِّ َوبَِرْمحَ ُقْل بَِفْضِل اهللاَِّ َوبَِرْمحَ
َّا َجيْ  لَِك َفْلَيْفَرُحوا ُهَو َخْريٌ ِمم َّا َجيْ َفبَِذٰ لَِك َفْلَيْفَرُحوا ُهَو َخْريٌ ِمم   ).58يونس، ( ))َمُعونَمُعونَفبَِذٰ

  )Thinking Interdependently(:التبادلي لتفكيرا -15

لعل من أهم التوجهات في عصر ما بعد الصناعة هو   
المقدرة المتزايدة على التفكير باالتساق مع األخرين، فقد أكد كوستا 

) 96: 2، ج36 ، 1م، جCosta & kellick )2003وكاليك 
على درجة  –الت أصبح حالياً أن حل المشك) 9، 2003(ووطفة 

يستطيع أن يقوم  –عالية من التعقيد، لدرجة أن ال أحد في الغالب 
به لوحده، األمر الذي تُحتم أن يكون الفرد أكثر تواصالً مع األخرين وأكثر حساسية تجاه 

وهذا يتطلب العمل في مجموعات تعاونية، وذلك ألن األفراد المتعاونين يدركون . احتياجاتهم
فالعمل الجماعي يوفر بيئة صالحة . أنهم سوياً أقوى بكثير فكرياً ومادياً من أي فرد يحيا لوحده
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التفكير (إذ ال يمكن للمرء أن يعمل مع األخرين دون مهارات ، لتعلم الكثير من عادات العقل
قة، بمرونة، واالصغاء بتفهم وتعاطف، والتفكير حول التفكير، والتفكير والتواصيل بوضوح ود

  ) .وإيجاد الدعابة

بأنها هي قدرة الفرد على العمل ضمن مجموعات، مع ) 89: 2008(ويلخصها نوفل   
القدرة على تبرير األفكار واختبار مدى صالحية استراتيجيات الحلول والتفاعل والتعاون والعمل 

  ".مع المجموعة
ار واختبار مدى أن العمل في مجموعات يتطلب القدرة على تبرير األفك ترى الباحثةو

صحة استراتيجيات الحلول على األخرين، ويتطلب أيضاً استعداداً وانفتاحاً لتقبل التغذية الراجعة 
فمن من خالل هذا التفاعل يواصل الفرد والمجموعة عملية النمو الذهني . من صديق ناقد

  .والعقلي

َوَال َتَعاَوُنوا َوَال َتَعاَوُنوا   ۖۖ اْلِربِّ َوالتَّْقَوٰى  اْلِربِّ َوالتَّْقَوٰى َوَتَعاَوُنوا َعَىل َوَتَعاَوُنوا َعَىل   ((:ويؤكد ذلك قول اهللا تعالى في اآلية الكرية  
ْثِم َواْلُعْدَواِن  ْثِم َواْلُعْدَواِن َعَىل اْإلِ ُقوا اهللاََّ  ۚ َۚعَىل اْإلِ ُقوا اهللاََّ َواتَّ   ).2المائدة، ())إِنَّ اهللاََّ َشِديُد اْلِعَقاِب إِنَّ اهللاََّ َشِديُد اْلِعَقاِب  ۖ َۖواتَّ

 (Remaining Open to Continuous :االستعداد الدائم للتعلم المستمر -16
Learning.(  

فس الشيء مرة بعد أخرى وأن الجنون هو أن يواصل المرء عمل ن
  ).9: 2003وطفة، " (البرت آينشتاين"يتوقع نتائج مخالفة 

) 37: 1م، جCosta & kellick )2003كما أشار كوستا وكاليك 
ال (أن هذه العادة تتضمن تواضعاً قوامه أننا ) 9م، 2007(ووطفة 
ويعد ذلك القوام من أرقى أشكال التفكير التي يمكن أن ). نعرف

  .لمها، وأننا ما لم تبدأ متواضعين فلن نصل إلى أي نتيجة معرفية أو ذهنيةنتع

قدرة الفرد على التعلم المستمر وامتالك الثقة " بأنها هي) 90، 2008(وقد لخصها نوفل   
وحب االستطالع والبحث المتواصل للحصول على طرق أفضل من أجل التحسين والنمو والتعلم 

  ".وتحسين الذات

أن األفراد الذين يمارسون هذه العادة هم الذين يطلبون العلم على مدى  حثةالبا ترىو  
فهم يعدلون من أنفسهم بشكل دائم ويحاولون . الحياة، فهم يسعون دائماً للتحسين والتعلم الدائم

  .إيجاد سبل جديدة لفعل أشياء أفضل وأحسن
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بية الحديثة وتنادي به كافة وكيفية تعليمه، هو شعار ترفعه التر) التعلم المستمر(فنعلّم   
المؤسسات التربوية العالمية، فدعا األمام عمر مولى غفرة  ممارسة هذه العادة لتحفيز العقل 

ال يزال العالم "لطلب المعرفة والتعلم من الحياة وأحداثها واكتساب الخبرة والتجربة منها في قوله 
  )1(".لى من هو أعلم منه ما لم يجسر في األمور وما لم يستحي أن يمشي إعالماً 

في ختام هذا المخلص الموجز لوصف عادات العقل الستة عشر، تستنتج الباحثة ما   
  :أكدت عليه معظم األدبيات والتعريفات التربوية المختصة في دراسة عادات العقل، من حيث

سين تلك العادات أو السلوكيات الذكية غير مقتصرة على فئة معينة من العلماء أو المهند •
 .بل هي عامة لجميع األفراد في شتى مناحي الحياة ومن شابهم،

 Costa & kellickأن تلك العادات متداخلة فيما بينها، وهذا ما أكده كوستا وكاليك  •
أن العديد من العادات تتجمع بصورة طبيعية كالعنقود، : بقولهما) 2: 3،ج2003(

نة تجد نفسك بحاجة للنظر في وعندما تنظر بتمعن في المؤشرات الخاصة بعادة معي
عادات أخرى مرتبطة بها، فمثالً الطالب المثابرون البد أن يستفيدوا من معارفهم 

 .وهكذا.... السابقة ويطبقون تلك المعارف في حل مشاكل جديدة،
أصبح هدفاً منشوداً من  –بشمولها وتنوعها  –أن إكساب المتعلمين لتلك العادات العقلية  •

لمة وهذا ما أكده فتح اهللا المؤسسات التعليمية، السيما في عصر العو قبل العديد من
مى وعيه الفكري، ويمكنه من امتالك المتعلم لتلك العادات ين على أن) 101، 2009(

وفعال،  خالقية في المجتمع، بشكل إيجابيالتعامل مع التناقضات الفكرية والعلمية واأل
ثار حولها؛ ذلك ألنه بامتالكها، يكون قادراً قال أو تُتُدون أن يتأثر باآلراء السلبية التي 

 .على مزج قدرات التفكير الناقد واالبداعي، ليصل ألفضل أداء
ما تم عرضه عادات العقل المنتج بناء على  لوصفإعداد جدول وقد تم في هذه الدراسة  •

ء الجدول التالي بناء ببنا قامت الباحثة، وقد  للتعريفات السابقة واألدبيات التربويةسابقاً 
 .لدى المتعلم واألفعال الدالة على مكونات عادات العقل من المعرفة والممارسة والشعور

  

  

  

  

                                                 
 
  . 823، حديث 5011جامع بيان وفضله، الجزء األول، ص  )1(
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  )5-2(جدول رقم 

  وصف عادات العقل المنتج

  كيف تشعر  األفعال الدالة  األقوال الدالة  ما هي  عادة العقل
التصميم على أداء   المثابرة -1

المهمة مهما واجهك 
  ابمن الصع

لن أعجز، متمسك، 
لن أتخلى، سأواصل، 
سأواظب، سأستمر 

  في العمل

متابعة العمل حتى مع 
اإللهاء، المحاولة مرة 
أخرى، الكد والتعب، 
تحمل الصعاب، االقدام 

  والشجاعة

رغم أني أود أن أتوقف 
فإنني أعلم أن لدى 
القوة ألستمر، لن أيأس 
أبداً مهما كانت 
الظروف، لدى عزيمة 

  .ق بقداتيقوية، أث
دقيقة من فضلك،   التفكير قبل العمل  التحكم بالتهور -2

  دعني أفكر
النظر يمنيه ويسرة قبل 
عبور الشارع وتفحص 
االتجاهات قبل بدء 

  المهمة

خفف السرعة وخذ 
نفساً عميقاً، عد حتى 

  .توقف. 15

 االصغاء -3
  بتعاطف 

إعادة صياغة، 
اهتمام، تحسس 

  مشاعر األخرين

  ..." حإذن أنت تقتر"
  ...."فكرتك هي "
  ..."أنت منزعج ألنك"

  .الجلوس وجهاً لوجه
  اتصال بصري، إيماء

إراحة، ثقة، سرعة 
  .التأثر

قدرة الفرد على   التفكير بمرونة -4
التفكير ببدائل 
وخيارات وحلول 
ووجهات نظر 
متعددة ومختلفة 
والتعامل مع مشكلة 
ما من منظور 

  مختلف

أنظر إلى األشياء 
لفة األن، بصورة مخت

أنظر من زوايا 
أخرى، أنا واسع 
األفق، أحب التغيير 
واكره الجمود، 
أستطيع أن أعيش في 

  أي بيئة

تجربة طرق مختلفة، 
التحول من حالة 
ألخرى، التفكير في 
بدائل أخرى، تقدير 
أفكار األخرين، التكيف 

  مع المكان

أحب التوسع، صعب 
على التخلي عن رأي 
لكنني أتوسع أكثر، ال 

ب النظر من زاوية أح
  .أخرى

التفكير حول  -5
  التفكير فوق معرفي

التفكير في تفكيرك 
  أنت

  ..."إني أتعجب اآلن"
استراتيجيتي هي "

"...  

أحد الخطوات التي   القيام بإجراء تجربة
اتبعها في حين لم أكون 
متيقن من عملي، 
أعرف كيف أغير سير 

  .علمي
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  كيف تشعر  األفعال الدالة  األقوال الدالة  ما هي  عادة العقل
الكفاح من أجل  -6

  الدقة
لعمل القدرة على ا

المتواصل بحرفية 
وإتقان وأخذ الوقت 
الكافي لتفحص 
المنتجات واألفكار 
بمراجعة القواعد 
  والنماذج والمعايير 

معاييري عالية، الدقة 
شعاري، الكمال هو 
أسمى ما أريد، ليس 
هذا مستواي، أتحدى 
نفسي، أتحدى 
المعايير، يمكنني أن 
أبرهن، أستطيع 

  .تفحص األمر

نية العمل بحرفية أو مه
العمل بأقل ، وإتقان

جهد وأقل تكلفة وأكبر 
درجة من االتقان، 
اختبار النتائج وتجربتها 
للتأكد من درجة الدقة، 
يواصل العمل للوصول 
إلى دقة أعلى، ال 
يحسب الجهد والوقت 
في مقابل المستوى، 
يعيد قراءة األسئلة 

  .والمشكلة

أنا أفخر بأدائي، أحب 
الوصول لألداء الدقيق، 

تسير في عروقي،  الدقة
أكون سعيداً عندما 
أتحدث نفسي، يزعجني 
أنني لم أصل إلى 

  .المستوى الذي أريد

التساؤل وطرح  -7
  المشكالت

القدرة على طرح 
أسئلة وتوليد عدد من 
البدائل لحل 
المشكالت عندما 
تحدث أو عندما 
تعرض عليه من 
خالل الحصول على 
معلومات من مصادر 
متعددة والقدرة على 

  تخاذ القرارا

كيف تعرف؟؟ متى 
تعرف؟؟ ما هو 
السبب؟ ما هي 

  النتيجة؟

طرح األسئلة لجمع 
  البيانات

أحب االجابة على 
األسئلة التي يطرحها 
زمالئي ومعلمي، 
وأحب أن أطرح 
األسئلة التي تحدى 
تفكيري وتكون صعبة 

  .ومثيرة

تطبيق  -8
المعارف الماضية 
  على أوضاع جديدة

مقدرة الفرد على 
تخالص المعنى اس

من تجربة ما، ومن 
ثم تطبيقه على 
وضع جديد والربط 
بين فكرتين 

  مختلفتين

..." يذكرني هذا بـ
أستعرض خبراتي 
السابقة، أبحث عما 
يذكرني به هذا 
الموقف، أطبق ما 
أعرف على مواقف 
جديدة، خبراتي 
ومعارفي السابقة 

  معي ال تفارقني

يبحث عن المواقف 
المشابهة، يستعرض 

اته السابقة، يطبق ما خبر
يعرف على مواقف 
جديدة، يستخدم أسلوب 
المشابهة والمحاكاة في 
فهم وحل المشكالت 
الجديدة، ويذكر التجارب 
الماضية ويستخلص منها 

  الفوائد

ال أرتكب فلدي خزينة 
من التجارب تُسعفني، أنا 
اثق بنفسي ألنني مررت 
بمثل هذه المشكلة، ال 
أحب تناول المشكالت 

ها لم تحدث ألحد وكأن
أبداً، سأكون سعيداً إذا 
ذكرني السؤال بسؤال 

  .مماثل سبق لي حله
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  كيف تشعر  األفعال الدالة  األقوال الدالة  ما هي  عادة العقل
التفكير  -9

والتوصيل بوضوح 
  ودقة

  
  
  
  

  

قدرة الفرد على 
توصيل ما يريد 
بدقة سواء كان ذلك 
كتابياً أو شفوياً 
مستخدماً لغة دقيقة 
لوصف أعمال 
وتحديد الصفات 
الرئيسية ويميز 

التشابهات 
  فاتواالختال

عندما أريد أن أفكر 
فما على إال أن  –

  أحدد مفاهيمي

متابعة تفكيري بكلمات 
مصحوبة بانفعاالت 

  .بسيطة ومفهومة
واستخدام قوالب لغوية 

  سلسة دقيقة واضحة

رغم أني ليس بهذه 
البساطة أفكر بالكلمات 
خصوصاً بعد أن 
عملت بجد حتى 
توصلت إلى نتائج 

على ... واضحة تماماً
فكاري إلى أن أترجم أ

لغة ال تسير متوازية 
  .معها

جمع البيانات  -10
باستخدام جميع 

  الحواس

إتاحة أكبر عدد 
ممكن من الفرص 
الستخدام الحواس 
مثل البصر، 

واللمس، ، والسمع
والتجربة، والحركة، 
والشم، والتذوق 

  .لزيادة التعلم

دعني أشعر بها 
..................  

  دعني أتذوقها
.................  

  دعني أشمها
..................  

الحظ  –الحظ  –الحظ 
الحظ  –الحظ  –

وأصل األشياء 
المسموعة والمرئية 

  والمحسوسة

قلبي حساس جداً 
لتجارب العملية 
ومتفاعل معها وبنفس 
الوقت قلبي يراقص 

  .الحوار

الخلق،  -11
  التصور، االبتكار

قدرة الفرد أن 
يتصور نفسه في 
أدوار مختلفة 

قف متنوعة وموا
وتقمصه األدوار 
والحلول البديلة 
والتفكير من عدة 

  زوايا

أنظر إلى األشياء 
بطريقة مستحدثة 
وغير تقليدية وأحاول 
أن أبتكر حلول 

  وأدوار جديدة

العمل بدافعية ذاتية 
للوصول إلى الجمال 

  .واختراق المجهول
واتصور حل مشكلة 

  قبل ممارسة حلها

أولد أفكار جديدة غير 
ة من قبل، معروف

وأظهر استعماالت 
  .جديدة ألشياء معروفة

االستجابة  -12
  بدهشة ورهبة

القدرة على 
االستماع بإيجاد 
الحلول ومواصلة 
التعلّم مدى الحياة 
والتواصل مع العالم 

  .والشعور باالنبهار

يحب االستطالع،   !"أها"، "رائع"، "واو"
شغوف بتقصي 
األسباب وما وراء 

  القضايا

ى المشكلة ال ينظر إل
غير المنتظرة على أنها 
لعنة بل يراها مصدر 
متعة، افتتان، إثارة، 
االهتمام، المفاجأة، 

  .االبتهاج
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  كيف تشعر  األفعال الدالة  األقوال الدالة  ما هي  عادة العقل
االقدام على  -13

  مخاطر مسئولة
االستعداد لتجربة 
استراتيجيات وأساليب 
وأفكار جديدة واختبار 
فرضية جديدة حتى 
لو كان الشك حيالها 
واستغالل الفرص 

لذي لمواجهة التحدي ا
تفرضه عملية حل 

  المشكالت

ما هو أسوأ شيء 
يمكن أن يحصل إذا 

دعنا "حاولنا التجربة، 
  "نجربها

يفكر في النجاح 
المرتبط بالجهد وال 
يخاف من الفشل، 
ويجبر نفسه ذهنياً على 

  اقتحام المشكلة المعقدة

حر، شجاع، جرئ، 
  .متجول، مغامر

يواجه التحدي، افعل 
  .وال تبال، استكشاف

  ايجاد الدعابة -14
  
  
  

قدرة الفرد على 
تقديم نماذج من 
السلوكيات التي 
تدعو إلى السرور 
والمتعة والضحك 

  من خالل التعلّم

إني مضحك، 
  .وفكاهي

سأتقبل االجابات 
والجو الصفي 

  بابتسامه

يحاول أن يضمك على 
  .الشيء ليتعايش معه

ميل إلى المرح، حسن 
الدعابة، مضحك، 
د خيالي فالدعابة كالمبر

تخفف من حدة سخونة 
  .الموقف

التفكير  -15
  التبادلي

قدرة الفرد على 
تبرير األفكار 
واختيار مدى 

صالحيات 
استراتيجيات 

الحلول وتقبل 
التغذية الراجعة 

  وتفاعل والتعاون

لو ..... ما رأيك في(
فعالً .... ساعدتني
  )إني أرى

تشارك األخرين تفكيره 
وإنجازه، ويطور 

ق مع تفكيره لكي يتواف
األخرين حينما يفكر 
معهم، تجنب الوحدة 
والتجمع مكافأة ذهنية 

  لتطور األفكار

متعاون، العمل كفريق، 
متجانس، احساس 
باالنتماء إلى المجتمع، 
مشترك، مجموعة 

  .دعم

االستعداد  -16
الدائم للتعلم 

  المستمر

قدرة الفرد على 
التعلم المستمر 
وامتالك الثقة وحب 
االستطالع والبحث 
المتواصل لطرق 
أفضل من أجل 
التحسين والتعديل 

  وتحسين الذات

هذه فكرة مثيرة 
لالهتمام كيف نتعلم 

  مزيداً عنها

... تعلم... تعلم... تعلم
وأحب االستطالع 
طوال الوقت، وأبحث 
دائماً عن التحسن 
الذهني والعمليات 

  الذهنية األكثر تقدماً

أحقق ذاتي، إني متعلم، 
استمرار، متعلم من 

لتجربة، أعمل ذاتياً، ا
  .والتزم
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  :تصنيفات عادات العقل
تنوعت التوجهات النظرية في دراسة عادات العقل، تبعاً لتنوع نظرة المختصين نحوها، 

والمسمى بالعادات ) Marzanoتصنيف مارزانو (فظهرت بذلك تصنيفات عدة، كان من أبرزها 
، وتصنيف سايرز وماير Danielsاينالز ، وتصنيف دHyerlesالعقلية المنتجة، وتصنيف هيرل 

Sizer & Meier وتصنيف كوستا وكاليك ،Costa & Kallick لّخص التالي الموجزوالم ،
 Costaكوستا وكاليك : ألبرز ما ورد في تلك التصنيفات، كما أوردتها األدبيات التربوية، مثل

& Kallick )200399، 2009( ، وفتح اهللا)90 – 68، 2008(، ونوفل )11- 10: 1، ج -
، )57-53، 2010(، عريان )63 – 61، 2009(، والعظيم )28-21، 2008(، حجات )100

  ).77-73، 2009(وعلي 
  :للعادات العقل Marzanoمنظور مارزانو : أوالً

العادات العقلية التي أطلق عليها العادات العقلية ) Marzano,2008(صنف مارزانو   
  :المنتجة وفق المكونات اآلتية

  ) Self – regulator skills: (مهارات التنظيم الذاتي: الًأو

وهي المهارات التي يستخدمها المتعلم عندما يكون على علم بقدرته على التحكم في   
  :ولهذه المهارة المهارات الفرعية التالية. أعماله، واتجاهاته، واهتماماته تجاه مهمة التعلم

دراك المصادر الالزمة، والحساسية تجاه التغذية إدراك التفكير الذاتي، والتخطيط، وإ -1
  .الراجعة، وتقييم فاعلية العمل

  :ويتضمن) Critical Thinking: (التفكير الناقد: ثانياً

 .االلتزام بالبحث عن الدقة - 
 .البحث عن الوضوح - 
 .االنفتاح العقلي - 
 .اتخاذ المواقف والدفاع عنها - 
 .الحساسية تجاه األخرين - 
  :بداعي ويتفرع منهالتفكير اال: ثالثاً

 .االنخراط بقوة في المهمات - 
 .توسيع حدود المعرفة والقدرات - 
 .توليد معايير التقييم الخاصة والثقة بها والمحافظة عليها - 
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 .توليد طرق جديدة للنظر خارج نطاق المعايير السائدة - 
واع أنه حدد عادات العقل بثالثة أنواع أساسية من أنوتالحظ الباحثة على هذا االتجاه 

التفكير اشتملت على التنظيم الذاتي، والتفكير الناقد، والتفكير اإلبداعي، وتشكل هذه 
  .األنماط للتفكير مجاالً خصباً لتنمية شخصية المتعلمين

  :لعادات العقل) Hyerle(منظور هيرل : ثانياً

عدد من  وفق هذا المنظور قسم هيرل العادات العقلية إلى ثالثة أقسام رئيسية يتفرع منها   
  :العادات العقلية الفرعية على النحو التالي

  )Thinking Processes Maps(خرائط عمليات التفكير  - 1

  :ويتفرع منها المهارات التالية

 .مهارة طرح األسئلة - 
 .مهارة ما وراء األسئلة - 
 .مهارات الحواس المتعددة - 
 .مهارات عاطفية - 

  :العادات التاليةويتفرع منها ) Brain Storming(العصف الذهني  - 2

 .اإلبداع - 
 .المرونة - 
 .حب االستطالع - 
 .توسيع الخبرة - 

  ):Graphic Organizers(المنظمات الشكلية  - 3

  :ويتفرع منها العادات العقلية التالية

 .المثابرة - 
 .التنظيم - 
 .الضبط - 
 .الدقة - 

ن خالل أنه يتجه إلى استراتيجيات تعليم وتَعلّم التفكير، م على هذا االتجاهالباحثة الحظ تو  
خرائط عمليات التفكير، واستراتيجية العصف الذهني والتي تعد من االستراتيجيات الجمعية في 
تعليم التفكير االبداعي، واستراتيجية المنظم الشكلي على أساس أن يتذوقها الفرد في بنائه 
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أن هذه ومما الشك فيه . المعرفي، وتصبح سلوكاً ذكياً يستخدم فيما يواجهه من مواقف ومشكالت
  ).Right Brain. (االستراتيجيات تعمل على تنمية االبداع الذي هو وظيفة الجانب األيمن للدماغ

  :لعادات العقل) Daniels(منظور دانيالز : ثالثاً

  : وفق هذا المنظور قدم دينالز أربعة أقسام لعادات العقل، وهي

 .االنفتاح العقلي - 
 .العدالة العقلية - 
 .االستقالل العقلي - 
 .ل إلى االستقصاء أو االتجاه النقديالمي - 

  :لعادات العقل) 2061(منظور مشروع : رابعاً

 AAAS, Project(في العلوم والرياضيات والتكنولوجيا ) 2061(اقترح مشروع   
عدداً من العادات العقلية التي يركز على تنميتها في تعليم العلوم والرياضيات ) 2061

  :والتكنولوجيا ومنها

 .التكامل - 
 .نفتاح على األفكار الجديدةاال - 
 .االجتهاد - 
 .التشكيك المستند إلى المعرفة - 
 .الجد - 
 .التمثيل - 
 .العدالة - 
 .المهارات العددية - 
 .حب االستطالع - 
 .التقدير - 
 .المالحظة - 
 .االتصال - 
 .مهارات االستجابة الناقدة - 

، أن هذا المشروع قد أكد على القيم الموجودة بمادتي العلوم والرياضيات وتشير الباحثة
ولقد أكد المشروع أن ، وهذا ال يغني اقتصراها فقط على تلك القيم الموجودة في تلك المادتين
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هذه القيم ليست خاصة بالعلوم والرياضيات فقط بل أنها قيم إنسانية عامة، ولكن تدريس العلوم 
  .والرياضيات والتكنولوجيا يقوم بدور بارز في تنميتها ووزعها المتعلمين

التي تم اقتراحها في هذا المشروع مهارات تعمل على تنمية وظائف جانبي إن المهارات   
الدماغ، وبالتالي فهي تقود إلى إيجاد التوازن المنشود في التفكير، والذي يقود إلى سيطرة دماغية 

  .متوازنة تسعى إليها الفلسفات التربوية المعتنقة لعلوم الدماغ واألعصاب

  :لعادات العقل) Size/ Meier(ر سايزر وماير ومن منظ: اًخامس

  :وفق نموذج سايزر وماير لعادات العقل ثمة ثمانِ عادات للعقل هي على النحو اآلتية
  The habit of perspective: عادة التعبير عن وجهات النظر - 1

وفق هذه العادة يتم تنظيم المجاالت والحوارات وحلقات النقاش حول المواضيع التي   
شاهدها الطلبة، ومن ثم العمل على تنظيمها وتجزئتها إلى أجواء متعددة بغية قرأها وسمعها أو 

    .تصنيفها إلى مواضيع مهمة وأخرى ثانوية

، وبهذا )Facts(من الحقائق ) Opinions(كما تعبر هذه العادة العقلية عن تميز اآلراء   
يقود إلى تقدير القيم التي فهذه العادة تمكن الطالب من ممارسة أحد مظاهر التفكير الناقد والذي 

يؤمن بها األفراد من خالل االنقسامات بين الطلبة نتيجة تباين في وجهات نظرهم حول قضية 
  .ما
 The habit of analysis: عادة التحليل - 2

تتطلب هذه العادة التفكير في المجاالت بطرق تأملية مختلفة باستخدام المنطق   
كما تطلّب األمر ذلك، وذلك للعمل على تقديم الدليل على  والرياضيات وأدوات الفن الجمالية

  .المجادالت
  The habit of Imagination: عادة التخيل - 3

تُعد عملية التحيل إحدى أدوات العقل التي تساهم في تخليق التفكير، وتمكن الفرد من   
لمثيرات إلى توليد استجابات متعددة لمثيرات محددة، حيث تعتمد هذه العادات على تحويل ا

  .صور ذهنية في الدماغ وفق مجموعة من العمليات المعرفية
  The habit of Empathy: عادة التعاطف - 4

تشير هذه العادة استشعار وجهات نظر اآلخرين، والعمل على احترامها وتقديرها، بل   
خرين والعمل إن قدرة الفرد على تفهم مشاعر وحاجات األ. وتعظيم أكثرها منطقية واقناعاً للعقل

  .على تلبيتها يمكنه من تشكيل قوة رادعة تحول بينه وبين إيذاء األخرين
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  The habit of Communication: عادة التواصل - 5

وتتضمن توضيح الحقائق ووجهات النظر بطريقة تستند إلى المنطق، بحيث تقود   
ل آرائهم وأفكارهم بطريقة المتحدث إلى احترام اآلخرين الذين يشاهدونه، ويستمعون إليه، ويتقب

تتم عن تواصل فكري راق، ولربما هذه العادة تفرض على المتحدث أن يكون أيضاً مستمعاً 
  ) A good Listener(جيداً 

  The habit of Commitment: عادة االلتزام - 6

تُوجب هذه العادة على الفرد أن يوظف عادت العقل جيداً، من خالل ما يقطعه على   
ومن السلوكيات المنتمية لهذه العادة تقدير الفرد لنفسه متى . التزامات تجاه األخريننفسه من 

  .يمكن أن يبدأ بالحديث ومتى يمكن أن يتوقف بصير، وبالشكل الذي يتطلبه الموقف

  The habit of Humility: عادة التواضع - 7

وق وواجبات تشير إلى وعي الفرد لحقوقه وحدوده وقدراته، وفي المقابل وعيه لحق  
األخرين، وتتضمن في الوقت نفسه أنّ يدرك الفرد ما يعرفه وما ال يعرفه؛ إنها تشير إلى 

  .التواضع المعرفي لدى األفراد والذي يحثهم إلى مزيد من التعلم واالستقصاء

 The habit of Joy: عادة البهجة أو االستمتاع - 8

خٍ حاث على االستمتاع فيما يتعلمه، ومن تشير هذه العادة إلى قدرة الفرد على إيجاد منا 
خالل تخليق معان لما يقرأ أو يسمع أو يشاهد أو يتذوق أو يشم، ومن المؤكد أن تخليق نزعات 

  .لدى المتعلمين نحو قضايا معينة أو مباحث دراسية محددة تعمل على إيجاد هذه المتعة
 & Habits of Mind Perspective Costaمنظور عادات العقل لكوستا وكاليك : سابعاً

Kallick      

) Costa & Kallick(لقد استند كوستا وكاليك 
إلى نتائج أعمال لكل من البحوث أجراها فور شتاين، 

وجولمان، وإنيس، والتي تعمل ، وبارون، وسيتربنزغ
على استقصاء خصائص المفكرين البارعين ضمن 

الة تخصصاتهم المختلفة، والتي قادت إلى سلوكيات فع
أمكن تحديدها والتعرف عليها من خالل عملية البحث واالستقصاء العلمي، حيث تم تحديد هذه 

لدى أفراد يتميزوا بالنجاح في شتى مناحي الحياة، منهم األكاديميون، ) السلوكيات(الخصائص 
  .والمعلمون، ورجال األعمال، ومندبون المبيعات، والمربون، والعلماء، والفنانون
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يستخلصا ستة عشر سلوكياً ذكياً للتفكير الفعال، أو  أن) كوستا وكاليك(ع وقد استطا
للمفكر الفعال من خالل الدراسات التي قام بها فورشتين وغالتهورن وبارون وبيركنز 
وستيرنبرغ، وقد أفادت هذه الدراسات أن هذه السلوكيات الذكية غير مقتصرة على فئة معينة من 

و الرياضيين، وإنما هي عامة لجميع هؤالء فهي مفيدة لرجال األعمال العلماء أو المهندسين أ
والمعلمين وأولياء األمور والتجار والطلبة وغيرهم في جميع مناحي الحياة، ويرى كوستا وكاليك 
أن عادات العقل هي مجاميع سلوكيات يجري استخدامها في أوضاع متنوعة، فعندما تصغى 

دات التفكير بمرونة، والتفكير حول التفكير، والتفكير والتواصل بانتباه مثالً فإنك تستخدم عا
والعادات الست عشرة قد قمنا بذكرها سابقاً ، بوضوح ودقة، بل وربما التساؤل وطرح المشكالت

  .) 63إلى  50ص ص (أنُظر 

  
  )5- 2(شكل رقم 

  .في ستة محاور كوستا وكاليك مينتصنيف عادات العقل المنتج وفقاً للعال

أكدت عليه األدبيات الباحثة أهم النقاط التي  في التصنيفات السابقة تُوضح تفحصخالل ال من و
  :التربوية من حيث

 .االهتمام بمجال دراسة عادات العقل وكثرة الباحثين فيه .1
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التشابه الكبير في مضمون تلك التصنيفات، بالرغم من التفاوت واالختالف في منظور  .2
 .في المسميات العامة وتوجه القائمين بها، والسيما

أن تلك التصنيفات، ما هي إال نتائج لجهود بحثية غير منتهية، وهي قابلة للتطوير في  .3
 .ضوء األبحاث التربوية المستجدة

من أكثر النماذج إقناعاً في شرح أن نموذج كوستا وكاليك  نظري وجهة لكن يبدو من .4
بحثية أكثر من غيرهم من  تفسير عادات العقل، وذلك إلعتماده على نتائج دراسات

 .العلماء الذين أوردوا نماذج متعددة
من الضروري التنويه بأن قائمة كوستا وكاليك لعادات العقل ليست نهائية بل هي قابلة  .5

 .للزيادة في ضوء نتائج البحوث العلمية
لثة اكساب الطلبة لعادات العقل هي من األهداف الرئيسية للمدارس الفاعلية في األلفية الثا .6

 –ويمكن أن نكسبها للطلبة من خالل توافر مجموعة من االستراتيجيات التعليمية 
التعلُمية، باإلضافة إلى توفر مناخ إيجابي الشاعتها بين الطلبة، بحيث تصبح جزءاً ال 

التعلمية على أمل أن يتذوقها الطلبة في أبنيتهم المعرفية،  –يتجزأ من العملية التعليمية 
 جزءاً منهفتصبح عندئذ. 

 

وتعتبر عادات العقل من مهارات التفكير الضرورية للتعلّم في مجال التمريض، إذ  .7
حرص أساتذة التمريض على تعليم مهارات التفكير الناقد في كليات التمريض في 
الجامعات؛ لما لهذه المهارات من أهمية بالغة في هذا المجال الحيوي، ويمكن تحديد 

المنظور  –السرية (مثل ) Delphi(ناقد كما حددها خبراء دلفي عادات العقل للتفكير ال
 –التأمل  –االنفتاح العقلي  –الحدس  –التكامل العقلي  –المرونة  –االبداعية  –السياقي 

 ).المثابرة أو المواظبة
 

والمتفحص بهذه العادات يجد أنها عادات منتجة؛ وقد تم تبنيها كمخرجات لبرنامج  .8
لبكالوريوس في تكنولوجيا، وبالتالي فإن عادات العقل تستخدم في دراسي يمنح درجة ا

 .شتى مناحي الحياة وتقود إلى أعمال منتجة وفاعلة
 

هي عادات تعمل  2061وتُالحظ الباحثة أن بعض العادات التي تم اقتراحها في مشروع  .9
في  على تنمية وظائف جانبي الدماغ وبالتالي فهي تقود إلى إيجاد التوازن المنشود

التفكير، والذي يقود إلى سيطرة دماغية متوازنة تسعى إليها الفلسفات التربوية المعتنقة 
 .لعلوم الدماغ واألعصاب
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  : االفتراضات التي تقوم عليها عادات العقل المنتج
هناك مجموعة من االفتراضات تشكل األساس النظري للتدريب على عادات العقل؛   

جعله يتملك عادات ذهنية متقدمة تصل به إلى أقصى أداء،كما للوصول إلى فاعلية عالية، و
  :كالتالي  )61- 60: 2009(العظيمحددتها 

 .العقل آلة التفكير يمكن تشغيلها بكفاءة عالية .1
 .جميعنا نملك العقل ونستطيع إرادته كما نريد .2
 .لدينا القدرة الكفاية للتوجيه الذاتي للعقل، وتقيمه ذاتياً وإدارته وتعديله .3
 .كن تعليم عادات العقل للوصول إلى نتاجات تشغيل الذهن وإدارتهيم .4
يمكن تحديد مجموعة العادات والمهارات للوصول إلى أعلى كفاءة في األداء في كل  .5

 .عادة
نستطيع أن نضيف آية عادة جديدة بتعاملنا مع العقل، ونستطيع أن نمده بالطاقة الذهنية  .6

 .لنتوقع أداء أعلى
ستجابة الفرد إلى أنماط من المشكالت أو التساؤالت، قلية نتيجة إلتتكون العادات الع .7

شريطة أن تكون حلول المشكالت وإجابات التساؤالت تحتاج إلى بحث واستقصاء 
 .وتفكير وتعمق

 .يمكن تنظيم مواقف تعليمية لتحقيق امتالك العادة الذهنية ضمن مادة دراسية محددة .8
وسلوكياتها المختلفة لمعرفة مدى تأثيرها، يجب التأمل في استخدام عادات العقل  .9

 .ومحاولة تعديلها للتقدم بها نحو تطبيقات مستقبلية
إنتقال أثر التعلم، فهي تركز عادات العقل على النظرة التكاملية للمعرفة، والقدرة على  .10

 .نتقال من مادة إلى أخرى ومن سياق إلى أخرقابلة لإل
لذهنية من العادات والمهارات البسيطة إلى رتقاء بالعمليات والمهارات ايمكن اإل .11

 .العادات األكثر تعقيداً حتى الوصول إلى مهارة إدارة التعلم
بأن هذه االفتراضات إذا اعتبرت األساس النظري للتدريب على عادات  تؤكد الباحثة  

عقلية موجبة وقوية وتحسن من مستوى وقدرات التعلم عن  نجني عاداتفإننا سوف ، العقل
علمين، أما إذا لم تشكل هذه االفتراضات األساس الحقيقي للتدريب على عادات العقل فإننا المت

سوف نجني عادات عقلية سالبة وضعيفة، وبالتالي تؤدي إلى تعلم ضعيف بعض النظر عن 
المستوى في المهارة أو القدرة؛ حيث يصبح المتعلمون المهرة غير فاعلين وبالتالي تعيق قدرات 

  .مكاناتهالمتعلم وإ
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  :مبادئ ومتطلبات عادات العقل
إلى أن هناك أربع قواعد أو مبادئ رئيسية تنبثق عن األبحاث ) Johnson(يشير   

المعرفية والتي تؤكد على ضرورة تنمية العمليات العقلية، وهذه المبادئ تدعو لجعل عمليات 
داً وأكثر عمقاً وهذه هي المبادئ التفكير والتعليم أكثر بسهولة باالعتماد على البنى المعرفية ناق

  :هي   )204- 203: 2011(صادق كما حددها  المعززة للعمليات العقلية
 .مساعدة الطالب على تنظيم معارفهم .1
 .البناء على ما لدى الطالب من معارف .2
 .تسهيل عملية تجهيز ومعالجة المعلومات .3
 .تسهيل التفكير العميق وجعله واضحاً .4

يمكن تنمية عادات العقل من خالل التدريب الجيد على كيفية  بأنهوعليه تستنتج الباحثة   
تنمية وممارسة المهارات العقلية بذكاء حتى تتحول إلى عادة لدى الطالب ومن ثم تصبح من أبرز 

  .السلوكيات في حياته الخاصة حيث تساعده على الوصول في تحقيق األهداف المطلوبة منه
  

  :يات والتطبيقات التربويةعادات العقل المنتج وبعض النظر
  :عادات العقل ومهارات التفكير واستراتيجياته - 1

وهي مديرة مدرسة ميدو جلنز االبتدائية في نابرفيل  – آن كيسفي مقالة لها تقول   
إن األفراد الذين يتصرفون بذكاء قادرون على التفكير بمهارة، فهناك قوة :" - بوالية إيلينوي 

، وبين نموذج غرس مهارات التفكير في عملية التدريس في الصف اتصال بين عادات العقل
فالعادات هي التي توفر الوقود لالنشغال في التفكير االستراتيجي الماهر، ليتمكن المرء من 
االنشغال بمهارة حل المشكالت أو صنع القرارات أو تحليل االفتراضات أو تأكيد مصداقية 

رة على تقليل التهور وإظهار التعاطف وإبداء حب البحث المصادر، ويجب أن يمتلك المرء القد
والمثابرة، فعادات العقل تقدم النزعات الضرورية لممارسة التفكير الماهر الذي يتطلبه نموذج 

  ).12، 2003كوستا وكاليك، " (الدرس ضمن جدران الغرفة الصفية وخارجها

ومهارات التفكير  ويعكس نموذج كوستا في التفكير العالقة بين عادات العقل  
واستراتيجياته؛ إذ شهدت السنوات األخيرة تركيزاً قوياً على غرس مهارات التفكير في المنهج 
وفي التدريس من خالل تشجيع الطلبة على طرح األسئلة حول المعلومات واألفكار المعروفة، 

أو طرح األفكار  كما تساعد عادات العقل على تعلم كيفية تحديد االفتراضات غير المحددة وبناء
  .واآلراء العديدة والدفاع عنها وفهم العالقات بين الحوادث واألفكار المختلفة
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  :وترتبط عادات العقل بمهارات التفكير بعالقة هرمية كما في الشكل التالي

 
  )6- 2(شكل رقم 

  العالقة بين عادات العقل ومهارات التفكير واستراتيجياته
على أن النجاح في المدرسة ) 15- 14، 2003(تا وكاليك وفي السياق ذاته قد علّق كوس

والعمل والحياة يعتمد على اكتساب وممارسة مهارات تفكير أساسية معينة ومتمايزة مثل التذكر 
والتصنيف واالستدالل والتعميم والتقييم والتجريب والتحليل، ويمكن تعليم هذه المهارات بصورة 

المهارات بمعزل عن الغير، فقليٌل جداً من الناس من يذهب مباشرة، ولكن نادراً ما تمارس هذه 
لمجرد أن يالحظ أو يقارن أو يبتكر جديداً، أما المهارات المعرفية فتكون ضمن نطاق أكبر 
استجابة لمثير ما، ويتم تنظيمها واستخدامها في مجموعات متتابعات تسمى عمليات معرفية مثل 

  .حل المشكالت وصنع القرار

ت عبارة عن استراتيجيات كبرى تستخدم مع مرور الزمن وتتطلب مجموعة من والعمليا  
المالحظة : المهارات المعرفية، فعلى سبيل المثال قد يقتضي القرار مهارات معرفية عديدة منها

بدقة، تخمين األسباب، ترتيب األولويات، المقارنة والمقابلة بين اختبارات بديلة، التنبؤ بالنتائج، 
، وحتى لو كان الشخص ممتلكاً لهذه المهارات والطاقات التشغيلية يجب أن يكون يقظاً االستنتاج

تجاه الفرص التي قد تستخدم فيها وأن يكون لديه الميل الستخدامها في الوضع المناسب، لذا فإن 
تأدية عادة عقلية تقتضي أكثر من مجرد امتالك هذه المهارات االساسية والسير بها مع 

إلنجاز الغاية المنشودة، ومن المسلّم به أن عادات العقل تضم الميول والنزعات السلوكيات 
والوصف والتمييز، كذلك فهناك مستوى أكبر وأكثر إطاحة وتعقيداً يكمن وراء عادات العقل، 

حاالت 
العقل

عادات 
العقل

العملیات 
المعرفیة

مھارات  
التفكیر
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ويتقرر أداء عادات العقل ونموها بمدى توازن قوة دوافع خلفية أو قوى ومشاعر تدعى حاالت 
الطاقة  الداخلية والغير مرئية في اإلنسان التي تحفز اإلرادة البشرية، وهي  العقل وهي مصدر

التي تنشئ وتوفر الوقود للميول والعمليات والمهارات، ومن األمثلة على حاالت العقل رغبة 
اإلنسان الفطرية في التبادل والتفاعل مع الناس، والدافع إلى االتقان والفاعلية ورغبته الفطرية 

  .كشاف والمقدرة البديعة على التكيففي االست

  :ما يلي  يتضح للباحثةبناء على ما سبق 

أن عادات العقل هذه تتجاوز وتسمو فوق األشياء المادية التي يتعلمها المرء في المدرسة،  .1
فهي خصائص تميز من يصلون إلى القمة في أدائهم في جميع األماكن، المنزل، 

الشركات وهي تريد أن تعلّم الحقيقة وأن تجعل المدارس، المالعب، دور العبادة و
وأن هذه العادات تستعمل في الحاالت ين على إبداعها وتوليدها من جديد ، األطفال قادر

الغامضة وتصبح إطاراً للسلوك في حالة األجوبة غير الواضحة، وهي مهارة تهيئ 
في الصف من خالل  الطلبة للحياة الحقيقية ومن خالل تمعن التفكير في عملية التدريس

  .أن كالً منهما تحفزاً على التفكير بوضوح وآراء أعمالنا بدقة
مهارات التفكير تستند إلى عادات العقل، فاكتساب وممارسة مهارات التفكير وأن  .2

األساسية مثل التذكر والتصنيف واالستدالل والتعميم والتقييم والتجريب والتحليل يتم 
ها إلى مشكالت وصنع القرارات التي تستند بدورضمن عمليات معرفية مثل حل ال

أن ارتباط القدرات التفكيرية بمراحل النمو المعرفي، لذا يجب امتالك عادات العقل ، و
أن تتناسب المهارات التفكيرية أو العادة العقلية المراد اكتسابها من قبل الطلبة مع مراحل 

  .النمو المعرفي
  : المنتج  عادات العقلو  بينالدماغ ذي الجانالتعلم بنظرية  - 2

في سياق ربط عادات العقل بنظرية التعلم بالدماغ ذي الجانبين بين آرثر كوستا أن   
عادات العقل و نظرية التعلم ) 7(عادات العقل تتوزع على جانبي الدماغ، إذ يوضح الشكل رقم 

سواء الدماغ ، دماغبالدماغ ذي الجانبين، حيث يبين الشكل توزيع عادات العقل على جانبي ال
  ).96: 2008نوفل، ( )Right Brain(أو الدماغ األيمن ) Left Brain(األيسر 
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  )7- 2(شكل رقم 

  وفق نظرية التعلم بالدماغ ذي الجانبين العقل عادات

عفانة (؟استراتيجية التعلم بالدماغ ذي الجانبين على عادات العقل المنتج كيف يمكن أن تؤثر 
  )1331 – 1330: 2012، وحمش

يمتلك الدماغ قدرات ومهارات متعددة ومتنوعة تختلف من شخص اآلخر، وقد ظهرت   
العديد من النظريات المهتمة بدراسة الدماغ ومن هذه النظريات نظرية التعلم بالدماغ ذي 
الجانبين، حيث أنها تنص على أن الدماغ يتكون من جانبين وهما الجانب األيمن والجانب األيسر 

ب مسئول عن نمط من أنماط التفكير ولكن يتكامل الجانبان وذلك للوصول إلى حالة من وكل جان
  .التوازن والتكامل في العمل

فالجانب األيسر من الدماغ هو الجانب المسئول عن كل من التفكير التخطيطي 
والرياضي والتقني والتحليلي واإلداري والتحكمي وحل المشكالت والمنظومي واالحتفاظي 

ستداللي، أما الجانب األيمن من الدماغ فهو الجانب المسئول عن كل من التفكير الموسيقي، واال
  .والبنائي والفني والروحي والعاطفي والمفاهيمي، والداخلي والكلي والتحليلي والتخاطبي

  ويأن ثمة توزيع لعادات العقل على جانبي الدماغ، فالدماغ ) 96: 2008(ن نوفلبي
ثة عمليات أساسية، يتفرع عن كل عملية مجموعة من العادات العقلية، أما األيمن يتضمن ثال

الجانب األيسر فيتضمن ثالثة عمليات أساسية ويتفرع عن كل مجموعة من العادات العقلية، 
  .وهو من تصميم الباحثة يوضح توزيع عادات العقل على جانبي الدماغ )8-2( والمخطط التالي



  

80 
 

  الجانب األيسر من الدماغ
 يتضمن ثالثة عمليات هي 

  الجانب األيمن من الدماغ 
 يتضمن أربعة عمليات هي

المعرفة وتتضمن 
 ثالث عادات عقلیة 

الدقة وتتضمن 
  عادتین عقلیتن 

 

اللین أو المطاوعة 
وتتضمن ثالث 
 عادات عقلیة 

السذاجة وتتضمن 
 واحدة  عادة عقلیة

 

تطبیق 
المعارف 
الماضیة 

على 
أوضاع 
 جدیدة

التفكیر 
فیما وراء 
 التفكیر

التساؤل 
وطرح 
 المشكالت

الدقة في 
التعلیم 
 والتفكیر

تفحص 
الدقة في 
 المنتجات

المرونة 
في 
 التفكیر

االستجابة 
 بنھمة

 االبداع
 ابةایجاد الدع

التحكم أو السیطرة تتضمن 
 ثالث عادات عقلیة

  الفھم
  الحواس نتتضمن عادتین عقلیتی 

تتضمن عادتین عقلیتین

 المثابرة
االقدام على 

مخاطر 
 مسؤولة

التحكم 
 بالتھور

التفكیر التبادلي 
 أو التعاوني

االصغاء بتفھم 
 وتعاطف

االستعداد    
للتعلم مدى 
 الحیاة

استخدام 
جمیع 
 الحواس

  غزيع عادات العقل على جانبي الدماتو
 

 )8-2(شكل 

  توزيع عادات العقل المنتج على جانبي الدماغ
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تنمية عادات العقل المنتج  شيط جانبي الدماغ يؤدي إلىعلى تن أن العمل وتجد الباحثة  
مما يساعد الفرد على التكيف مع البيئة المحيطة به ويزيد من قدرته ، بشكل صحيح ومتوازن

  .المختلفةعلى حل المشكالت والتصرف بشكل ذاتي في المواقف 

  :عادات العقل ونظرية الذكاءات المتعددة
عمد الكثير من المعلمين والباحثين في عدد من المدارس على دمج نظرية جاردنر   

)Howerd Garaganer ( في الذكاءات المتعددة مع عادات العقل في العمل ومع أن عادات
اختالفات دقيقة، لذا فإن مزج  إال أنه تبين هناك؛ العقل ذات صلة وثيقة بالذكاءات المتعددة

النظريتين معاً سينشئ نموذجاً قوياً، كما أن نظرية جاردنر تتضمن وصفاً لطاقات الفرد في 
أن ) 1331 – 1323: 2012( وحمشمعالجة المعلومات وتمثيل المعرفة، في حين يرى عفانه 

متعددة وبالتالي فإن عادات العقل تعد نتاج عمل الدماغ الذي يتضمن مجموعة من الذكاءات ال
  .الذكاءات المتعددة النمائية هي أساس تكون هذه العادات في سلوك المتعلم

  :عرضاً ملخصاً ألنواع الذكاء المتعدد وهي كالتالي) 102 – 99: 2008(وقد عرض نوفل 
  )Linguistic Intelligence( الذكاء اللغوي - 1

لمنطوقة، والقدرة على تعلمها، واستخدامها وهو قدرة الفرد أن يكون حساساً للغة المكتوبة وا
لتحقيق أهداف معينة، وتوظيفها شفوياً أو كتابياً ونالحظ هذا النوع من الذكاء متطور لدى 

  .الشعراء والكتاب والصحافين

  : Logical – Mathematical Intelligenceالرياضي  –الذكاء المنطقي   - 2

إلى المنطق، والقدرة على توليد تخمينات رياضية هو القدرة على تحليل المشكالت استناداً 
وتفحص المشكالت، والقدرة على التعامل مع األعداد وحل المسائل الحسابية والهندسية ذات 
التعقيد العالي وهذا النوع من الذكاء نجده متطور لدى العلماء من الفيزيائيين والمهتمين بعلم 

  .الرياضيات ومبرمجي الحاسوب

   Spatial Intelligence: كانيالذكاء الم - 3

هو القدرة على التصور الفراغي البصري، وتنسيق الصور المكانية، وإدراك الصور ثالثية 
األبعاد، إضافة إلى االبداع الفني المستند إلى التحليل الخصب، ويتطلب هذا الذكاء توافر 

لذكاء لدى البحارة درجة من الحساسية للون والخط والشكل والطبيعة ويوجد هذا النوع من ا
  .وربابنة الطائرات والنحاتين
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 Bodily – Kinesthetic Intelligence :الحركي –الذكاء البدني  - 4

وهو القدرة على استخدام المهارات الحسية الحركية والتنسيق بين الجسم والعقل من خالل 
طرافه أو جزء العمل على إيجاد تناسق متقن لمختلف الحركات التي يؤديها الجسم بكامل أ

في هذا النوع  والمختصونمن أطرافه، ويتفوق العداؤون والحرفيون واألطباء الجراحون 
  .من الذكاء أكثر من غيرهم

   Musical Intelligence: الذكاء الموسيقي - 5

هو القدرة على تمييز النبرات واأللحان واإليقاعات المختلفة، ويظهر بعض األطفال تفوقهم 
من خالل أداء العزف في مرحلة مبكرة شتى عمرهم وهذا ما يقودهم إلى في هذه القدرة 

  .التعبير واالبتكار والتذوق من خالل الموسيقى كما هو الحال عند الموسيقيين والعازفين

  Interpersonal Intelligence): االجتماعي(الذكاء البينشخصي  - 6

م ومشاعرهم والتمييز بينها إضافة هو القدرة على إدراك أمزجة األخرين، ونواياهم وأهدافه
إلى الحساسية لتعبيرات الوجه والصوت وااليماء ومن ثم القدرة على االستجابة لهذه 
االيماءات بطريقة إجرائية من خالل التفاعل  واالندماج معهم، اضافة إلى وجود أنماط من 

ويالحظ أن هذا النوع التواصل اللغوي وغير اللغوي واالنتباه الدقيق لردود أفعال األخرين، 
  .من الذكاء تتطور لدى الزعماء السياسيين والمعلمين والمصلحين االجتماعين

  Interpersonal Intelligence: الذكاء الشخصي - 7

يشير إلى القدرة على فهم الفرد لذاته من خالل استنباط أفكاره وانفعاالته، وقدرته على 
ونجد مثل هذا النوع من الذكاء لدى ، عفتصور ذاته من حيث نواحي القوة ونواحي الض

  .الفالسفة وعلماء النفس والحكماء ورجال الدين

   Naturalist Intelligence: الذكاء الطبيعي - 8

تظهر هذه القدرة في تحديد وتصنيف األشياء الموجودة في الطبيعة من نبات وأزهار 
المزارعين ومربي  وأشجار وحيوانات وطيور ويمكن تميز هذا النوع من الذكاء لدى

  .الحيوانات

  Existence Intelligence: الذكاء الوجودي - 9

هو القدرة على التأمل في القضايا المتعلقة بالحياة والموت والديانات والتفكير بالكون 
  .والخليفة والخلود، ولعل أرسطو وجان بول سارتر نماذج تجسد هذا النوع من الذكاء
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  ؟؟ةالمتعدد اتبالذكاء ما عالقة عادات العقل المنتج

أن هناك ستة عشر ) 1331: 2012(عفانه وحمش كل من  ومن هذا المنطلق يرى   
يقوم بها العقل المنتج المعتمدة على ذكاءات معينة مسيطرة على دماغ المتعلم، فتتأثر تلك 

لف من العادات بالسيطرة الدماغية لذكاءات معينة لدى الفرد، ولذا فإن عادات العقل المنتج تخت
فرد إلى أخر طبقاً ألنواع الذكاءات المسيطرة في الدماغ، بل إن تلك العادات تختلف في اكتسابها 
وصقلها في ضوء المادة الدراسية المتعلمة، فالعلوم مثالً تكسب عادات عقل منتج وتختلف عما 

  .تكسبه مادة الرياضيات أو االجتماعية أو اللغة العربية

أن تحديد مصادر تكوين ) 1332: 2012(عفانه وحمش  كل من وفي ضوء ذلك يرى  
  :كالتالي) 9(العادات العقلية المنتجة لدى المتعلمين كما يوضحه الشكل رقم 

  
  )9- 2(شكل رقم 

  عالقة عادات العقل المنتج بالذكاءات المتعددة    

بيتها بأن العادات العقلية يمكن غرسها وصياغتها وتشغيلها وتعليمها وتر تستنتج الباحثة  
وتقييمها وذلك عن طريق مساعدة األفراد في أن يشعروا بأنهم بحاجة إلى التفكير بمزيد من 

  .المرونة واإلبداع

فالعادات العقلية تحدد ماذا وكيف يتعلم التالميذ؟ وهذه النظرة أثرت على مفهوم المعرفة   
ت المتداخلة بين الذكاء وطرق اكتسابها، مما شجع الكثير من الباحثين التأكيد على بعض العاقال

والوجدان وما يتضمنه من مفاهيم مثل الوعي الذاتي والتعاطف والمثابرة والدافعية والتروي 
  .والتحكم في االنفعال وأن أي محاولة لتحسين الذكاء البد وأن يكون االنفعال جزءاً منها
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  :أهمية تنمية عادات العقل
ن وجين على  أهمية تنمية العادات العقلية أكدت كٌل من كوستا وكاليك، وأليسون، وإلي  

لدى الطالب واالهتمام بدمج عادات العقل أثناء التخطيط للتدريس، ألن هذا سوف يؤدي إلى 
تغير الممارسات والمعتقدات حول عمليات التعليم والتعلّم، كما أشارت هذه الدراسات إلى أن 

؛ ألن التفكير المبدع خاصية إنسانية، فعادات يكون الطالب مبدعاً وخالقاً وإنساناً في جوهر األمر
العقل بصفة عامة تؤكد على حب االستطالع والمرونة وطرح المشكالت وصنع القرارات 

: 2009 ،النادي(والتصرف المنطقي واالقدام على المخاطر مما يدعم الفكر النقدي الخالق 
321.(  

التربية وتدريس العلوم، فقد أكد  ويعد تنمية العادات العقلية هدفاً رئيسياً من أهداف  
مشروع تعليم العلوم لكل األمريكيين اثنتي عشرة عادة عقلية ينبغي أن يؤكد تدريس العلوم على 

وألن العادات العقلية أحد أهداف تدريس العلوم، لذا ينبغي ؛ تنميتها وزرعها في نفوس المتعلمين
ارسة العادات العقلية في التعامل مع األمور تنميتها لدى المتعلم طوال حياته، حتى يتعود على مم

فأحد  –خاصة في عصر العولمة  –المختلفة في الحياة اليومية، فال يتأثر بكل ما يقال أو يثار 
المالمح المؤهلة لدخول هذا العصر، هو ضرورة ممارسة العادات العقلية للتعامل مع 

- 62: 2011(ي المجتمع، وتذكر السواح المتناقضات في القضايا الفكرية والعملية واألخالقية ف
  :أن تعلم العادات العقلية يرجع إلى األسباب األربعة التالية) 63

تنظر عادات العقل إلى الذكاء نظرة تركز على الشخصية وتؤكد المواقف والعادات  •
 .وصفات الشخصية إضافة إلى المهارات المعرفية

م عدداً من األدوار المختلفة التي تؤديها تشمل العادات على نظرة إلى التفكير والتعلم تض •
 .العواطف في التفكير الجيد

تُعرف عادات العقل بأهمية الحساسية التي تشكل سمة رئيسية من سمات السلوك الذكي  •
 .مع أنها ال تخطي كثيراً بما تستحقه من اهتمام

االبداعي تشكل عادات العقل مجموعة من السلوكيات الفكرية التي تدعم الفكر النقدي و •
 .ضمن المواضيع المدرسية وعبرها وما بعدها

ت التربوية إلى تبني عادات ومن خالل ذلك أصبح من األهمية بمكان أن تسعى المؤسسا
  .العقل

: 2009فتح اهللا، (و ) 18: 2011عبيدة، (تلخيص أهمية تنمية عادات العقل  ويمكن
  -:كما يلي ) 431: 2006سعيد، (و) 240: 2011الوليلي وعبد الوهاب، (و ) 100
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تُساعد على تنمية السلوكيات الذكية عند بناء المعرفة ومن ثم تؤدي إلى فهم أفضل  .1
 .بصورة أكثر عمقاً

 .تجمع عادات العقل بين مهارات التفكير وإرادة دافعية التلميذ .2
تساعد على استخدام الحواس والعقل في التعلم، وتدعو التلميذ إلى الدقة في جمع البيانات  .3

 .المثابرة والكفاح في البحث عن درجة من المعقولية في حل المسائل التفكير العلميو
 .تساعد عادات العقل على التفكير العلمي بدرجة من المرونة .4
 .تجمع عادات العقل المنتج بين بناء المعرفة ومهارات الفوق معرفية .5
ات الفعلية في جميع تشجيع المتعلم على امتالك اإلرادة تجاه استخدام القدرات والمهار .6

 .األنشطة التعليمية والحياتية، حتى يصبح التفكير لدى المتعلم عادة ال يمل ممارستها
إكساب المتعلمين القدرة على مزج قدرات التفكير الناقد واإلبداعي والتنظيم للوصول إلى  .7

 .أفضل أداء
 .تفكيره رإتاحة الفرصة للمتعلم لرؤية مسا .8
يط بدقة في ضوء متطلبات المهمة التي يقوم بها وفق معايير مساعدة المتعلم على التخط .9

 .يضعها بنفسه لتقييم أدائه في ضوئها
إضفاء جو من المتعة على التعلم حيث إن لكل متعلم أن يفكر بطريقته الخاصة مهما كانت  .10

غريبة وغير مألوفة لدى األخرين، باإلضافة إلى مشاركة باقي التالميذ باالستراتيجية التي 
 .نهاء مهمتهتخدمها إلاس

تدريب المتعلم على تحمل المسؤولية حيث يطرح المعلم عدماً من المهام، ويتيح الفرصة  .11
 .للمتعلمين ألداء المهام التي تعودوا على أدائها عقلياً

تدريب المتعلم على العمل في ظروف خاصة كأن يكون عليه إنهاء العمل في زمن قليل  .12
 .طرأو أن تحمل المهمة بعض المخا

أن تنمية العادات العقلية ليس باألمر السهل، ويتطلب استخدام أساليب  الباحثة ترىو  
تعليم تساعد على تجسيد األفكار حتى يمكن استيعابها، كما أنها ترتبط بمراحل النمو المعرفي 

ة للمتعلمين، ولهذا يجب أن تكون األنشطة التعليمية التي يمكن من خاللها تطوير العادات العقلي
  .مناسبة للمرحلة النمائية والمعرفية للمتعلم
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  :تنمية عادات العقل المنتج
أن تنمية العادات العقلية ) Costa & Lowery,1991:22(يرى كوستا وليوري   

ضرورية تربوية قد يصعب استخدامها بصورة تلقائية إذا لم يتدرب عليها، فبعض التالميذ يأتون 
يمة فيها لعادات العقل، وقد يشعر مثل هؤالء التالميذ من بيوت أو صفوف أو مدارس ال ق

) Beyer,2003:68(بالفراغ، وربما يقامون دعوات المعلم الستخدام العادات العقلية، كما يؤكد 
وأن ، أن العادات العقلية يجب أن يمارسها المتعلم مراراً وتكراراً، حتى تصبح جزءاً من طبيعته

العادات هي تقديمها إلى التالميذ، وممارستهم لها في مهمات أفضل طريقة الكتساب وتنمية هذه 
  .تمهيدية بسيطة، ثم تطبيقها على مواقف أكثر تعقيداً

ويرى مارزانو وآخرون أنه يمكن استخدام مجموعة من الخطوات اإلجراءات   
 واالستراتيجيات في مساعدة التالميذ على اكتساب العادات العقلية في أثناء تدريس المقررات

  .الدراسية المختلفة على أن يتم تعزيزها بصورة مباشرة وصريحة

أنه يمكن استخدام االجراءات التدريسية التالية في تنمية العادات العقلية كما  ومما سبق يتضح
  ).91 – 90: 2008(و نوفل) 17: 2008(وحسام الدين) 42: 2008(عرضها حجات

  :خاصةتنمية عادات العقل من خالل برامج تدريسية  - 1

من خالل إعداد  –بشكل مباشر أو غير مباشر  –حيث يتم استهداف تنمية العادات العقلية 
برامج تدريبية خاصة بذلك، فيتم تقديمها بشكل منعزل عن نطاق المقررات الدراسية، ومن 
نماذج البرامج التدريبية، التي أثبتت الدراسات التجريبية فاعليتها في تنمية عادات العقل، 

) 2007(وبرنامج وجدان الكركي ) 2005(وبرنامج أميمة عمور ) 2005( الرابغيمج برنا
  ).2008(وبرنامج نوفل 

  :تنمية عادات العقل من خالل أنشطة تدريسية متنوعة - 2

حيث يتم استهداف تنمية العادات العقلية من خالل دمجها في المحتوى المعرفي أثناء التخطيط 
  . ل أنشطة متنوعة كالطرق واالستراتيجيات والمداخلللدرس، ومن ثم تنميتها من خال

  :ومن نماذج األنشطة التي أثبتت الدراسات التجريبية فاعليتها في تنمية عادات العقل ما يلي

والتي تقدم نماذج من حياتهم الخاصة، : استخدام القصص المعبرة عن حياة الشخصيات .1
وم التالميذ باستخالص ويمكن من خالل استعراض بعض القصص العلمية، أن يق

مجموعة من الخصائص التي تميز بها أصحاب هذه القصص وبالتالي تبرز العادات 
العقلية التي مارسها هؤالء العلماء، ومن ثم يمكن تدريب التالميذ عليها، وقد أثبتت 
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دراسة فلكمان وأخرون أن استخدام قصة عالم مع أسلوب المناقشة أدى إلى تنمية أربع 
 .العقل لدى طالب المرحلة الثانويةمن عادات 

لقد أثبتت بعض الدراسات أن الكثير من العادات العقلية يمكن : األهداف الشخصية .2
تعزيزها بصورة جيدة إذا كان الطالب يسعى إلى تحقيق أهدافه الشخصية، وبمعنى أخر 

المهارات األفراد الذين يتمتعون بدافعية إنجاز عالية يكونون أكثر استخداماً للعادات و
روبرت (ر المتنوعة العقلية مثل وضع الخطط المناسبة والبحث عن البدائل والمصاد

 ).1998، مارزانو وآخرين
تعتبر المشكالت األكاديمية أداة أخرى من األدوات الهامة : المشكالت األكاديمية واأللغاز .3

المرتبطة  واألساسية في تدريب وتنمية وتعزيز العادات العقلية وخاصة تلك العادات
بالتفكير الناقد واالبتكاري وترجع أهمية المشكالت في تدريب وتعزيز العادات العقلية 
ألنها ذات قوة دافعة تحرك الفرد للتعامل معها ومحاولة حلها، ويمكن تضمينها في 

وقد أثبتت الكثير من . المحتوى الدراسي للمنهج، وقدرتها على التحدي المعرفي للعقل
لمشكالت القائمة على تعلّم مادة العلوم تنمي عادات العقل عند مقارنتها الدراسات أن ا

 .بالطريقة التقليدية
تعد أدوات أساسية لتنمية العادات العقلية ويمكن للمعلم أن : الحوار السقراطي والمناظرة .4

 .ينظم جلسات نقاش في صورة جماعية أو يستخدم المناقشات االستكشافية
تبط بمدخل المناظرة والمناقشة والحوار السقراطي ويمكن أن وهو ير: مدخل األسئلة .5

يطرح المعلم أسئلة ذات مستويات عليا، وطبيعي أن مثل هذه األسئلة يمكن تدريب 
 .التالميذ عليها، وأن يسألوها بأنفسهم خالل اشتراكهم في أي مناقشة

في ) 2006(والتي استخدمها سعيد ) A.A.I= استقصي  –اسأل  –حلل (استراتيجية  .6
تدريس وحدات مختارة من مقرر الكيمياء لطالب وطالبات الصف األول الثانوي 

 .بالقاهرة، وأثبتت فاعليتها في تنمية العادات العقلية
في ) 2008(والتي استخدمتها ليلي حسام الدين ) التقويم/ االستجابة/ البداية(استراتيجية  .7

فاعليتها في تنمية العديد من العادات تدريس مقرر العلوم للصف األول المتوسط، وأثبتت 
 .العقلية

  :الباحثة النقاط التالية تضيفو

يقوم هذا المدخل على استخدام أدوات مبتكرة مرسومة : مدخل األساليب البصرية .1
تستخدم البصر لتعزز وتعمل على تنمية قدرات التمثيل وعن طريقها يكتسب العقل معنى 

 ).42 – 39: 2000عمران، (ة لما سبق تعلمه، وهذا ما أكدته دراس
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إلى أن البحث عن رسوم الكارتيير ) 78: 4، ج2003(وقد أشار كوستا وكاليك 
المنشورة في الجرائد والمجالت والتي تبين واحدة أو أكثر من عادات العقل، وعرضها 
. في المدرسة أو في الصف والتباحث بشأنها مع الطالب، يسهم في تنمية عادات العقل

  :ة تلك الرسومومن أمثل

  
  )10- 2(شكل رقم 

من ، فات الصلبةويوضح مدى زيادة كميات المخل، يكاريكاتير يعبر عن التلوث البيئ
  .فرست خالل ربط الزيادة بقمة إ

  

  
  )11- 2(شكل رقم 

كاريكاتير يعبر عن الزحف العمراني وسرعته ،وكيف أنه يقضي على ما تبقى من  
  .يرمز لالستغاثة وطلب النجدة (SOS) مالحظة ، األشجار الطبيعية
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ذاتي في أنماط التفكیر واألفعال التي  ویتطلب هذا من الطلبة أن تكن لدیهم وعي وتأمل    
یمارسها الطلبة، وتأسیس تلك األنماط یؤدي إلى تحسین السلوكیات الذكیة التي تشكل عادات 

  .العقل
االستماع لآلخرین واالنفتاح على آرائهم، وما یصدر عنهم تغذیة راجعة، فهي تعمل على  .2

 .إكساب سلوكیات جدیدة
ي المعّلم من تتبع تدفق األفكار في أذهان الطلبة، وتفسیر مّكن استراتیجیة العصف الذهنتُ  .3

االتجاهات التي یذهب إلیها الطلبة عند معالجتهم لمشكلة ما أو موقف ما، وكما تساعدهم 
في معرفة مستویات المخزون الذهني، وأسالیب معالجة الطلبة لألفكار التي لم یستعدوا 

 .إلیها
بیق المفاهیم، وتصمیم أسئلة بطریقة تجعل الطلبة أسئلة التنبؤ والتعمیم في الشرح وتط .4

یتجاوزون المفهوم أو المبدأ ویستخدمونه في وضع جدید، ومثل هذا النوع من األسئلة یعمد 
فیه الطلبة إلى التفكیر بصورة خالقة مستخدمین خیالهم، حیث تتجه األسئلة نحو عملیات 

 –التعمیم  –التقییم  –التطبیق (البحث، ومن األفعال التي تصف هذا المستوى المعرفي 
 ).والتحویل –التكهن  –التخمین  –التنبؤ 

  :ةیفي المناهج المدرسعادات العقل 
. بمسألة المنهاج نأوو یبدعندما یعتزم المربون إجراء تحویالت في المدارس، كثیرًا ما   

وتشیر أعمال هیدي هیز جاكسون إلى أن البدایة القویة للبدء في تفحص المنهاج تأتي من خالل 
ففي هذه العملیة یضع المعلمون تفاصیل ما یعّلمونه حالیًا وینظرون كیف " خرائط المنهاج"رسم 

اعتباره فائضًا أو مكررًا یعتمد على السنوات السابقة والالحقة وینظرون في الوقت ذاته فیما یمكن 
  . أو ضروریًا أو ناقصاً 

نتقل االهتمام حوالت بالنظرة إلى المنهاج، حیث إولقد شهدت السنوات األخیرة الكثیر من الت  
وكذلك تحول مفهوم المنهاج من . من المادة التعلیمیة إلى دور المتعلم واألنشطة التي یقوم بها

إلى مجموعة من الخبرات التي تهیئهًا المدرسة سواء داخلها مجرد معلومات یرجو إكسابها للمتعلم 
أو خارجها بهدف مساعدتهم على النمو الشامل نموًا یؤدي إلى تعدیل سلوكهم ویكفل تفاعلهم 

 2008نه واللولو، عفا( م حلوًال لما یواجههم من مشكالتبنجاح مع بیئتهم ومجتمعهم وابتكاره
:33.(  

العقل من خالل تأصلیها في المناهج الدراسیة وتنویع  فیجب االهتمام بتنمیة عادات  
التدریس لتفعیل عادات العقل اإلیجابیة واالنتقال بالعقل من حالته السلبیة إلى حالة فاعّلة نشطة، 



 اإلطار النظري للدراسة 

90 
 

  الثانيالفصل 

وبترسيخ هذه العادات إلى مجتمع منتج وفعال ومبدع وخالق ومشارك في عملية بناء الحضارة 
 :2009النادي، (ا عالمنا المعاصررى التي يزخر بهوانتاج التكنولوجيا وموجهة التحديات الكب

320.(  

ثالثة أسباب لعدم أتخاذ العادات العقلية موقعها ) 86 – 84 (2009ويذكر الربعي   
  :المنشود في المناهج الدراسية وبالتالي القصور في نجاح تعليم العادات العقلية داخل مدارسنا

ة من الوضوح في المنهج والمواد المساعدة عدم تحديد بنية العادات العقلية بدرجة كافي .1
 .وبالتالي يصبح المعلم غير واع بتلك العادات وكيفية تعلمها وتنميتها لدى المتعلمين

بنية العادات العقلية تفتقد للتحديد بصيغة عامة في األدب التربوي، إذ غالباً ال يتم تحديد  .2
التعريف يكون خاصاً بسياقات مصطلح العادات العقلية بصورة دقيقة، وإن تم ذلك فإن 

 .معينة من وجهة نظر هذا السياق
التحديد غير الوافي لبنية العادات العقلية أثر في المعلومات المشتقة للتطبيقات داخل بيئة  .3

الصف فيما يتعلق بتلك العادات، مما أسهم في زيادة هذه المشكلة عدم وجود دراسات 
  .يول المتعلقة بتلك العاداتتوجه وترشد المعلمين لتنمية وتحسين الم

وهناك سببان لضرورة تضمين العادات العقلية في مناهجنا التعليمية األول يتمثـل فـي   
االهتمام المتزايد بتغيير أساليب القياس والتقويم داخل البيئات التعليمية وذلك بأن يكون الهـدف  

  .خدامهامنها التعرف على مدى تمكن الطالب من العادات العقلية وكيفية است

  .الثاني يتمثل في الرغبة الملحة في تحسين مهارات التفكير الناقد والتفكير المنتج لدى التالميذ

إلى أن تنمية العادات العقلية ) Gamstom & Costa,2001( وكوستا جرمستومويشير 
 تتطلب من المعلمين استخدام أساليب تدريسية تساعد على تجسيد األفكار الستيعابها كمـا أنهـا  
ترتبط بمراحل النمو المعرفي؛ ولهذا يجب أن تكون األنشطة التعليمية التي نسعى مـن خاللهـا   

  . لتطوير العادات العقلية مناسبة للمرحلة النمائية المعرفية للمتعلم

أن يجب علـى المـربين أن   ) Costa & kellick, 2003: 54(ويرى كوستا وكاليك 
التدريسية واستراتيجيات التقييم يضعون في عقـولهم  يتأخذوا قرارات حول المناهج واألساليب 

وكل واحد منها أشمل وأعرض من المسـتوى الـذي   . أربعة مستويات من النتاجات على األقل
ملخصـا لهـذه   ) 12(ويتضـمن الشـكل رقـم    ، كما يمثل مستوى أعلى من الموثوقية، بداخله

  :المستويات على النحو التالي
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   )12-2( الشكل رقم

  .مستويات النتاجات التعليمية

أساسياً مـن   أن تنمية عادات العقل وتضمينها في المنهاج الفلسطيني هدفاً وترى الباحثة
نه يزيد من قوة الطالب على الفهم، وتطبيق المهارات الحياتية في بقية أهداف تدريس العلوم، إذ أ

روا بطريقة إبداعية، وللوصول إلـى هـذا   حياتهم، وبالتالي تمكنهم من تنظيم سلوكهم، وأن يفك
وكـذلك  ، المستوى، فإن الباحثة ترى مراعاة عادات العقل المنتج عند اختيار المحتوى للمنهـاج 

، فإن ذلك سيؤدي إلى النمو الشامل والمتكامـل والمتـوازن  ، األنشطة والوسائل وأساليب التقييم
ة به، ولكن هذا يحتاج للكثير من الجهود والقدرة على حل المشكالت، والتكيف مع البيئة المحيط

لتغيير ثقافة المتعلم في المجتمع والفهم الجيد لبيئة التعلم المعقدة والتغييرات المطلوبة إجراؤهـا  
  .علي تلك البيئة لتالئم هذا الهدف واألنشطة الالزمة لتحقيقه

  

  :دور المعلم في تنمية عادات العقل المنتج لدى المتعلمين
  :أهم هذه األدوار وأبرزها فيما يلي) 431 -428، 2006(لخص سعيد 

 :مساعدة المتعلمين على فهم ماهية عادات العقل، ويمكن للمعلم القيام بذلك من خالل -1

 .إدارة حلقة نقاش حول كل عادة من عادات العقل المختلفة −

 .مشاركة المتعلمين ببعض النوادر الشخصية التي لها عالقة بعادات العقل −

  )1(مستوى 
  األنشطة

ماذا أريد أن أنجز في هـذا   -
  الدرس

ماذا أفعل ألجعل ماذا يحدث؟  -
ماذا سيكون طالبي يفعلـون إن  

  كانوا يقوموا باإلنجاز؟
 
 

  )2(مستوى 
  المحتوى

م أو ما هي المفاهي -
المعارف التي أريد أن 
يعرفها طالبي نتيجة لهذا 

  النشاط؟
ماذا أفعل ألجعلهم  -

يفهمون؟ كيف أعرف 
  أنهم يفهمون مفاهيم

  )3(مستوى 
  العمليات

ما هي العمليات التي أريد 
من طالبي أن يمارسوها 
ويطوروها؟ ماذا أفعـل  
ألساعدهم على تطـوير  
هــذه العمليــات؟ كيــف 
أعرف إن كانوا بالفعـل  
يمارسون هذه العمليـات  

  أو يطورونها؟

  )4( مستوى
  عادات العقل

أي من عادات العقل نريد من 
الطالب أن يطوروها 

ماذا نفعل . ويستخدمونها
لتساعد على تطويرها؟ كيف 
تعمل متعاونين لتقرير ما إذا 
كان الطالب يقومون فعال 
بتطوير ميول كهذه بمرور 

الزمن؟ ماذا سنرى أو نسمع؟ 
كيف نمارس ونقيم نمونا نحن 

  تجاه عملنا سويا؟
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وكيات المتعلمين بدقة، وتصنيفها تحت العادات المناسبة للسلوك وكـأن  مالحظة سل −
يصنف المتعلم الذي ال يكل من محاولة حل مسألة ما بأن هذا السلوك هو عادة من 

 .عادات العقل تسمى المثابرة واإلصرار على أداء المهمة المكلف بها المتعلم

ي تعبر عـن مـدى فهمهـم    تكليف المتعلمين بتقييم بعض الصور أو الملصقات الت −
 .لعادات العقل، والتي يمكن استخدامها كدليل للمتعلمين يمكنهم االسترشاد به

مساعدة المتعلمين على تحديد وتطوير االستراتيجيات المرتبطة بتنمية عـادات العقـل،    -2
 :ويمكن للمعلم القيام بذلك من خالل

لتي يريـدون تنميتهـا   توجيه نظر المتعلمين بشكل فردي على تحديد عادات العقل ا −
 .خالل الفصل الدراسي

استخدام طريقة التفكير بصوت مرتفع، لتوضيح االستراتيجيات الفعالة فـي تنميـة    −
 .عادات معينة من عادات العقل

مطالبة المتعلمين بمشاركة كل منهم لآلخر باالستراتيجيات الخاصـة بـه، والتـي     −
 .يستخدمونها في تنمية عادات العقل

صفية ومدرسية تشجع على تنمية واستخدام عادات العقل، ويمكن للمعلـم   خلق بيئة تعلم -3
 :القيام بذلك من خالل

 .تصميم نموذج لعادات العقل −

 .مزج عادات العقل بأنشطة الحياة اليومية واألنشطة الدراسية داخل الفصل الدراسي −

عرض الصور والملصقات واأليقونات والعروض البصرية، التي تعبر عن أهميـة   −
 .دات العقل المنتجعا

سؤال المتعلمين عن تحديد أي العادات العقلية أكثر فائدة في مساعدتهم فـي إنهـاء    −
 .المهمة التعليمة المكلفة بها

مع عادات العقل، ويمكـن   فعاالً توفير الدعم اإليجابي للمتعلمين الذين يظهرون تجاوباً -4
 :للمعلم القيام بذلك من خالل

وهي عبارة عن قيام المتعلمين بمالحظة " ي العملياتمالحظ"تحديد مهمة تحت اسم  −
متعلمين آخرين يقومون باستخدام عادات العقل أثناء أدائهم بعض المهام المكلفـين  

 .بها، أو مالحظة المتعلمين الذين يشرحون طريقة استخدامهم لعادات العقل
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 .في مواقف معينةتكليف المتعلمين بعمل تقييم ذاتي لقدراتهم على استخدام عادات معينة  −

إعداد تقرير خاص بكل متعلم، يحدد مدى تقدم المتعلم من حيث استخدامه لعـادات   −
 .العقل، ويوفر له التغذية الراجعة

من خالل التجـارب التـي   ) Costa & kellick,2000:45(وقد توصل كوستا وكاليك 
مـين أال يحـاولوا   أظهرتها بعض عادات العقل أنها تتجمع مع بعضها البعض، لذلك فعلى المعل

تعليم جميع العادات مرة واحدة، بل عليهم أن ينتقوا العادات التي سيقومون بتعليمهـا للطـالب   
  .حسب احتياجاتهم، وحسب محتوى الدرس الذي سيقومون بتقديمه

على أهمية إدراج عادات العقل  في المناهج الدراسية، ثم تدريب المعلمين  وتؤكد الباحثة
ادة منها في حياتهم العلمية والعملية، ومن ثم كيفية االستفادة منها في تسـهيل  أنفسهم على االستف

تم ذلك فسنرى هذه العادات واقعاً ملموساً في حياة الطالب التعلم وتفعيل دور الطالب، إذا عملية 
 أيضـاً   تؤكدوم وتغمر حياتهم بالسعادة والنجاح ، تثير استعداداتهم وتوجه تفكيرهم وتنمي قدراته

كافة المختصين في مجال التربية والتعليم بشكل عام، ومجال تدريس العلوم بشكل خاص، على ل
منهم من إكساب تلك العادات العقلية للمتعلمين ما لم يمتلك تلك العادات، ويتقن  أنه لن يتمكن أياً

  ).ففاقد الشيء ال يعطيه(أبجديات وفنون تطبيقها، 
ت التي تأخذ بيدك لتوصلك إلى استخدام عـادات  أهم السلوكيا)56 -54: 2008(حجاتلخص 
  :وأبرزها فيما يلي  العقل

 
  .كيات الخمس الستخدام عادات العقلسلو): 13-2(الشكل 

 صمت: م
  توفیر بیانات: ت
  حكامألقبول ا: و
  التوضیح: ض
  التعاطف: ع

ت م  و
 ض

  ع
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  :الصمت: أوالً

 .أهمية اعطاء الطلبة مهلة تفكيرية كافية بعد كل سؤال - 

راوحت بين وأكدت الدراسات التي تناولت زمن االنتظار أنه ذو فائدة عظيمة للطلبة إذا ت - 
 .)زمن االنتظار األول(ثواني  7 -4

 .زمن االنتظار الثاني يعطى الطلبة فرصة للتطوير والتعديل والتوسع - 

الصمت يشجع الطلبة على التخمين، وتقديم توضيحات بديلة، وتساعد الطلبة على تفسير  - 
 .البيانات من خالل الحوار والمناقشة

  :توفير البيانات للطلبة: ثانياً

 .صادر المعرفة المتنوعة ولتيسير وصول الطلبة إليها دون روتين مملتوفير م - 

 .العمل على توفير البيانات الخام التي يستطيع الطلبة استخدامها في التجريب والمالحظة - 

نتاج المعرفة والحقائق وتوظيفها في تنمية تفكيرهم عن طريق عادات العقل تهتم بكيفية إ - 
 .اء العالقات السببيةإجراء المقارنات واالستدالل وبن

  :إصدار أحكامو القبول : ثالثا

الممارسات الصفية التي يمكن للمعلم أن يسلكها بهدف العمل على تنمية التفكيـر لـدى    - 
 :الطلبة، ومن تلك الممارسات

يستقبل المعلم إجابات الطلبة مهما كانت دون أن يقيمها او يصـدر  : التقبل الحيادي •
 .حكما عليها

يستقبل المعلم إجابات الطالب، وبعد انتهاء الطالب من إجابته يقوم : يالتقبل اإليجاب •
 .المعلم بإعادة صياغتها وتوضيحها واإلضافة إليها وتوسيعها

ال يكتفي المعلم بسماع إجابة الطالب المعرفية إنما ينتقل إلى البعد : التقبل والتعاطف •
 .الوجداني ليشارك الطالب في إجابته

  :التوضيح: رابعا

اك عالقة ارتباطية بين مستوى تحصيل الطلبة واستخدام استراتيجيات التوضيح والتي هن - 
 .تقوم على طلب المزيد من األفكار واآلراء التي تدعم الرأي

الهدف من استخدام استراتيجية التوضيح من قبل المعلم ليس إزالة اللبس والغموض عن  - 
 . )التفكير فوق المعرفي(في التفكير  وإنما لتشجيع الطلبة على التفكير، فكرة أو رأي ما
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  :التعاطف والمرونة: خامساً

غرفة الصف التي يسودها مناخ آمن، واحترام آراء وأفكار الطلبة هي البيئة المالئمـة   - 
 .للتفكير واإلبداع

أهمية تقبل المعلم استجابات الطلبة بشيء من التعاطف وبدون تهديد من التقويم واحترام  - 
هـذا يسـاعد   . وإعطاء قيمة ألفكارهم من دون تقويم وإصدار أحكامآرائهم وخياالتهم 

 .الطلبة على صنع القرار وممارسة التفكير الناقد ويشعرهم بالثقة بأنفسهم

  

  :تقويم عادات العقل المنتج
عندما يكون المعلمون جادين في تعليم الطالب عادات العقل وتطويرها فـإنهم يجـدون     

ت جزءا ال يتجزأ من التقييم، ويمكن أن يتم تقويم عـادات العقـل   الطرق التي تجعل هذه العادا
  : وأبرزها هي) 125 -111: 2008(المنتج لدى الطلبة بأدوات متعددة، كما عرضها نوفل

  
  :قواعد التصحيح -1

وتسمى أحيانا سلم التقدير اللفظي، وهو سلسلة من الصفات المختصرة التي تبـين أداء  
ة من المهارة أو المهمة التي يتدرب عليها، وتشبه إلى حد كبير سـلم  الطالب في مستويات مختلف

كثر مساعدة للطالب في تحديد خطواته التالية في أالتقدير بيد أنها أكثر تفصيال منه، مما يجعلها 
عملية التحسن، وثمة نقطة جديرة بالذكر في هذا المجال أال وهي أنه يجب إشراك المتعلم فـي  

تصحيح لتصبح في النهاية معايير واضحة بالنسبة للمعلم والطالب على حد وصف وبناء قواعد ال
 .سواء

الكلية، التحليليـة، ذات السـمة الرئيسـية،    (وهناك أربعة أنواع لقواعد التصحيح، هي 
  :وفيما يلي تفصيال لمفهوم كل نوع واستخداماته) متعددة السمات

   :قواعد التصحيح الكلية-أ

لطالب بصورة شمولية وكلية، وتعمل على تقدير مستواه ككل، حيث هي التي تنظر إلى أداء ا
. يمثل كل تقدير في المقياس انطباعاً عاماً، ويعطي الطالب عالمة واحدة متكاملة حول أدائه

وال يعد هذا النوع مناسبا الستخدام غرفة الصف ألنه يهتم بالكفاءة الكلية وال يصمم ليقابـل  
  .التعليمية الصفية األهداف المنهجية أو األهداف
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  :قواعد التصحيح التحليلية-ب

فصلة، تمثل أبعاداً مختلفة لألداء، ويقـاس  قسيم التدريج فيها إلى تصنيفات منوهي التي يتم ت
كل بعد بشكل منفصل، ثم تجمع نتائج األبعاد لتحديد نتيجة كلية، ويعطى تعدد األبعاد الفرصة 

منها في درجته الكلية حسب األهمية، كما تـوفر   للمعلم لقياس مجاالت متعددة قد يختلف كل
قواعد التصحيح التحليلية معلومات أكثر للطلبة حول نقاط قوتهم ونقاط ضعفهم في المجاالت 

  .المتعددة ألدائهم

  :قواعد التصحيح ذات السمة الرئيسية-ج

م تحديـد  وتتضمن التحديد المسبق للمحك الرئيسي لألداء الناجح للمهمة المراد قياسها، ويـت 
السمة الرئيسية من قبل المعلم باالعتماد على طبيعة المهمة، وهذا يتضمن تضـييق المحـك   
للحكم على األداء في المهمة إلى تصنيف أو بعد رئيسي واحد، وهذا يساعد المعلمين والطلبة 

  .على التركيز على بعد واحد في األداء
  :قواعد التصحيح متعددة السمات-د

تصحيح ذات السمة الواحدة، لكنها تسمح لتقدير األداء من خالل عدة أبعاد وهي تشبه قواعد ال
أكثر من التأكيد على بعد واحد، وبالرغم من تشـابههما مـع   ) عادة ما تكون ثالثة أو أربعة(

قواعد التصحيح التحليلية في قياس عدة مجاالت بشكل فردي إال أن قواعد التصحيح متعـددة  
  .بعاد أو السمات التي تشكل مقياس التقديرالسمات تختلف في طبيعة األ

  )6-2(جدول رقم 

  مستويات األداء لعادة التفكير التبادلي

  المحكات  مستوى العمل

4  

يبدو عليه االهتمام باالعتماد المتبـادل، يبـرز اسـهامات جميـع     
األعضاء اآلخرين، يبدي مؤشرات علـى التعـاون والعمـل مـع     

المهمة، يكمـل المهمـة بدقـة،    اآلخرين، مقبول الحلول والتمسك ب
  النظر يصغى لوجهات

3  

يصل إلى اتفاقات من خالل النقاش والحجج، يبدي أدالة على شيء 
من إعادة الصياغة والتوضيح، يبدي أدلة على أن بعض األعضـاء  

  يلوذون بالصمت او االمتناع عن المشاركة
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  المحكات  مستوى العمل

همـة  يبدي سلوكيات خارجة عن نطاق المهمة، يتعجل في إكمال الم  2
  .بأية وسيلة، يناقش او يشجع األعضاء على اكمال مهامهم

، يبدي عدم قليال ما يبدي سلوك من يقوم بتأدية المهمة، يجادل دائماً  1
  .االهتمام

فوضوي، ال يكمل المهمة، ينشغل بإيذاء اآلخرين، يقلل مـن عـدد     صفر
  أعضاء المجموعة، يشتكي من مشاركته بالمهام

  :السجالت القصصية -2

تعد السجالت القصصية سجالت بالوقائع الخاصة لسلوك الطالب، إضافة إلى أن هـذه    
السجالت توفر للمعلم صورة طولية عن التغييرات التي حدثت للطالب عبر فتـرة معينـة مـن    
حياته، ومن المتعارف عليه أن السجالت القصصية تستخدم أساساً في مجال التوافق الشخصـي  

يمكن استخدامها في مجمل حياة الطالـب األكاديميـة ويتميـز السـجالت     واالجتماعي ،إال أنه 
  .القصصية بأنها تصف الوقائع كما حدثت

  :)حافظة أداء(ملف أعمال الطالب  -3

يشير كثير من الباحثين إلى أن التقويم باستخدام ملف أعمال الطالب هو التقويم الحقيقي؛   
يم، وخاصة ما يتعلـق بتقـويم اللغـة ومهـارات     ألن له ارتباط تاريخي كأداة من أدوات التقو

مجلد أو ملف يتضمن معلومـات  : "االتصال، ويعرف نيومان وأركبولد ملف أعمال الطالب بانه
، وهذا يتضمن أن ملف أعمال الطالب يشتمل على "متنوعة توفر سجالًلخبرات الطلبة وانجازاتهم

اسية أم مقرر بأكمله، وقد يمتد هـذا  مجموعة من الخبرات التي مر بها، سواء أكانت وحدات در
  .السجل ليضم عمل وانجازات الطالب لسنوات عدة

 :ساللم التقدير -5

إلى عادات العقل الست عشرة وفق منظور كوستا وكاليك، يمكن تقييمهـا وفـق    استناداً
 ,costa(المعد من قبل كوستا ) مقياس كيف يكون تقييم سلوكك الذكي غالبا؟(المقياس المعنون ب 

لعادات العقل؛ إذ يطلب   mind.net-of-http:www.habftااللكترونيعلى الموقع ) 2004
منك قراءة السؤال أو الفقرة، ومن ثم وضع دائرة على أحد التدريجات الرقيمة الموجـودة علـى   

  :المقياس، حيث أن السلوك الذكي يمكن تعلمه وتوظيفه، وذلك على النحو اآلتي مثال

ومستعد دائماً لترتيب أهدافي طويلة المدى بطريقة مرضـية  ) ريتهو(أداء اندفاعي  -1
 .)أتصرف بهذا السلوك طوال الوقت—5-4-3-2-1ليس بعد (
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أوظف ما تعلمته في الماضي على أوضاع جديدة لترتيب حل مشكلة مـا تعتـرض    -2
 ).أتصرف بهذا السلوك طوال الوقت—5-4-3-2-1ليس بعد (سبيل نجاحي 

  :مشاريع التقويم -6

كل مشاريع التقويم أداة فعالة في تقويم عادات العقل، وتنتمي إلى استراتيجية قواعـد  تش  
والتي تتضمن مجموعة من المهمات الفرعية التي يتوقع من الطالب المتدرب بلوغها ، التصحيح

  .وفي الوقت نفسه تمكنه من تحديد الخطوات الالزمة لتطوير العادات العقلية المختلفة لديه

 أنه يمكن التدريب على ممارسة برنامج عادات العقل حتى يصبح جزءاً تضح للباحثةيمما تقدم 
خاذ إتمن طبيعة المتعلم، إذ من الممكن أن يشكل قوة لدى الفرد توجهه نحو السلوك الصحيح في 

القرار المنظم مما يجعل للفرد قيمة وفاعلية في أدائه، ويمكن ذلك مـن أدوات التقيـيم السـابقة    
 .توى ذلك األداء لدى الطالبلمعرفة مس

وبعد البحث واالستقصاء في مصادر قواعد البيانات المختلفة، حيث شمل البحث قاعـدة  
البيانات وملخصات رسائل الماجستير والدكتوراه ومركز المصادر التربوية والكتـاب السـنوي   

مقياس أو قائمة لالختبارات العقلية والذي يصدر عن معهد بوريس للقياس العقلي عن اختبار أو 
مسح لعادات العقل فلم يتم العثور إال على مقياس للباحث كارل روجز من كليـة التربيـة فـي    

  :والمستخلص من الموقع االلكتروني التالي) Grand Canyon university(جامعة 
http:www.gcu.edu/coe/did-home.htm 

ين حيث يشتمل المقياس في إذ يكشف هذا المقياس عن عادات العقل الشائعة لدى المتعلم
 .عادة عقلية وفقا لتصنيف كوستا وكاليك) 16(صورته األصلية على 

دراسـية إلـى مـادة    قد يتساءل البعض هل يمكن لهذه العادات االنتقال من مادة  ولكن
فمثالً هل يمكن تحويل عادة التساؤل وطرح المشكالت في مادة العلوم إلى مادة دراسية أخرى ؟ 

  ن أو في أي مادة دراسية أخرى ؟نواآلداب والف
بأن مفهوم عادات العقل يرتكز على أن ميل الشخص واسـتعداده لنقـل    جيب الباحثةتُ

هو عادة عقلية بحـد ذاتهـا ينبغـي    ، السلوك الفكري من مادة دراسية إلى مادة دراسية أخرى
وز القـدرة العقليـة   كما أن قابلية االنتقال نفسها تعبر عن نظرة تحويلية للـذكاء تتجـا  ، تعلمها

األساسية وتشمل الصفات الشخصية والقيم والعواطف بما فيها الحساسـية لتفسـير العواطـف    
كأدوات معرفية، مما يؤيد هذا الفهم أن عدداً من الباحثين أخذوا ينظـرون  ، والمثيرات األخرى

مادة دراسية إلـى  نه مجموعة من الميول التفكيرية القابلة للتحويل من أإلى التفكير الفعال على 
  .مادة دراسية أخرى 

http://www.gcu.edu/coe/did-home.htm
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  تعقيب عام على اإلطار النظري
وهو يتكون من نصفين كرويين هما النصف ، الدماغ هو أهم أجزاء الجهاز العصبي -1

ويفصل بينهما ، ولكل منهما وظائفه الخاصة به األيمن للدماغ والنصف األيسر للدماغ،
مجموعة كبيرة من الخاليا ا عبر الجسم الجاسئ والذي يقوم بنقل المعلومات بينهم

 .العصبية
  

ويبني . يستقبل كل دماغ المعلومات ويعالجها عشوائيا، أي يجعلها محسوسة له، وله فقط -2
وبذلك يكون . كل دماغ المعلومات التي يستقبلها من بيئته بطريقة يجعلها محسوسة له فقط

 .لكل النشاطات المنهج الصفي المتمركز حول الدماغ هو األساس في تكامل فاعل
  

تستند نظرية التعلم بالدماغ ذي الجانبين على بنية الدماغ ووظيفته، وطالما أن الدماغ ال  -3
يتوقف عن انجاز عملياته االعتيادية، فالتعلم سوف يحدث، وغالبا ما يقال أن كل فرد 

كمعالج ويولد كل فرد بدماغ يعمل . بإمكانه أن يتعلم، والحقيقة هي أن كل فرد يقوم بالتعلم
وعلى النقيض من ذلك يسود اليوم المدرسي أحيانا بعض . ذا قدرة استيعابية هائلة

الممارسات التي تمنع التعلم المتمثلة بعدم التشجيع أو اإلهمال أو العقاب، أو بالحد من 
 .العمليات العقلية الالزمة للتعلم

  

، أو من الناحية الوظيفية هناك فروق بين النصفين الكرويين للدماغ من الناحية التشريحية -4
 .وترجع هذه الفروق إلى الهرمونات والوراثة والجنس وغيرها 

  

توجد هناك عالقة واضحة بين عادات العقل والذكاء باعتبار أن هذه العادات هي تفكير  -5
منظم ومرتب يتضمن مجموعة من االستراتيجيات المرتبطة بهدف ثم التخطيط لتحقيقه 

ائي ظاهر أو خفي في وضع مكونات ذكاء الفرد ومعالجاته كما أنها مكون أد، بوعي
وإمكاناته وتفاعلهما معاً للوصول إلى ذلك األداء الذي يحدد وفقه المستوى والمكونات 

 .ومعايير النجاح ومؤشراته 
 

والقدرة على ، تساعد عادات العقل على التعلم الذاتي المنظم أثناء إجراء األنشطة والتعلم -6
وعليه ينبغي على المعلمين االهتمام بتطوير عادات ، كالت التي تواجههمإيجاد حلول لمش

العقل لدى طالبهم من خالل موضوعات محتوى العلوم ،وذلك بالتركيز أثناء التدريس 
على تدريب الطالب على المهارات األساسية للتفكير وخاطبة قدراتهم العقلية أثناء إجراء 

 .حتى تصبح سلوكاً لديهم 
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، ت الباحثة موضوع جانبي الدماغ نظراً لحداثته وأثره في عمليتي التعليم والتعلمولقد تبن -7
وهذا ما أكدته الدراسات التربوية من معرفة ألية عمل الدماغ والتعلم بجانبي الدماغ وما 
يؤديه إلى رفع مستوى أداء المتعلمين وتنشيط تفكيرهم وأثارته ،كما أن االهتمام بعادات 

الطالبات الفكرية إلى تبني روح االبتكار والتجديد وإلى ممارسة هذه  العقل يفتح أفاق
المهارات العقلية بذكاء حتى تتحول إلى عادة عقلية لدى الطالبات ومن ثم تصبح من أبرز 
السلوكيات في حياتهم الخاصة حيث تساعدهم على الوصول في تحقيق األهداف المطلوبة 

  .منهم 
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  الثالثالفصل 
  الــدراســـات الســابقـــــة

  
  

v ًدراسات تتعلق بجانبي الدماغ: أوال.  

v ًدراسات تتعلق بعادات العقل المنتج: ثانيا.  

 



 الدراسات السابقة 

102 
 

  الثالثالفصل 

  الفصل الثالث
  ت السابقةالدراسا

استعراض بعض الدراسات التي لها عالقة بموضوع الدراسة الحالية، يتضمن هذا الفصل 
  :وتسهيالً لعرض نتائج هذه الدراسة جرى تقسيمها حسب عالقتها بموضوع الدراسة إلى قسمين

  .الدراسات التي تتعلق بجانبي الدماغ والتعقيب عليها: المحور األول

  .التي تتعلق بعادات العقل المنتج والتعقيب عليهاالدراسات : المحور الثاني

  .التعقيب العام على  كل من المحورين السابقين األول والثاني
  

  :الدراسات التي تتعلق جبانبي الدماغ: احملور األول: أوالً 
  :ربيـة الدراســات العـ: أوالً 

 ) : 2012(دراسة سليم  .1
لسبع في تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي أثر استخدام استراتيجية الخطوات ا: " بعنوان

  ".في جانبي الدماغ لدى طالبات الصف الثامن األساسي في محافظة غزة 
هدفت هذه الدراسة إلي الكشف عن أثر استخدام استراتيجية الخطوات السبع في تنمية 

ي بعض مهارات التفكير الرياضي في جانبي الدماغ لدى طالبات الصف الثامن األساسي ف
، ولتحقيق غرض هذه الدراسة قامت الباحثة بتطبيق اختبار السيطرة الدماغية، محافظة غزة

) 85(وقد تم اختيار عينة تتكون من ، وأعدت الباحثة قائمة باختبار مهارات التفكير الرياضي
حيث تم اختيار عينة قصديه ، )أ(من طالبات الصف الثامن من مدرسة بنات البريج اإلعدادية 

طالبة واألخرى تمثل ) 43(من شعبتين إحداهما تمثل المجموعة التجريبية وتتكون من  تتكون
واستخدمت ، وقد استخدمت الباحثة المنهج التجريبي، )42(المجموعة الضابطة وتتكون من

اختبار ، اختبار مان ويتني، لعينتين مستقلتين) ت(اختبار (:الباحثة األساليب االحصائية التالية 
،وقد خلصت الدراسة إلي وجود فروق دالة احصائيا  )اختبار دان البعدي، ويلس –كروسكال 

في مستوي بعض مهارات التفكير الرياضي لدي طالبات المجموعة ) α  =0.01(عند مستوي 
لصالح طالبات  )الجانبين معا، أيسر، أيمن(التجريبية تعزي إلي الجانب المسيطر من الدماغ 

  .الجانب األيمن من الدماغ 
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 ) : 2010(دراسة  حمش  .2
بعض أنماط التفكير الرياضي وعالقتها بجانبي الدماغ لدى طلبة الصف التاسع : "بعنوان 

  "األساسي بغزة 
هدفت هذه الدراسة إلي التعرف علي بعض أنماط التفكير الرياضي وعالقتها بجانبي 

قامت الباحثة بإعداد  ولتحقيق أهداف الدراسة، الدماغ لدى طلبة الصف التاسع األساسي بغزة
، االستداللي(اختبارين وهما اختبار السيطرة الدماغية واختبار أنماط التفكير الرياضي 

) 72(طالبا وطالبة  منهم ) 134(وقد تكونت عينة الدراسة من ، الناقد، اإلبداعي، البصري
االختبارين  حيث كانت عينة الدراسة عينة عشوائية عنقودية وتم تطبيق، طالبة) 62(طالبا و 

وقد استخدمت الباحثة ، ولقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة، عليهما
والتكرارات ، واختبار بيرسون، لعينتين مستقلتين) ت(اختبار (: األساليب االحصائية التالية 

= α(مستوي  وقد خلصت الدراسة إلي وجود ذات داللة احصائية عند ، )واالنحرافات المعيارية
في أنماط التفكير الرياضي لدى طلبة الصف التاسع األساسي بغزة إلي متغير الجنس ) 0.05

ويوجد تفاعل دال احصائي في أنماط التفكير الرياضي ، وذلك لصالح اإلناث  )الذكور واإلناث(
  . )الجنس وجانبي الدماغ(يعزى إلى تأثير المتغيرين المستقلين

  
  :)2010(دراسة أبو بكر  .3

دراسة تقويمية في ضوء االتجاهات الحديثة :منظومة التعليم في سلطنة عمان : "بعنوان
  ".ألبحاث الدماغ

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة المعايير الواجب توافرها في بعض مفردات منظومة   
التعليم في سلطنة عمان والمنبثقة من االتجاهات الحديثة ألبحاث الدماغ وما مدى وفاء بعض 

دات منظومة التعليم لتلك المعايير، وتكونت عينة الدراسة من مجموعة عشوائية من كراسات مفر
معلماً، في مختلف المراحل الدراسة، وقد استخدام ) 30(تحضير الدروس لعدد من المعلمين 

الباحث المنهج الوصفي التحليلي، واستخدام أداة تحليل محتوى بعض مفردات منظومة التعليم في 
استراتيجيات  –المحتوى  –األهداف (مكونات المنهج  –مان متمثلة في البيئة الصفية سلطنة ع
، وتحليل محتوى عينة من كراسات 2009 – 2008في العام الدراسي ) التقويم –التدريس 

تحضير الدروس لبعض المعلمين في والية الرستاق، وقد استخدم الباحث األسلوب الوصفي 
المعايير الخاصة باألهداف قد توفر : ت الدراسة إلى النتائج التاليةوقد خصل، )النسب المئوية(

وهي نسبة ضئيلة جداً تدعوا إلى ضرورة إعادة النظر في هذه األهداف % 13منها ما يعادل 
بحيث ينسجم مع ما تنادي به أبحاث الدماغ، المعايير الخاصة بالمحتوى قد توفر منها ما يعادل 
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معايير الخاصة باستراتيجيات التدريس كانت األوفر حظاً، حيث وهي نسبة محدودة، وال% 38
وذلك بعد القيام بمقابالت مع بعض المعلمين وسؤالهم عن أهم % 62فتوفر منها نسبة حوالي 

االستراتيجيات التي يتبعونها في معالجة الموضوعات الدراسية المقررة، والمعايير الخاصة 
  .وهي نسبة ضعيفة% 9بته بأساليب التقويم قد توفر منها ما نس

  

  ):2010(دراسة آال رشود  .4
فاعلية استراتيجية التعليم حول العجلة القائمة على نظرية هرمان ونظرية التعلم "بعنوان 

المستند إلى الدماع في تنمية االستيعاب المفاهيمي في الكيمياء وأنماط التفكير لدى طالبات 
  ".المرحلة الثانوية بمدينة الرياض

ذه الدراسة إلى معرفة مدى تدني مستوى االستيعاب المفاهيمي لدى الطالبات هدفت ه  
وضعف تحصيلهن للمفاهيم الكيميائية والبحث عن استراتيجيات تدريسية تساهم في تنمية 
االستيعاب المفاهيمي في الكيمياء وتحقيق التوازن من خالل تطوير القدرات في جميع جوانب 

وتألف مجتمع البحث األصلي ، مل الدماغ وأنماط تفكير الطالباتالمخ بما يتوافق مع مبادئ ع
من طالبات الصف األول الثانوي الالتي يدرسن في المدارس الثانوية بمدينة الرياض، ومدى 

سنة، وتكونت عينة البحث من طالبات الصف األول ) 18 – 16(أعمارهن يتراوح ما بين 
والتي تم ، ة لوزارة التربية والتعليم بمدينة الرياضالتابع) 110(الثانوي في المدرسة الثانوية 

اختيارها قصدياً بناء على توفر اإلمكانات الالزمة لتنفيذ تجربة البحث، وقد بلغ عدد فصول 
فصول، تم اختيار فصلين منها لتكون عينة البحث، حيث ) 4(الصف األول الثانوي في المدرسة 

م توزيع المعالجات التجريبية على الفصلين عشوائياً، استخدمت الباحثة المنهج التجريبي، وقد ت
اختبار االستيعاب المفاهيمي لقياس مدى استيعاب طالبات : واستخدمت الباحثة ثالث أدوات هما

المجموعة التجريبية والضابطة للمحتوى العلمي، واستخدم أداة تحليل محتوى، ومقياس أنماط 
نماط التفكير، وقد استخدمت الباحثة األساليب التفكير وهو نموذجاً من مقاييس هيرمان أل

وقد خلصت الدراسة إلى وجود فروق ذات ، تحليل التباين األحادي ومربع إيتا:اإلحصائية التالية 
بين المتوسط البعدي لدرجات طالبات المجموعة ) α0.05=(داللة إحصائية عند مستوى 

القائمة على نظرية هيرمان ونظرية " لعجلةالتعليم طول ا"التجريبية التي درست وفق استراتيجية 
) التي تدرس بالطريقة المعتادة(التعلم المستند إلى الدماغ، وذات المتوسط للمجموعة الضابطة 

  .في أنماط التفكير الكلية وذلك بناء على مقياس هيرمان
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  ):2009(دراسة يوسف   .5
ية مهارات التفكير فوق أثر برنامج محوسب في ضوء نظرية جانبي الدماغ على تنم"بعنوان 

  "المعرفي لدى طالبات الصف الحادي عشر بمادة تكنولوجيا المعلومات بمحافظات غزة

الدراسة إلى التعرف على أثر برنامج محوسب في ضوء نظرية جانبي هذه هدفت 
الدماغ على تنمية مهارات التفكير فوق المعرفي لدى طالبات الصف الحادي عشر بمادة 

لومات وقد اتبعت الباحثة المنهجين التجريبي والبنائي، حيث تم اختيار عينة تكنولوجيا المع
طالبة ) 80(بلغ عددها ) أ(الدراسة من طالبات الصف الحادي عشر في مدرسة سكينة الثانوية 

البرنامج المحوسب "تم تقسيمهن إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، وتم إخضاع المتغير المستقل 
" مهارات التفكير فوق المعرفي"وقياس أثره على المتغير التابع " الدماغ في ضوء نظرية جانبي

، ولتحقيق 2009 – 2008وتم تنفيذ الدراسة خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 
أهداف الدراسة تم إعداد قائمة بمهارات التفكير فوق المعرفي واختبار لمهارات التفكير فوق 

استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات :يب اإلحصائية التالية المعرفي، حيث تم األسال
واختبار مان وتيني، ومربع إيتا، وأسفرت نتائج الدراسة " ت"المعيارية ومعامل االرتباط واختبار 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في اختبار مهارات التفكير فوق المعرفي في كل من مرتفعات 
  .لالتحصيل ومنخفضات التحصي

  
 :  )2009(دراسة عيد  .6

برنامج مقترح قائم علي جانبي الدماغ لتنمية بعض مهارات التفكير في الرياضيات : " بعنوان
  " .لدى طالب الصف الخامس األساسي بغزة 

هدفت هذه الدراسة إلي معرفة  أثر برنامج مقترح قائم علي جانبي الدماغ لتنمية بعض 
وقام ، طالب الصف الخامس األساسي بمحافظة شمال غزةمهارات التفكير في الرياضيات لدى 

طالبا من طالب مدرسة سعد بن أبي ) 77(الباحث  بإجراء تجربته علي عينة مكونة من 
وتم اختيار العينة بطريقة قصديه وتم توزيعهم إلي مجموعتين ، للبنين) أ(وقاص األساسية الدنيا 

ومجموعة ضابطة تم  ، طالبا) 38(ددهم مجموعة تجريبية خضعت للبرنامج المقترح وكان ع
وقام الباحث بتبني اختبار السيطرة ، طالبا) 39(تدريسهم بالطريقة العادية وكان عددهم 

الدماغية وذلك من أجل تطبيقه علي أفراد العينة ،وقام بإعداد اختبار التفكير في الرياضيات 
نت األساليب اإلحصائية المستخدمة وكا، ،وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي في هذه الدراسة

وقد خلصت الدراسة إلى ، هي اختبار مان ويتني ومربع إيتا واالنحرافات والنسب المئوية
بين متوسط طالب المجموعة ) α  =0.01(وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوي 
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ضيات يعزي إلي التجريبية ومتوسط أقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار التفكير في الريا
  .البرنامج المقترح 

  
 ) :2009(دراسة األغا  .7

أثر استخدام استراتيجية العصف الذهني في تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي : " بعنوان 
  " في جانبي الدماغ لدى طالب الصف الحادي عشر بغزة 

ي تنمية هدفت هذه الدراسة إلي التعرف علي أثر استخدام استراتيجية العصف الذهني ف
بعض مهارات التفكير الرياضي في جانبي الدماغ لدى طالب الصف الحادي عشر للفرع 

ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث اختبار ، واستخدم الباحث المنهج التجريبي، العلمي
وقد قام ، السيطرة الدماغية وذلك لتصنيف الطالب من حيث الجانب المسيطر من الدماغ

وتكون مجتمع ، اختبار من تصميمه تتعلق ببعض مهارات التفكير الرياضيالباحث بإعداد 
وبلغ عدد ، الدراسة من جميع طلبة الصف الحادي عشر للفرع العلمي بمحافظة خان يونس

وتم ، طالبا كمجموعة تجريبية) 30(طالبا كمجموعة ضابطة و) 30( مطالبا منه) 60(العينة 
اختبار ت : تخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية وقد اس، اختيار العينة بطريقة قصديه

وقد توصلت الدراسة إلى ، لعينتين مستقلتين واختبار كروسكال ويلس لثالث عينات مستقلة
بين متوسطي درجات المجموعتين ) α  =0.05(وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوي 

ة بعض مهارات التفكير الرياضي لدى التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار تنمي
  .وذلك لصالح المجموعة التجريبية )األيمن واأليسر للدماغ(طالب الجانبين المسيطرين معا 

  
  ):2009(دراسة الفارسية  .8

معتقدات معلمات العلوم في مدارس الحلقة الثانية من التعليم األساسي نحو "بعنوان 
  ".المستند إلى الدماغ وعالقتها بالممارسة الصفية االستراتيجيات المتناغمة مع مبادئ التعلم

هدفت هذه الدراسة إلى تقصي معتقدات معلمات العلوم في مدارس الحلقة الثانية من   
التعليم األساسي نحو االستراتيجيات المتناغمة مع مبادئ التعلم المستند إلى الدماغ وعالقتها 

معلمة علوم بمدارس الحلقة الثانية من ) 30(بالممارسة الصفية، وتكونت عينة الدراسة من 
، ولتحقيق أهداف الدراسة 2009 – 2008التعليم األساسي بمنطقة الباطنة جنوب للعام الدراسي 

مبدًأ ) 12(بنداً ممارسة، موزعة على ) 24(قامت الدارسة بإعداد بطاقة مالحظة وتكونت من 
) 36(عتقدات معلمات حيث تكونت من من مبادئ التعلم المستند إلى الدماغ، وإعداد مقياس م

مبدأ من مبادئ التعلم المستند إلى الدماغ، وقد استخدمت  الباحثة ) 12(عبارة موزعة على 
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وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن متوسط معتقدات معلمات العلوم نحو ، المنهج الوصفي التحليلي
مما يعبر عن اعتقاد ) 4024(دماغ بلغ االستراتيجيات المتناغمة مع مبادئ التعلم المستند إلى ال

نحو االستراتيجيات المتناغمة مع مبادئ التعلم المستند إلى  –عينة الدراسة  –قوي لدى المعلمات 
بين متوسطات ) 0.05(الدماغ، بينما لم تكن هناك فروق دالة إحصائية عند مستوى داللة 

ادئ التعلم المستند إلى الدماغ يعزى معتقدات معلمات العلوم نحو االستراتيجيات المتناغمة مب
  .لمتغير مؤسسة اإلعداد ومتغير الخبرة

  

  : )(2007دراسة الغوطي  .9

العمليات الرياضية الفاعلة في جانبي الدماغ عند طلبة الصف التاسع األساسي " :بعنوان
  ."بغزة

ند هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العمليات الرياضية الفاعلة في جانبي الدماغ ع
وتكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف التاسع األساسي في ، طلبة الصف التاسع األساسي بغزة

  وتكونت عينة الدراسة من محافظة رفح ، المدارس اإلعدادية التابعة للوكالة الغوث الدولية
وقد تم اختيار العينة بطريقة ، طالبة ) 168(طالبا و ) 178(ومنهم ، طالبا وطالبة) 346(

وتم تطبيق االختبار علي عينة الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ، يةعشوائ
وهو ، وقد استخدم الباحث اختبار متعلق بالعمليات الرياضية بجانبي الدماغ، )(2007- 2006

التكرارات :وقد استخدم الباحث األساليب اإلحصائية التالية ، فقرة) 40(اختبار يحتوي علي 
لعينتين مستقلتين وغير متساويتين  )ت(واختبار ، الحسابية واالنحرافات المعياريةوالمتوسطات 

،وقد توصلت الدراسة إلى وجود عمليات رياضية فاعلة في الجانب األيسر من الدماغ لدى كل 
تحويل العبارة اللفظية إلى  –الطرح –الضرب - القسمة  (وهذه العمليات ، من الذكور واإلناث

أما ، عمليات رياضية في جانبي الدماغ معا ولكنها ال تصل إلي درجة الفاعلية ووجود، )معادلة
القسمة والضرب (العملية التي اقتربت من الفاعلية في جانبي الدماغ وكانت عند الذكور وهي 

  . )معاً
  

 ) : 2007(دراسة أبو عطايا و بيرم  .10

ة الجوانب المعرفية في العلوم برنامج مقترح قائم علي التدريس لجانبي الدماغ لتنمي" بعنوان 
 . "لدى طالب الصف التاسع األساسي 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف علي أثر البرنامج المقترح علي التدريس لجانبي الدماغ 
واعتمد الباحثان ، "لتنمية الجوانب المعرفية في العلوم لدى طالب الصف التاسع األساسي 
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اسة من جميع طلبة الصف التاسع األساسي بمحافظة وتكون مجتمع الدر، المنهج التجريبي
وتكونت عينة الدراسة من صفين تم اختيارهما بطريقة قصديه من مدرسة ذكور  .الوسطي بغزة

حيث تم اعتبار أحد الفصول مجموعة ضابطة والفصل األخر ، )أ(النصيرات اإلعدادية 
طالبا في المجموعة ) 42(، طالبا) 84(وبهذا يكون عدد أفراد عينة الدراسة ، مجموعة تجريبية

وقاما الباحثان بإعداد اختبار للجوانب المعرفية ، في المجموعة التجريبية )42(الضابطة و 
وقد ، )حل المشكالت  -معرفة إجرائية   –معرفة مفاهيمية (حيث تم تقسيم الجوانب المعرفية 

نتين مستقلتين واالنحرافات لعي) ت(اختبار :استخدم الباحثان األساليب االحصائية التالية 
وقد أسفرت النتائج عن فاعلية البرنامج المقترح في تنمية الجوانب ، والمتوسطات الحسابية

  . ية لدى طالب الصف التاسع األساسيالمعرف
  

  )2007(دراسة نوفل  .11
  "عالقة السيطرة الدماغية بالتخصص األكاديمي لدى طلبة المدارس والجامعات األردنية"بعنوان 

دفت هذه الدراسة إلى بحث العالقة االرتباطية بين نوع السيطرة الدماغية واختيار ه  
طالباً من طلبة ) 453(الطالب لفرع تخصصه األكاديمي، حيث تكونت عينة الدراسة من 

. المدارس األساسية والثانوية، وطلبة كلية العلوم التربوية، واستخدم الباحث المنهج الوصفي
دم الباحث اختبار سيطرة النصفين الكرويين للدماغ لقياس السيطرة الدماغية ولتطبيق البحث استخ

واختبار ، اختبار كاي تربيع: لدى عينة الدراسة، واستخدم الباحث األساليب االحصائية التالية 
وقد أظهرت ، والتكرارات والنسب المئوية، واختبار شيفه للمقارنات البعدية، تحليل التباين الثنائي

الدراسة سيطرة شيوع السيطرة الدماغية اليسرى عينة الدراسة الكلية، تليها في المرتبة نتائج 
الثانية السيطرة الدماغية اليمنى، ثم السيطرة الدماغية المتوازنة في المرتبة الثالثة، وقد أظهرت 

مي نتائج تحليل التباين الثنائي وجود فروق ذات داللة إحصائية يعزى لمتغير التخصص األكادي
  .وذلك لصالح طلبة المدارس األساسية والثانوية

  

  ):2007(دراسة سالم  .12
المعدلة وبرنامج دافعية  KWLتنمية ما وراء المعرفة باستخدام كل من استراتيجية "بعنوان 

االلتزام بالهدف وأثره على التحصيل لدى األطفال في ضوء نظرية التعلم المستند إلى الدماغ 
  ".ونظرية الهدف

 KWLهذه الدراسة إلى التعرف على اآلثار الناتجة استخدام كل من استراتيجية هدفت   
في ضوء نظرية التعلم (وبرنامج دافعية االلتزام بالهدف وأثره على التحصيل لدى األطفال 
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طالبة من طالبات ) 62(، ولقد تكونت عينة الدراسة من )المستند إلى الدماغ ونظرية الهدف
في مدارس منطقة الجيزة التعليمية، واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي  الصف الثالث االبتدائي

ذو المجموعة الضابطة والمجوعتين التجربتين، واستخدمت الباحثة أداة الدراسة المتمثلة في 
اختبار ما وراء المعرفة، اختبار الذكاء، وكذلك اختبار دافعية االلتزام بالهدف، وكانت األساليب 

وأظهرت نتائج ، واختبار مان ويتني، اختبار كروسكال ويلس: تخدمة مثل االحصائية المس
الدراسة أن تعرض المتعلم لبرامج معدة وفق البنية الدماغية لهن تمكنهن من االستفادة من 
الخبرات المتعلمة بشكل متعمق، كما تمكنهم من تعميق المعرفة المكتسبة والخاصة بالعمليات 

  .واالبتكار والتفوق العلمي الداخلية للتفكير والتعلم

  
    ):2004(دراسة نوفل  .13

تعلمي مستند إلى نظرية االبداع الجاد في تنمية الدافعية العقلية  –أثر برنامج تعليمي "بعنوان 
  ".لدى طلبة الجامعة من ذوي السيطرة الدماغية اليسرى

االبداع  تعلمي مستند إلى نظرية –هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر برنامج تعليمي 
الجاد في تنمية الدافعية العقلية لدى طلبة الجامعة من ذوي السيطرة الدماغية اليسرى، وقام 

) األونروا(الباحث بدراسة استطالعية على عينة عشوائية من طلبة كلية العلوم التربوية الجامعية 
تحقيق هذا الغرض ول. طالباً وطالبة، بهدف التأكد من نوع السيطرة الدماغية لديهم) 110(بلغت 

طبق عليهم اختبار سيطرة النصفين الكرويين للدماغ، بعد ايجاد صدقه وثباته، وقد تبين من نتائج 
من هؤالء الطلبة يستخدمون الجانب األيمن من % 18.8أن : التحليل االحصائي النتائج التالية

لطلبة الذين يستخدمون الجانب األيسر من الدماغ، بينما ا% 68.18الدماغ، في حين أن 
، وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي وذلك تم تشكيل %13.63يستخدمون كال الجانبين بلغت 

المجموعة التجريبية تكونت من : المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على النحو التالي
 طالباً وطالبة ممن انطبقت عليهم شروط سيطرة النصف الكروي األيسر للدماغ، ومن) 30(

تعلمي مستند  –وقد قام الباحث بتطبيق برنامج تعليمي . خالل التعيين العشوائي ألفراد المجموعة
إلى نظرية االبداع على المجموعة التجريبية، وقد دلّت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة 

  .إحصائية بين المجموعة التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية
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  ):2001(دراسة الشيخ  .14
العالقة بين أسلوب التعلم والتفكير المعتمد على أفضلية استخدام نصفي الدماغ والتآزر "بعنوان 
  ".البصري المنفرد والثنائي –الحركي 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين أسلوب التعلم والتفكير المعتمد على أفضلية 
) 102(وتكونت عينة الدراسة من ، لثنائيالبصري المنفرد وا –استخدام نصفي الدماغ والتآزر 

تلميذة من تالميذ الصف السادس االبتدائي في مدارس اإلمارات العربية المتحدة ) 103(تلميذ أو 
وجميعهم ممن يستخدمون اليد اليمنى، وقد استخدام الباحث اختبار التآزر الحركي وجميعهم ممن 

البصري، واختبار نصفي الدماغ  –ر الحركي يستخدمون اليد اليمنى، وقد استخدم الباحث التآز
وقد توصل الباحث إلى وجود ، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي. كأدوات للدراسة

فروق دالة إحصائياً بين استخدام النصف األيمن واستخدام النصف األيسر من الدماغ أو استخدام 
فرداً من ) 89(سة إلى وجود ميل واضح لدى النصفين معاً لصالح النصفين معاً، كما بينت الدرا

إلى استخدام نصف معين من الدماغ عن النصف األخر، وقد ) 205(أفراد العينة البالغ عددهم 
أشارت نتائج الدراسة أيضاً إلى تفوق الذكور على اإلناث في استخدام النصف األيمن من 

واستعمال النصفين معاً في مرحلة الدماغ، وتشابه الذكور واإلناث في استخدام النصف األيسر 
  .ما قبل المراهقة

  
  ):2000(دراسة أبو شعيشع  .15

  ".دراسة الفروق الوظيفية بين نصفي المخ في معالجة المعلومات المعروضة بصرياً"بعنوان 

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة الفروق الوظيفية بين نصفي الدماغ في معالجة المعلومات 
فترض الدراسة وجود زمن محدد فيه يتولى نصف الدماغ األيمن المعروضة بصرياً، حيث ت

إذ تكون المعلومات ، معالجة المعلومات البصرية المعروضة عرضاً خاطفاً بصورة قبل تصنيفه
طالباً من طالب علم النفس، وكان ) 54(في الذاكرة الحسية البصرية وتكونت عينة الدراسة من 

األشاول، واستخدم الباحث طريقة العرض  نصفهم من األيامن، ونصفهم األخر من
التاكستوسكوني التبادلي العشوائي بين نصفي المجال البصري، وكانت المثيرات عبارة عن 
خمسة أرقام مختلفة دائماً مطبوعة رأسياً على عشرة بطاقات مناسبة لجهاز العرض، نصف 

ها توجد األرقام على يسار البطاقات تقع مثيراتها على يمين نقطة التركيز، والنصف األخر من
وتؤيد النتائج صدق فرض الدراسة ، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي. نقطة التركيز

إذ تميز عندهم االسترجاع من نصف المجال البصري األيسر  –خصوصاً نتائج عينة األيامن 
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ل البصري بصورة دالة إحصائياً على االسترجاع من نصف المجا) نصف الدماغ األيمن(
األيمن، وفيما يتعلق بعينة األشاول، تميز أيضاً االسترجاع من نصف المجال البصري األيسر، 
ولكن الفرق لم يكن داالً إحصائياً، وهو ما يتفق والمعلومات السابقة التي تشير إلى نقص عدم 

  .التماثل في األشاول
  

  ):1999(دراسة كاظم وحسن  .16
  ".لدى طلبة لكلية التربية من جامعة قاريونس أنماط السيطرة الدماغية"بعنوان 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أنماط السيطرة الدماغية السائدة لدى طلبة لكلية 
طالباً وطالبة ) 75(التربية بجامعة قاريونس في طرابلس بليبيا، وقد تكونت عينة الدراسة من 

احثان مقياس تورانس ألنماط من تخصص علمي، وقد استخدم الب) 65(من تخصص أدبي، و 
وقد أظهرت النتائج سيطرة دالة ، التعليم والتفكير،  وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي

النمط األيسر على كل من النمطين األيمن والمتكامل، ولم توجد أي فروق دالة حسب متغير 
  .الجنس والتخصص والسنة الدراسية

  
  )  1994(دراسة إبراهيم  .17
  ".التكامل الوظيفي بين النصفين الكرويين للدماغ وعالقته بالثقافة: "نوانبع

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين أداء الفرد العقلي والنصف الكروي لدماغ 
السائد لديه، وقد تم اختيار هذه الدراسة لتكون دراسة مقارنة بين المجتمع الكويتي والمجتمع 

شريحة محددة من هذين المجتمعين وهي عينة من طالب المستوى األمريكي وذلك باختيار 
من الطلبة األمريكيين والكويتيين، وقد استخدمت الباحثة ) 95(الجامعي حيث تم اختيار عشوائي 

وتكونت أسئلة االختبار " جكلين وتدروير سيكيالدنوفان"اختبار التفضيل العقلي من إعداد كل من 
ر عليه الجانب األيسر أو الجانب األيمن من الدماغ أو كليهما، للتعرف على الشخص الذي يسيط

للتفضيل  )ت(وقيم ، االنحرافات المعيارية: وقد استخدمت الباحثة األساليب االحصائية التالية 
وتحليل التباين األحادي ،وقد خصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ، العقلي

الطلبة الكويتيين والطلبة األمريكيين في اختبار التفضيل العقلي  بين درجات). α=0.01(مستوى
لصالح األمريكيين، فالطلبة األمريكيين يعتبرون أفضل في التفضيل العقلي وهذا يرجع إلى 

  اختالف الظروف الثقافية 
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  ):1994(دراسة أبو مسلم  .18
ت المرحلة الثانوية السيادة النصفية وسمات الشخصية لدى الفائقين من طالب وطالبا"بعنوان 
  ".العامة

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أنماط التعلم والتفكير التي يفضلها طالب وطالبات   
المرحلة الثانوية الفائقين، ودراسة الفروق بين الجنسين من الفائقين في أنماط التعلم والتفكير، 

والتفكير للشباب والكبار، واستفتاء ولتحقيق تلك األهداف قام الباحث بتطبيق مقياس أنماط التعلم 
 168(طالباً وطالبة ) 268(الشخصية للمرحلة االعدادية والثانوية، وقد تكونت عينة الدراسة من 

وتم تقسيم أفراد العينة طبقاً لدرجاتهم ، من الفائقين في المرحلة الثانوية العامة) طالبة 100طالباً، 
وقد كانت األساليب ، احث المنهج الوصفي التحليليفي اختبار النمط المتكامل، واستخدم الب

التكرارات والمتوسطات الحسابية والنسب المئوية والنسب : االحصائية المستخدمة هي كالتالي 
الحرجة واختبار تحليل التباين الثنائي ،وقد توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة بين 

الة في أربع فقرات فقط بين ست وخمسين فقرة، الجنسين على فقرات المقياس المختلفة بفروق د
وإلى وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات أفراد مجموعتي النمط المتكامل واأليسر 
وذلك لصالح أفراد النمط المتكامل، ووجود فروق دالة احصائياً بين متوسطي درجات أفراد 

ووجود فروق دالة . عة النمط األيمنمجموعتي النمط األيمن واأليسر وذلك لصالح أفراد مجمو
إحصائياً بين متوسطي درجات أفراد مجموعة النمط المتكامل واأليمن وذلك لصالح أفراد 

  . مجموعة النمط المتكامل

 

  :الدراسات األجنبية: ثانياً 
  ):Ozden,2008(دراسة وزدين  .1

وم لدى طلبة الصف أثر التعلم المستند إلى الدماغ على التحصيل الدراسي في العل"بعنوان 
  ".الخامس

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر التعلم المستند إلي الدماغ على التحصيل الدراسي في 
طالباً وطالبة من مدرسة عبد ) 44(العلوم لدى طلبة الصف الخامس وتكونت عينة الدراسة من 

ن اإلناث، منهم م) 24(من الذكور، و) 20(الرحمن باشا بمدينة كوتا عيا غرب تركيا، منهم 
طالباً وطالبة كمجموعة ضابطة، استخدام الباحث ) 22(طالباً وطالبة كمجموعة تجريبية، ) 22(

أدوات أداء أفضل بكثير للمجموعة التجريبية التي تستخدم مبادئ التعلم القائم على الدماغ في 
يدية، وقد استخدم االختبار البعدي التحصيلي من المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقل
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، اختبار مان ويتني: وكانت األساليب االحصائية المستخدمة كالتالي ، الباحث المنهج التجريبي
كما أظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية التي ، لعينتين مستقلتين) ت(اختبار ، مربع إيتا

  .  متستخدم مبادئ التعلم القائم على الدماغ في االحتفاظ وبقاء أثر التعل
  

  

  ):A.P.A )2005دراسة  .2
جزئي الدماغ األيسر واأليمن يعمالن معاً بشكل أفضل عند الطالب الموهوبين في "بعنوان 

  ".المرحلة المتوسطة في مادة الرياضيات

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة ما إذا كان الدماغ يعمل بشكل أفضل لدى الطلبة   
) 60(قدرات العادية، وتكونت عينة الدراسة من الموهوبين في الرياضيات من الطلبة ذوي ال

) 24(عاماً، ) 13(طالباً موهوباً في الرياضيات يبلغون من العمر حوالي ) 18(طالباً، منهم 
، عاماً،  وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي) 20(طالباً من طلبة الكلية يتبلغون 
ضيات عند الذكور أعلى منها عند اإلناث، وتفوق موهبة الريا: وأظهرت الدراسة النتائج التالية

درجة من مجموع ) 620(الموهوبين على ذوي القدرات العادية، فقد حصلوا في االمتحان على 
وأيضاً ) فقط –درجة  500(بينما حصل الطلبة ذوي القدرات العادية على ، )800(الدرجات 

ار الشاشة أسرع من إدراك أظهر إدراكهم للحرف بعض النظر عن وجوده في يمين أو يس
  .العاديين لذلك للحرف

  

  ):Sabbatini, 2005(دراسة سابا تيني  .3
  "المسح الضوئي، نافذة جديدة في عالم الدماغ"بعنوان 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الفروق بين الذكور واإلناث في تقدير الوقت والحكم على   
غ ومشاهدة األشياء من خالل األبعاد الثالثة األشياء، وحل مسائل رياضية بسرعة، وتحديد الفرا

وكيفية تنسيق اللغة، باإلضافة إلى دراسة حجم مخ كل من الذكر واألنثى وتكونت عينة الدراسة 
و قد أظهرت ، رجل، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي) 23(امرأة و ) 17(من 

  :الدراسة النتائج التالية

 %).15(األنثى ب دماغ الرجل أكبر من دماغ  - 
تفوق اإلناث في العواطف واالنفعاالت والقدرة اللفظية وفي المهارات االجتماعية وفي  - 

 .البحث عن األمان
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الذكور يتفوقن على اإلناث من الناحية الرياضية وقيادة الطائرات وتصليح المحركات وفي  - 
 .سباق السيارات

 .ويظهر العكس في اإلناث، الجزء األيسر من مخ الذكور أكبر من الجزء األيمن - 
  

  ).2007، الغوطي(عن ): Pamela, 2005(دراسة باميال  .4
  "أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني على جانبي الدماغ في حل المسائل الرياضية"بعنوان 

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر استراتيجية التعلم التعاوني المعتمدة على جانبي 
، )الجمع والطرح(ائل الرياضية المتعلقة بنوع من العمليات الرياضية وهي الدماغ في حل المس

) 25(طالباً في المجموعة التجريبية، ومن ) 52(طالباً، منهم ) 77(وتكونت عينة الدراسة من 
العمل (طالباً في المجموعة الضابطة، تعلمت المجموعة التجريبية ضمن مجموعات تعاونية 

تحت إشراف ومالحظة المعلم، عرضت على كل ) يمن للدماغالتعاوني يوظف النصف األ
مسائل رياضية يحلها كل طالب في البداية بمفرده، ثم يقوم بتعليمها لزمالئه ) 6(مجموعة منها 

في مجموعة، أما المجموعة الضابطة فقد حلت المسائل الرياضية الستة شكل فردي واشتملت 
األسلوب القصصي يعالج في (غتها على شكل قصة المادة الدراسية على مسائل رياضية تم صيا

وكانت األساليب االحصائية ، وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي)  النصف األيمن من الدماغ
النسب المئوية واالنحرافات المعيارية ، لعينتين مستقلتين )ت(اختبار : المستخدمة كالتالي 

  :وأشارت النتائج ما يلي

الجمع بدل الطرح (خطاء وهي اختيار خاطئ للعملية الحسابية وقوع الطلبة في بعض األ - 
ولمعالجة األخطاء ) وكذلك في ميكانيكية الحساب وطرح الكبير من الصغير) والعكس

اقترحت الباحثة استراتيجية بديلة ومساعدة مثل استعمال أصابع اليد عند الجمع والطرح 
وتشجيع الطلبة على المناقشة وتقدير الحل  ،)المعالجة اليدوية تتم في النصف األيمن للدماغ(

 .للسألة
وجود فروق مقدرة الطلبة على حل المسألة الرياضية والتي تشمل على العمليات الحسابية  - 

 .ولصالح مجموعة العمل التعاونية) الجمع والطرح(
 .تؤكد هذه الدراسة على استخدام استراتيجيات مختلفة تمكن تفعيل النصف األيمن من الدماغ - 
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  ) :(Pinkerton,2002دراسة بنكيترون  .5

  " فاعلية استراتيجيات التعلم المعتمدة علي الدماغ في المدارس العليا في تعلم العلوم ": بعنوان
هدفت هذه الدراسة إلي اختبار فاعلية استراتيجيات التعلم المعتمدة علي الدماغ في 

وقد استخدم الباحث المنهج  ، لمدة طويلة) ياءالكيمياء والفيز(المدارس العليا في تعلم العلوم 
، لعينتين مستقلتين )ت(اختبار : قد استخدم الباحث األساليب االحصائية التالية ، التجريبي

التعلم المعتمد علي الدماغ يكون اكثر : و قد أظهرت النتائج التالية ، والمتوسطات الحسابية
، جت جميعها في عملية التعليم والتعلمفاعلية اذا خططت له برامج خاصة ونشاطات وأدم

وأظهرت المتوسطات الحسابية فاعلية استخدام استراتيجيات التعلم المعتمد علي الدماغ ساعدت 
وهذا بالمقابل انعكس علي تفضيل الطلبة لهذه االستراتيجيات بشكل ، الطلبة في طريقة تفكيرهم

  . ايجابي 
  

  ):Barbara, 2002(دراسة باربارا  .6
  "طريقة التعلم بالدماغ داخل غرفة الصف "بعنوان 

هدفت هذه الدراسة إلى المقارنة بين مجموعة تعلمت مادة العلوم باستخدام استراتيجية 
المجموعات التعاونية الصغيرة المستندة إلى نظرية التعلم الدماغي وما بين مجموعة تعلمت نفس 

ذه الدراسة المقارنة سنتين ونصف، حيث المادة بالطريقة التقليدية في مدرسة ماكينز، استمرت ه
تبين أن المجموعة األولى قد أتيح لها فرص حرية اختيار أي جزء من المادة تريد تعلمه 
وبالترتيب الذي ترغب فيه، وإتاحة الفرصة لها لتطوير طرائق تقويم متنوعة ما بين مهمات فيها 

، الرسومات، األبحاث: في مثل تحد واخرى هي تفصيلها، واختيار طرائق التعبير عما تعرفه
لدى أفراد المجموعة %) 15(والكتابات، وتوصلت الدراسة إلى ارتفاعاً في نسبة التفوق مقداره 

  .التي تعلمت بهذه الطريقة مقارنة بالمجموعات التي تعلمت بالطريقة التقليدية
  

  ):Simon T. Y. & Sussman. M. 1998(دراسة سيمون وسوزمان  .7
  "اللغة أو سيطرة العمل اليدوي لدى فئة المراهقين والبالغين  سيطرة" بعنوان 

أو سيطرة العمل اليدوي، ) الكالم(قام سيمون وسوزمان بدارسة عن سيطرة اللغة 
فرداً من الذكور واإلناث ممن يستخدمون لغة ) 260(وأجريت الدراسة على عينة مكونة من 

 -  18.4(مجموعات متوسط أعمارهم بين وقد تم تقسيمهم إلى ثمان ، )أحادي اللغة(واحدة 
وكان التقسيم على أساس الجنس، وطريقة استخدام األيدي والذين يستخدمون اليد ، عاماً) 19.2

اليسرى نتيجة الوراثة، وقد أعطوا مهمة واحدة محددة إحدى شقيها العمل اليدوي من نصف 



 الدراسات السابقة 

116 
 

  الثالثالفصل 

لقة من نصف الدماغ األيسر، الدماغ األيمن، والعمل األخر عمل يتصل بالكالم واللغة المنط
وقد أشارت النتائج إلى وجود ، )اليمنى –اليسرى (بعض النظر عن طريقة استخدام األيدي 

عالقة متبادلة بين سيطرة الكالم وسيطرة العمل اليدوي كإشارات لتعرض نصف الدماغ األيسر 
  .وعلى سيطرة الدماغ األيسر على اليد اليمني" اللغوي"

  

  ):Albialy, 1996(دراسة البيلي  .8
  ".العالقة بين نصفي المخ وحل المشكالت"بعنوان 
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين نصفي المخ وحل المشكالت، وقد تكونت   

طالبة، فمن تراوحت أعمارهم ) 46(طالب، و) 32(منهم ، طالباً وطالبة) 78(عينة الدراسة من 
أدوات الدراسة المتمثلة في كالً من اختبار تورانس  عاماً، وقد استخدم الباحث) 29 – 18(بين 

ألنماط التعلم والتفكير، وكذلك النسخة الكمبيوترية من اختبار برج هانوي لحل المشكالت، وقد 
قسم الباحث عينة الدراسة إلى ثالث مجموعات حسب النمط المخي السائد في التفكير والتعلم 

  :وصلت الدراسة إلىوت) نمط أيمن، نمط أيسر، نمط المتكامل(
وجود فروق دالة بين مجموعات الدراسة في حل المشكالت لصالح مجموعة النمط األيسر  - 

عند مقارنتهم بالمجموعتين األخريين وذلك لصالح مجموعة النمط المتكامل عند مقارنتهم 
 .بأصحاب النمط األيمن

 

 

  ):Albialy, 1993(دراسة البيلي  .9
  "تخصص في التعليم والتفكير بكالً من الجنس والتخصص األكاديميالدماغ الم يعالقة نصف"بعنوان 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين نصف الدماغ المستخدم في التفكير والتعلم   
، طالباً وطالبة) 140(وكالً من الجنس والتخصص األكاديمي، وقد تكونت عينة الدراسة من 

عاماً، وقد توزعت ) 24 – 19(راوح أعمارهم من طالبة، ممن تت) 104(طالباً و) 86(منهم 
طالباً وطالبة، وعلى ) 88(العينة على كلية العلوم بأقسام البيولوجي والفيزياء والكيمياء بعدد 

طالباً وطالبة، وقد استخدم أداة ) 102(كلية العلوم اإلنسانية بأقسام التاريخ واالجتماع بعد 
  :نماط التعلم والتفكير وقد توصلت الدراسة إلىالدراسة المتمثلة في مقياس تورانس أل

حصول كل من الذكور واإلناث على درجة مرتفعة على النمط المتكامل، ودرجات أقل على  - 
النمط اليمين، بينما حصلت اإلناث على درجات مرتفعة على النمط المتكامل مقارنة بالذكور 

 .الذين حصلوا على درجات مرتفعة على النمط األيسر
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طلبة الكليات العلمية والعلوم اإلنسانية على درجات مرتفعة على النمط المتكامل حصول  - 
مقارنة بالنمط األيمن وحصول طلبة العلوم اإلنسانية على درجات مرتفعة على النمط 

 .المتكامل والنمط األيسر مقارنة بطلبة الكليات العلمية
روق دالة بين الجنسين على عدم وجود فروق للجنسين على النمط األيسر، بينما كانت ف - 

النمطين المتكامل واأليمن لصالح الذكور في النمط األيمن، ولصالح اإلناث في النمط 
 .المتكامل
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  تعقيب على دراسات المحور األول
  :من حيث األهداف : أوالً

فت على الرغم من أن الدراسات السابقة في جملتها تحدثت عن جانبي الدماغ إال أنها اختل −
فقد هدفت بعض الدراسات إلى التعرف على أثر برنامج قائم على نظرية ، أهدافهافي 

  . )2009، يوسف(ودراسة ، )2009، عيد(جانبي الدماغ مثل دراسة كل من 
وهناك دراسات أخرى هدفت إلى دراسة الفروق الوظيفية بين جانبي الدماغ مثل دراسة  −

وكذلك هدفت بعض الدراسات إلى ، )2004، أبو شعيشع(ودراسة ، )2007، الغوطي(
ودراسة  )2010، حمش(التعرف على أنماط التفكير وعالقتها بالسيطرة الدماغية مثل 

  ) .1996، البيلي(ودراسة ، )2001، الشيخ(ودراسة ) 2009األغا ،(
وهدفت دراسات أخرى إلى معرفة العالقة بين السيطرة الدماغية والتحصيل مثل دراسة  −

)Ozden,2008(،  ودراسة)2002، بنكيترون( .  
وهناك دراسات هدفت إلى التعرف على العالقة بين السيطرة الدماغية والتخصص مثل  −

  . )2007، نوفل(دراسة 
مع الدراسات السابقة في استخدامها لالختبار السيطرة الدماغية  الدراسة الحالية اتفقتأما  −

واختلفت معها في االستراتيجية ، )جانبان معاً، أيسر، أيمن(لتصنيف أفراد العينة إلى 
  .المستخدمة لتنمية عادات العقل المنتج 

  :بيئة وزمن الدراسات : ثانياً 

لقد أجريت الدراسات السابقة في بيئات مختلفة في حين أجريت بعض الدراسات في  −
ودراسة ، )2002، بنكيترون(ودراسة ، )A.P.A,2005(مثل دراسة بية غرمجتمعات 

)AL Bialy, 1996( .  ليست عربية مثل دراسة  إسالميةوأخرى أجريت في بلدان
)Ozden,2008( .  

ودراسة ، ) 2010، أبو بكر(مثل دراسة  عربيةودراسات قد أجريت في مجتمعات  −
، عيد(ودراسة ، )2010، أال رشود(ودراسة ، )2007، سالم(ودراسة ، )1994، إبراهيم(

، )2010، حمش(ودراسة ، )2009، يوسف(ودراسة ، )2004، نوفل(ودراسة ، )2010
  . )2001الشيخ، (ودراسة ، )2009، األغا(ودراسة 

 ,ALbialy(دراسة  أقدمأما عن السنوات التي أجريت فيها الدراسات السابقة فقد أجريت  −
وهذا يدل على أن التعليم المستند إلى ) 2012دراسة سليم ،(دراسة  وأحدث، )1993

  .اجة إلى مزيد من األبحاث الدماغ ما زال موضع االهتمام وبح
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فقد أجريت في البيئة الفلسطينية وهي األولى في فلسطين  بالنسبة للدراسة الحاليةأما  −
والتي تتحدث عن استخدام استراتيجية التعلم بالدماغ ذي الجانبين في  تدريس العلوم لتنمية 

  .بعض عادات العقل المنتج لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة 

  :عينات الدراسات : اً ثالث

) 30(عينة في الدراسات السابقة  أقللقد تفاوتت أحجام عينات هذه الدراسات فقد كانت  −
فرداً وهي ) 453(العينات حجماً  أكبروبلغ عدد  )2010، أبو بكر(فرداً وهي دراسة 

  . )2007، نوفل(دراسة 
ودراسة ، )2010 ،حمش(مثل دراسة  الذكور واإلناثأما عن الدراسات التي تناولت  −

، نوفل(، ودراسة )  2007الغوطي،(ودراسة ، )2009األغا ،(ودراسة ، )2010، عيد(
ودراسة ، )1999، كاظم وحسن(ودراسة ، )2001الشيخ ،(ودراسة ، )2004

)Ozden,2008( ، دراسة  اإلناث فقطوأما عن الدراسات التي تناولت)2009، يوسف( ،
  . )2007، سالم(ودراسة ، )2010، رشودأل (،دراسة   )2007، سالم(ودراسة 

، )2010، حمش(مثل دراسة  األساسيةأما عن المراحل التعليمية بعضها استهدف المرحلة  −
ودراسة ) 2007، نوفل(ودراسة ، )2007، سالم(ودراسة ، )2010، عيد(ودراسة 

  . )Ozden,2008(ودراسة ، )2009، األغا(ودراسة ، )2001، الشيخ(
، يوسف(ودراسة ، )2010، أل رشود(مثل دراسة  الثانويةمرحلة وبعضها استهدف ال −

مثل لجامعية أما المرحلة ا، )1993، شريف(ودراسة ، )2009األغا، (دراسة (، )2009
، )1994، إبراهيم(، ودراسة )1999، كاظم وحسن(ودراسة ، )2007، نوفل(دراسة 

 ,AL Bialy(سة ودرا، )AL Bialy, 1993(ودراسة  ،)2000، أبو شعيشع(ودراسة 
  ) .Simon T. Y. & Sussman. M. 1998(ودراسة  ، )1996

طالبة وهن طالبات الصف التاسع ) 80(فقد كان حجم العينة  بالنسبة للدراسة  الحاليةأما  −
  .األساسي بغزة 

  :أدوات الدراسات : رابعاً 

بعض ف، مع فروض تلك الدراسات يتفقتنوعت أدوات الدراسات السابقة وكان تنوعها  −
ودراسة سليم ، )2010، حمش(الدراسات استخدمت اختبار السيطرة الدماغية مثل دراسة 

  .)2004، نوفل(ودراسة ، )2007، نوفل(ودراسة ، )1994، إبراهيم(ودراسة ، )2012(
دراسة  نماط التعليم والتفكير مثلمع دراسات أخرى استخدمت اختبار تورانس أل واختلفت −

  . )2010، أل رشود(
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أداتين منها اختبار السيطرة الدماغية وبذلك اتفقت مع  الباحثةذه الدراسة فقد استخدمت أما ه - 
لمعرفة الجانب ) 2004، نوفل(ودراسة ، )2009، عيد(ودراسة ، )2012، سليم(دراسة 

ولكنها اختلفت هذه الدراسات مع الدراسة الحالية في كون هذه الدراسة ، المسيطر من الدماغ
قد وضع فيها اختبار لقياس بعض عادات  – الباحثةعلى حد علم  –ولى بأنها الدراسة األ

  العقل المنتج 
  :منهج الدراسة : خامساً 

ودراسة ، )2009، يوسف(استخدمت بعض الدراسات المنهج التجريبي مثل دراسة  - 
)Ozden , 2008( ، ودراسة)أل (ودراسة ، )2002، باربارا(ودراسة ، )2007، نوفل

  . )Pamela, 2005(ودراسة ، )2004، نوفل(دراسة و، )2010، رشود
ودراسة ، )2010، ، حمش(وبعض الدراسات استخدمت المنهج الوصفي التحليلي مثل  - 

 ،)Sabbatini, 2005(ودراسة سابا تيني ، )2010، أبو بكر(ودراسة ، )2007، الغوطي(
  ).Albialy, 1996(ودراسة البيلي ، )Albialy, 1996(ودراسة 

دراسة فقد استخدمت الباحثة المنهج التجريبي للتعرف على أثر استخدام استراتيجية أما هذه ال - 
التعلم بالدماغ ذي الجانبين في تدريس العلوم لتنمية بعض عادات العقل المنتج لدى طالبات 

  .الصف التاسع األساسي بغزة 

  :نتائج الدراسات : سادساً 

لبصري أعلى مستويات التفكير أن التفكير ا )2010، حمش(أظهرت بعض الدراسات  - 
 .والتفكير اإلبداعي أقل مستويات التفكير 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في اختبار مهارات  )2009، يوسف(وأظهرت دراسة  - 
  .التفكير فوق المعرفي في كل من مرتفعات التحصيل ومنخفضات التحصيل

المقترح في تنمية الجوانب  عن فاعلية البرنامج )2007، أبو عطايا وبيرم(وأظهرت دراسة  - 
  . المعرفية لدى طالب الصف التاسع األساسي 

أن تعرض المتعلم لبرامج معدة وفق البنية الدماغية لهن  )2007، سالم(وأظهرت دراسة  - 
تمكنهن من االستفادة من الخبرات المتعلمة بشكل متعمق، كما تمكنهم من تعميق المعرفة 

 .خلية للتفكير والتعلم واالبتكار والتفوق العلميالمكتسبة والخاصة بالعمليات الدا
تفوق الذكور على اإلناث في استخدام النصف األيمن من  )2001، الشيخ(وأظهرت دراسة  - 

الدماغ، وتشابه الذكور واإلناث في استخدام النصف األيسر واستعمال النصفين معاً في 
  .مرحلة ما قبل المراهقة
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وجود عالقة متبادلة بين  )Simon T. Y. & Sussman. M. 1998(وأظهرت دراسة  - 
وعلى " اللغوي"سيطرة الكالم وسيطرة العمل اليدوي كإشارات لتعرض نصف الدماغ األيسر 

  .سيطرة الدماغ األيسر على اليد اليمني 
%) 15(ارتفاع في نسبة التفوق مقداره وجود  )Barbara, 2002(باربارا  وأظهرت دراسة - 

تعلمت بهذه الطريقة مقارنة بالمجموعات التي تعلمت بالطريقة  لدى أفراد المجموعة التي
 .التقليدية

 

  :ما أفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة 

 .تنظيم اإلطار النظري  .1
 .التعرف على العديد من الكتب والمجالت والمراجع التي تخدم وتثري الدراسة الحالية  .2
 .استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة  .3
 .اختيار منهجية البحث وعينة الدراسة  .4
 .مقارنة النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة  .5
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  :الدراسات التي تتعلق بعادات العقل املنتج: احملور الثاني:ثانيًا 
 :الدراسـات العــربية : أوال 

    ):2012(دراسة عياصرة  .1
  "ة لدى طالبات كلية أربد الجامعةعادات العقل الشائع"بعنوان 

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن عادات العقل الشائعة لدى طالبات كلية أربد 
الجامعية، والتعرف إلى الفروقات في عادات العقل الشائعة لدى طالبات كلية أربد الجامعية وفقاً 

الوصفية التي تهتم ويعتبر هذا البحث من الدراسات . لمتغير المستوى الدراسي، والتحصيل
بالكشف عن عادات العقل لدى طالبات جامعة البلقاء التطبيقية في محاولة لوصفها وتفسيرها، 

كلية أربد الجامعية للعام  –وتكّون مجتمع الدراسة من جميع طالبات جامعة البلقاء التطبيقية 
اعتمد الباحث  طالبة، وقد) 220(، حيث قام الباحث باختيار عينة عشوائية مكونة من 2012

الخصائص (على أداة رئيسية وتمثلت ببطاقة المقابلة والتي تضمنت ثالثة محاور، المحور األول 
المؤشرات (والمحور الثالث ) مفهوم عادات العقل(، والمحور الثاني )الديمغرافية ألفراد العينة
لمعرفة ) ت(اختبار :تالية ، وقد استخدم الباحث األساليب االحصائية ال)الدالة على العادات العقلية

  .والمتوسطات الحسابية والتكرارات ، أثر التحصيل على كل عادة من عادات العقل

وقد أظهرت النتائج أن هناك معرفة عالية لدى أفراد العينة بعض عادات العقل فقد عبر أفراد 
بالعادات التالية  العينة بطريقة تبدو إلى حد ما قريبة من المعرفة العلمية الصحيحة والتي تمثلت

، ووجود عادتين من عادات العقل قد )التساؤل وطرح المشكالت –التفكير بمرونة  –المثابرة (
جمع البيانات باستخدام الحواس، االستعداد الدائم (ظهرت بمستوى متوسط لدى أفراد العينة هما 

لعينة، فلم يستطع أفراد وعدم وجود عادة التفكير ما وراء التفكير عند أفراد ا) والمستمر للتعلم
  .العينة التعبير عن هذه العادة ال من حيث المفهوم وال من حيث المؤشرات الدالة عيلها

 

  ): 2012(دراسة عفانة وحمش  .2
مستوى ممارسة عادات العقل وعالقته ببعض المتغيرات لدى طلبة التعليم األساسي "بعنوان 

  ".في الجامعة اإلسالمية بغزة

إلى التعرف على مستوى ممارسة عادات العقل وعالقته ببعض  هدفت هذه الدراسة
المتغيرات لدى طلبة التعليم األساسي في الجامعة اإلسالمية بغزة، ولتحقيق أهداف الدراسة قام 
الباحثان بإعداد مقياس عادات العقل المنتج، وقد اشتمل هذا المقياس على ست عشر عادة، وقد 

طالب وطالبة، ) 222(ع فقرات، وتكونت عينة الدراسة من اندرج تحت كل عادة ثالث أو أرب
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طالبة، وتم اختيار أفراد عينة الدراسة بطريقة عشوائية، وقد اتبع ) 182(طالب و ) 40(منهم 
المتوسط : الباحثان المنهج الوصفي الدراسة، وقد استخدم الباحثان األساليب االحصائية التالية 

 ، لعينتين مستقلتين) ت(واختبار، ومعامل ارتباط بيرسون، ويةواالنحراف المعياري والنسبة المئ
وقد خلصت هذه الدراسة بأن طلبة التعليم األساسي بالجامعة اإلسالمية الذين يمارسون عادات 

وتفاوتت نسبة ممارسة طلبة التعليم األساسي لعادات % 93.70العقل المنتج الست عشر بنسبة 
 )α=0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى العقل المنتج، ودلت النتائج على 

 –طالب (بين مستوى ممارسة التعليم األساسي في الجامعة اإلسالمية بغزة يعزى لمتغير النوع 
  ).طالبات

  
  ):2012(دراسة طراد  .3

أثر برنامج كوستا وكاليك في تنمية التفكير االبداعي باستخدام عادات العقل لدى طلبة "بعنوان 
  ".رحلة الثالثة في كلية التربية الرياضيةالم

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر برنامج كوستا وكاليك في تنمية التفكير 
االبداعي باستخدام عادات العقل لدى طلبة المرحلة الثالثة في كلية التربية الرياضية، والتعرف 

عقل لدى الطلبة تبعاً لمتغير الجنس، على الفروق في تنمية التفكير االبداعي باستخدام عادات ال
) الضابطة والتجريبية(واستخدام الباحث المنهج التجريبي بأسلوب المجموعتان المتكافئتان 

طالب وطالبة من المرحلة الثالثة ) 60(واشتملت عينة الدراسة على ، لمالئمته متطلبات البحث
راء االختبار القبلي للتفكير االبداعي بكلية التربية الرياضية في جامعة بابل، وقام الباحث بإج

طالب وطالبة من المرحلة ) 60(باستخدام مقياس تورانس على أفراد عينة البحث البالغ عددهم 
الثالثة يمثلون مجموعات البحث األربعة، بعدها تم تطبيق البرنامج الذي يتكون من عشرة 

ي كل وحدة تعليمية في أسبوع وبهذا دقيقة تعط) 60(وحدات تعليمية فعلية، مدة الوحدة الفعلية 
المتوسط : أسابيع،  واستخدم الباحث األساليب االحصائية التالية ) 10(استغرق تنفيذ البرنامج 

تحليل التباين ، مربع كاي، لعينتين متناظرتين )ت(اختبار ، االنحراف المعياري، الحسابي
  :التي توصلت إليها الدراسة ومن أهم النتائج، لعينتين مستقلتين) ت(األحادي ،اختبار 

لبرنامج كوستا وكاليك تأثيراً إيجابي في تعليم وتنمية التفكير اإلبداعي باستخدام عادات العقل  - 
 .لدى طالب وطالبات المرحلة الثالثة في كلية التربية الرياضية

ى الطالب للبرنامج التعليمي التأثير نفسه في تنمية التفكير اإلبداعي باستخدام عادات العقل عل - 
 .والطالبات
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 –الطالقة  –األصالة (للبرنامج التعليمي التأثير نفسه في تنمية قدرات التفكير االبداعي  - 
  .باستخدام عادات العقل على الطالب والطالبات) المرونة

  
  ):2011(دراسة صادق  .4

دات التفاعل بين التعلم المبني على االستقصاء ومستوى الذكاء في التحصيل وبعض عا"بعنوان 
  "العقل واالتجاه نحو العلوم لتالميذ الصف السابع األساسي

االستقصائي ) 8W's(هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر التفاعل بين نموذج 
والذكاء في التحصيل وتنمية بعض عادات العقل واالتجاه نحو مادة العلوم لدى تالميذ الصف 

ج الوصفي التحليلي وذلك فيما يتعلق بالدراسة السابع األساسي، وقد اعتمد الباحث على المنه
لنظرية لموضوع التعلم المبني على االستقصاء وتعريفه وخطواته، والمنهج شبه التجريبي فيما 
يتعلق بتجربة البحث وإجراءاته وضبط متغيراته، واستخدام الباحث في البحث الحالي اختبار 

السابع، واختبار عادات العقل، ومقياس تحصيلي لقياس التحصيل الدراسي لدى تالميذ الصف 
: خدام األساليب االحصائية التاليةاالتجاه نحو مادة العلوم، واختبار المصفوفات المتتابعة، وتم است

واختبار شيفه، وتحليل المتباين الثنائي، وقد خلصت هذه ) ت(االنحرافات المعيارية واختبار 
بين متوسطات درجات كل ) 0.05(د مستوى الدراسة إلى وجود فروق ذات دالة إحصائية عن

 –المثابرة (من المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار عادات العقل الكلي ومكوناته 
أقل من (وذلك في كل مستوى من مستويات الذكاء ) المرونة في التفكير وطرح المشكالت

  .لصالح المجموعة التجريبية) المرتفع –المتوسط  –المتوسط 
  

  ):2011(سيد وعمر  دراسة .5
للتالميذ ) دراسة مقارنة(عادات العقل وعالقاتها بمعتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية "بعنوان 

  ".الموهوبين والعاديين وذوي صعوبات التعلم

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على بعض عادات العقل لدى التالميذ الموهوبين، 
هدفت الكشف عن العالقة بين بعض عادات العقل لدى والعاديين، وذوي صعوبات التعلم، كما 

التالميذ الموهوبين والعاديين وذوي صعوبات التعلم والكفاءة الذاتية األكاديمية، وتكونت عينة 
تلميذاً من تالميذ الصف الخامس االبتدائي بمدرسة حلمي ماضي االبتدائية ) 45(الدراسة من 

) 125.6(بمتوسط عمري  2010 – 2009الدراسية  إدارة منفلوط التعليمية، وذلك في العام
 15موهوبين،  15(، تم تقسيمهم بناء على مقاييس التشخيص التالي )1.79(وانحراف معياري 

واستخدام الباحثان عدداً من األدوات البحثية منها مقياس ) ذوي صعوبات التعلم 15عاديين، 
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قياس تقدير الخصائص السلوكية لذوي المصفوفات المتتابعة لرافن، استبيان عادات العقل، م
صعوبات التعلم، اختبار األداء القرائي، مقياس الذكاءات المتعددة، أنشطة الذكاءات المتعددة 

واعتمد الباحث على عدد من األساليب اإلحصائية ، المتعددة، بطاقة مالحظة المعلم ألداء التالميذ
لدالة ) ت(ائج منها معامالت االرتباط، اختبار للتحقق من كفاءة األدوات المستخدمة ومعالجة النت

الفروق بين المتوسطات، وقد أسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة بين درجات 
على استبيان عادات ) الموهوبين، العاديين، ذوي صعوبات التعلم(تالميذ المجموعات الثالث 

  .فاءة الذاتية األكاديميةالعقل المحددة ودرجاتهم على اختبار معتقدات الك

  
  ):2011(دراسة عبيدة  .6

استخدام استوديو التفكير في تدريس الرياضيات لتنمية عادات العقل المنتج ومستويات "بعنوان 
  ".التفكير التأملي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على استخدام استوديو التفكير في تدريس الرياضيات 
لتنمية عادات العقل المنتج، باإلضافة إلى اكتساب مهارات التفكير التأملي في الرياضيات لدى 
تالميذ الصف األول االعدادي، ولتحقيق هذا الهدف تم استقراء األدبيات والدراسات السابقة 
لتوصيف عادات العقل، مع تحديد قائمة بها في الرياضيات ودراسة طرائق تنميتها وقياسهما، 

م توصيف استوديو التفكير كاستراتيجية تدريسية في الرياضيات، وإعداد دليل تدريس في وت
ضوء استوديو التفكير ومتطلبات تنمية عادات العقل بمقرر الرياضيات بالصف األول اإلعدادي 

وتم إعداد مقياس عادات العقل المنتج في الرياضيات، . بالفصل الدراسي الثاني بوحدة الجبر
هارات التفكير التأملي في الرياضيات ووضعهما في صورة قابلة للتطبيق، واستخدام واختيار م

الباحث المنهج التجريبي، وتم اختيار عينة عشوائية من مدرستي التدريس للتعليم األساسي بواقع 
للمجموعة الضابطة بإدارة ) 84(تلميذ وتلميذة للمجموعة التجريبية، واألوقاف اإلعدادية ) 91(

وبعد تطبيق . وتم تطبيق أدوات البحث قبلياً لدراسة تكافؤ المجموعتين. ة بمحافظة الجيزةالعجوز
التجربة األساسية للبحث وتطبيق األدوات بعدياً وتقدير الدرجات والمعالجة اإلحصائية، وقد 

لعينتين  )ت(المتوسط الحسابي واالنحرافات المعيارية واختبار : كانت األساليب االحصائية 
  .لتينمستق

بين  )α=0.01(وقد خلصت الدراسة إلى وجود فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى 
متوسطي درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس عادات 
العقل المنتج بصفة عامة وكل منهما على حده وذلك لصالح تالميذ المجموعة التجريبية، ووجود 
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ين درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لمقياس عادات العقل عالقة طردية ب
  .ودرجاتهم في التطبيق البعدي الختبار التفكير التأملي

  
  ):2011(دراسة فتح اهللا  .7

فعالية نموذج أبعاد التعلم لمارزانو في تنمية االستيعاب المفاهيمي في العلوم وعادات "بعنوان 
  ".صف السادس االبتدائي بمدينة عنيزة بالمملكة العربية السعوديةالعقل لدى تالميذ ال

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على فعالية نموذج أبعاد التعلم لمارزانو في تنمية 
االستيعاب المفاهيمي، وبعض العادات العقلية لدى تالميذ الصف من التعليم االبتدائي بمحافظة 

وقد تطلب تحقيق هدف البحث تحديد قائمة لكل من المفاهيم  عنيزة بالمملكة العربية السعودية،
األساسية والعادات العقلية، وبناء عدد من الدروس في ضوء نموذج أبعاد التعلم لمارزانو وبناء 

تلميذاً ) 71(اختبار في االستيعاب المفاهيمي ومقياس عادات العقل، وتكونت عينة الدراسة من 
ميذ الصف السادس من التعليم االبتدائي بعنيزة للعام الدراسي اختيرت بطريقة عشوائية من تال

  .ه1428 – 1427

وقد أسفرت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين تالميذ المجموعة التجريبية 
التي درست بنموذج أبعاد التعلم لمارزانو في االستيعاب المفاهيمي، ولعادات العقلية لصالح 

جريبية، ووجود عالقة ارتباطية ايجابية بين االستيعاب المفاهيمي، وممارسة تالميذ المجموعة الت
  .العادات العقلية لدى تالميذ الصف السادس الذين درسوا بنموذج مارزانو ألبعاد التعلم

  

  ): 2011(دراسة الرفوع وجرادين  .8
ية والكلية دراسة عادات العقل لدى طلبة الجامعة وعالقتها بمتغيرات الخبرة الجامع"بعنوان 

  ".والنوع االجتماعي

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر الخبرة الجامعية والكلية والنوع االجتماعي في 
من الطالب والطالبات، وقد تم اختيار ) 947(عادات العقل لدى طلبة الجامعة، والبالغ عددهم 

الشعبة، وقام الباحثان العينة بطريقة قصدية على مستوى الكلية وطبقية وعنقودية على مستوى 
بإعداد استبانة وذلك باالستعانة باألدب التربوي والنفسي وباإلضافة لالختبارات والمقاييس، وقد 

عادة عقلية وبلغ ) 16(اشتملت االستبانة بصورتها األولية قبل أن تعرض على المحكمين على 
ة من العادات العقلية مع فقرة، وبناء على آراء المحكمين قد تم دمج مجموع 163عدد الفقرات 
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عادة، ثم تم تطبيق االستبانة على ) 11(بعضها البعض، وقد بلغ عدد عادات العقل بعد التحكم 
عينة استطالعية وبعد التحليل اإلحصائي تم حذف عادة التعلم المستمر النخفاض ثباتها حيث بلغ 

بهذا يصل عدد عادات وكذلك تم حذف عادة مهاجمة مخاطر مسؤولة لقلة فقراته و) 0 – 53(
، عادات عقلية، وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي) 9(العقل في االستبانة بصورتها النهائية 

تحليل التباين الثالثي متعدد ، األوساط الحسابية: وكانت األساليب االحصائية المستخدمة كالتالي 
أسفرت النتائج عن وجود فروق ذي وقد ، وتم استخدام اختبار شيفه للمقارنات البعدية، المتغيرات

داللة إحصائية في عادات العقل يعزى إلى الخبرة الجامعية ولصالح مستوى السنة الرابعة، 
ووجود فروق ذي داللة إحصائية في عادات العقل يعزى إلى النوع إذ أن اإلناث يتفوقن على 

 –التفكير التبادلي  –لسابقة تطبيق المعرفة ا –التحكم بالتهور (الذكور في عادات العقل اآلتية 
  ).وحب االستطالع –المثابرة (أما الذكور فقد تفوقوا على اإلناث في عادات ) التفكير بدعاية

 

  ):2010(دراسة الشامي  .9
عادات العقل في ضوء متغيري السنة الدراسية ومستوى التحصيل الدراسي لدى طالب "بعنوان 

  ".ديةجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعو

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على عادات العقل الشائعة لدى طالب السنة الدراسية 
األولى وطالب السنة الدراسية النهائية بجامعة الملك فيصل ومعرفة الفروق في عادات العقل 

بجامعة الملك فيصل، وقد استخدم الباحث المنهج ) النهائية –األولى (بين طالب السنة الدراسية 
وصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة بطريقة عشوائية من بين طالب ثمان لكليات بجامعة ال

الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية، وهي جميع الكليات التي يوجد بها طالب بالسنة 
، وقد تم )للتحصيل الدراسي(النهائية، وقد أعد الباحث مقياس عادات العقل والسجالت السابقة 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وحجم األثر : األساليب االحصائية التالية استخدام 
وقد أظهرت النتائج إلى وجود فروق دالة بين متوسطات درجات ، لعينتين مستقلتين )ت(واختبار 

االستماع بتعاطف  –المثابرة (الطالب والمتوسط الفرضي في جميع عادات العقل عدا عادات 
وذلك لصالح الطالب ، )التعلم المستمر –السعي من أجل الدقة  –ير في التفكير التفك - وتفاهم  

كما توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات الطالب في الدرجة الكلية لمقياس عادات 
  .العقل والمتوسط الفرضي لصالح متوسط الطالب
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  ): 2010(دراسة الشمري   .10
وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى طلبة جامعة الجوف  عادات العقل والذكاء االنفعالي"بعنوان 

  ".في المملكة العربية السعودية

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن عادات العقل والذكاء االنفعالي وعالقته بالتحصيل 
طالباً وطالبة موزعين ) 775(الدراسي لدى طالب جامعة الجوف، وتكونت عينة الدراسة من 

. تيارهم بالطريقة الطبقية متعددة المراحل، والعنقودية والعشوائيةعلى ثمان كليات، تم اخ
ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام مقياس عادات العقل، ومقياس الذكاء االنفعالي وتم اعتماد 

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي، و أظهرت نتائج . المعدل التراكمي لقياس متغير التحصيل
ات العقل بدرجة كبيرة، باستثناء ما وراء المعرفة فقد كانت بدرجة الدراسة سيادة جميع عاد

متوسطة، كما بينت النتائج وجود اختالف في عادات العقل لدى طلبة جامعة الجوف يعزى 
لمتغير الجنس لصالح الذكور، ووجود اختالف في عادات العقل يعزى للتفاعل بين الجنس 

لعقل، والتخصص الدراسي، وتفاعل عادات العقل والمستوى الدراسي، والتفاعل بين عادات ا
والمستوى الدراسي وتفاعل عادات العقل مع الجنس والمستوى الدراسي، وتفاعل عادات العقل 

وعدم وجود . مع التخصص الدراسي والمستوى الدراسي ولصالح المستوى الدراسي األعلى
  .عالقة بين عادات العقل ومجاالتها وبين التحصيل الدراسي

  

  ):2010(دراسة محيسن   .11
 2061استقصاء مستوى اكتساب طلبة المرحلة األساسية لعادات العقل حسب مشروع "بعنوان 

والتاسع األساسي، وعالقته بمتغيرات الصف  –والسابع  –الخامس : العالمي في الصفوف
  ".التعليمي والجنس والتحصيل المدرسي

ة المرحلة األساسية لعادات العقل هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء مستوى اكتساب طلب
وعالقته بمتغيرات الصف التعليمي والجنس والتحصيل المدرسي، وتكونت عينة الدراسة من 

طالباً ) 627(طالباً وطالبة في الصفوف الخامس والسابع والتاسع األساسي منهم ) 1699(
لبة، أما عينة طا) 351(طالباً و) 276(وطالبة في الصف الخامس األساسي، ينقسمون إلى 

طالباً وطالبة منهم ) 294(طالباً وطالبة، منهم ) 589(الدراسة من الصف السابع فبلغ عددهم 
طالبة، وقد كانت عينة الدراسة من الطلبة المنتظمين في مدارس وكالة ) 267(طالبة و ) 216(

الباحث  وقد استخدم2009 – 2008الغوث الدولية التابعين لمدرسة الزرقاء للعام الدراسي 
المنهج الوصفي التحليلي ،وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى 
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لمتغير التحصيل في اكتساب عادات العقل ولصالح الطلبة ذوي التحصيل العالي، ومتغير الجنس 
  .وكانت لصالح اإلناث

  

 ):2010(دراسة رياني    .12
العقل في التفكير االبداعي والقوة الرياضية لدى  أثر برنامج إثرائي قائم على عادات"بعنوان 

  ".طالب الصف األول المتوسط بمكة المكرمة
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر برنامج إثرائي قائم على بعض عادات العقل   

في التفكير االبداعي وقدراته والقوة الرياضية وعملياتها لدى طالب الصف األول المتوسط بمكة 
، وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي بتصميم المجموعة الواحدة، وتكونت عينة المكرمة

طالباً من طالب الصف األول المتوسط بمدرسة الفالح بمكة المكرمة، ) 27(الدراسة من 
من كتاب  –واستخدم الباحث اختبار للقوة الرياضية قام بإعداده بعد تحليل وحدة الجبر والدوال 

وفقاً ألبعاد القوة الرياضية، كما  –ول المتوسط بالفصل الدراسي األول الرياضيات للصف األ
للتفكير االبداعي، والختبار صحة الفروض استخدم الباحث ) أ(استخدم اختبار تورانس الشكلي 

وأثبتت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ، لعينتين مستقلتين) ت(اختبار 
سطات درجات طالب عينة الدراسة في التطبيق القبلي والبعدي بين متو )α =0.05(داللة

 –المرونة  –الطالقة (الختبار التفكير االبداعي ككل وفي اختبار كل من قدرة من قدراته 
لصالح التطبيق البعدي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) األصالة والتفاصيل

ينة الدراسة في التطبيق القبلي والبعدي بين متوسطات درجات طالب ع )α=0.05(داللة 
الترابط  –التواصل الرياضي (الختبار القوة الرياضية ككل في اختبار ككل عملية من عملياتها 

  . لصالح التطبيق البعدي وبحجم أثر كبير) االستدالل الرياضي –الرياضي 

  

  ):2010(دراسة الجفري   .13
ر اإلبداعية لتدريس مقرر العلوم في تنمية أثر استخدام غرائب صور ورسوم األفكا"بعنوان 

  ".التحصيل وبعض عادات العقل لدى طالبات الصف األول المتوسط بمدينة مكة المكرمة

هدفت هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى الكشف عن أثر استخدام غرائب الصور ورسوم 
وبعض العادات  األفكار اإلبداعية لتدريس بعض موضوعات العلوم على تنمية التحصيل المعرفي

 . متوسط بمدينة مكة المكرمةالعقلية لطالبات الصف األول ال
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الحياة (وبغية تحقيق هدف الدراسة واختبار فرضياتها، عمدت الباحثة إلى اختيار وحدة   
ثم عمدت ) 2010 – 2009(من مقرر علوم الصف األول للفصل الدراسي الثاني للعام ) والبيئة

رسوم األفكار االبداعية، وأعدت أداتي تمثلت في مقياسين، أحدهما إلى اثرائها بغرائب صور و
يهدف إلى قياس تحصيل طالبات عينة الدراسة في المحتوى المعرفي لموضوعات الوحدة 
المختارة عند جميع المستويات المعرفية، واألخر يهدف إلى قياس ثمان عادات عقلية لدى 

طالبة في كل ) 42(طالبة، بواقع ) 84(اسة من طالبات عينة الدراسة، وقد تكونت عينة الدر
 –قبلي (مجموعة، وقد استخدمت الباحثة المنهج التجريبي القائم على تصميم المجموعتين 

ومربع إيتا ، لعينتين مستقلتين) ت(، والختبار صحة الفروق استخدمت الباحثة اختبار )بعدي
ات داللة إحصائية بين متوسط وقد خلصت الدراسة إلى وجود فروق ذ، االيجاد حجم األثر

درجات طالبات المجموعة الضابطة ومتوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق 
عند جميع المستويات المعرفية والعادات ) التحصيل المعرفي وعادات العقل(البعدي لمقياس 

  .العقلية المستهدفة وذلك لصالح طالبات المجموعة التجريبية
  

  ):2009( دراسة علي  .14
فاعلية استخدام استراتيجيات التفكير المتشعب في رفع مستوى التحصيل في "بعنوان 

  ".الرياضيات وتنمية بعض عادات العقل لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر التدريس وفق استراتيجيات التفكير المتشعب في رفع   
، وتنمية بعض )األعلى(وبصفة خاصة في المستوى الثالث مستوى التحصيل بصفة عامة، 

عادات العقل لدى تالميذ الصف الرابع، واستخدام الباحث المنهج شبه التجريبي القائم على 
تصميم المعالجات التجريبية القبلية والبعدية من خالل المجموعة التجريبية والضابطة، وتم 

االبتدائي بمدرسة رفاعة الطيطاوي االبتدائية  اختيار عينة البحث من تالميذ الصف الرابع
وتم استبعاد عدد من ) مجموعة ضابطة(، والمدرسة التجريبية الموحدة )مجموعة تجريبية(

التالميذ من المجموعتين لعدم جديتهم في اإلجابة عن أدوات البحث، وطبق الباحث اختبار 
قياس مهارات ما وراء المعرفة تحصيلي لقياس مستوى التحصيل ومقياس التفكير بمرونة، وم

لداللة الفروق ) ت(قيمة : ومقياس التفكير بمرح، وقد استخدم الباحث األساليب االحصائية التالية 
وقد خلصت ، والمتوسطات واالنحرافات المعيارية، بين المجموعتين في التطبيق القبلي والبعدي

المستوى (رفع مستوى التحصيل النتائج بأن استراتيجيات التفكير المتشعب قد أسهمت في 



 الدراسات السابقة 

131 
 

  الثالثالفصل 

التفكير بمرونة في الرياضيات المدرسية، : ، ولتنمية عادات العقل)األعلى –المعرفي الثالث 
  .والتفكير بمرح) ما وراء المعرفة(والتفكير حول التفكير 

  
  ):2009(دراسة النادي   .15

تنمية بعض عادات  أثر التفاعل بين تنويع استراتيجيات التدريس وأنماط التعلم على"بعنوان 
  ".العقل لدى طالبات المرحلة اإلعدادية

 –زواج  –فكر "هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر تنويع استراتيجيات التدريس   
 –التأني  –المثابرة (على تنمية بعض عادات العقل " قبعات التفكير الست"  –شارك مقابل 

نويع استراتيجيات التدريس وأنماط التعلم على ، وإلى التعرف على أثر التفاعل بين ت)المرونة
وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي لتعرف ) المرونة –التأني  –المثابرة (بعض عادات العقل 

على أثر التفاعل بين تنويع استراتيجيات التدريس، وأنماط التعلم على عادات  العقل المختارة في 
طالبة من طالبات الصف الثاني االعدادي بمدرسة ) 60(هذا البحث، وتكونت عينة البحث من 

، وقد 2009 – 2008السعيدية التجريبية خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 
اختيرت هذه العينة بطريقة عشوائية، وقد تم توزيعها على المجموعات التجريبية الست للبحث 

، مقياس أنماط التعلم ومقياس عادات العقل وقد استخدام الباحث أداتان هما. تعباً ألنماط تعلمهن
والمتوسطات واالنحرافات ، والختبار صحة الفروض استخدم الباحث اختبار تحليل التباين الثنائي

لدى عينة البحث لم تتأثر بنوع ) المثابرة(وقد توصلت الدراسة إلى أن عادة العقل  ، المعيارية
تأثرت بنوع استراتيجية ) التأني(أن عادة العقل  استراتيجية التعلم واختالف نمط التعلم، كما

التدريس لصالح استراتيجية قبعات التفكير الست، ولم تتأثر باختالف نمط التعلم وال بالتفاعل بين 
فتأثرت بنوع استراتيجية ) المرونة(نوع استراتيجية التعلم واختالف نمط التعلم، أما عادة العقل 

ت التفكير الست، ولم تتأثر باختالف نمط التعلم، وال بالتفاعل التدريس لصالح استراتيجية قبعا
  .بين نوع استراتيجية التعلم واختالف نمط التعلم

 

  ):2008(دراسة حسام الدين   .16
في تنمية التحصيل وعادات العقل " التقويم –االستجابة  –البداية "فاعلية استراتيجية "بعنوان 

  ".دة العلوملدى تالميذ الصف األول اإلعدادي في ما

في تنمية " التقويم –االستجابة  –البداية "هدفت هذه الدراسة إلى استخدام استراتيجية   
التحصيل واالتجاه نحو ممارسة عادات العقل والمهارات العقلية المكونة لعادات العقل لدى تالميذ 
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المعالجات  الصف األول اإلعدادي وقد استخدمت الباحثة المنهج التجريبي القائم على تصميم
، وقد أعدت الباحثة )التجريبية والضابطة(التجريبية القبلية والبعدية من خالل المجموعتين 

وإعداد " مجموعة الدراسة"اختبار تحصيلي لقياس مدى استيعاب تالميذ الصف األول االعدادي 
ذ الصف بطاقة مالحظة للمهارات العقلية المكونة لعادات العقل ،واقتصرت الدراسة على تالمي

المشتركة التابعة إلدارة سرس الليان التعليمية لتمثل " هشام قنديل"األول إعدادي بمدرسة 
التابعة إلدارة سرس الليان التعليمية لتمثل " الشهيد المالكي"المجموعة التجريبية، ومدرسة 

ين لعينت) ت(اختبار : المجموعة الضابطة، وكانت األساليب االحصائية المستخدمة كالتالي 
واالنحرافات والمتوسطات ، مستقلتين لداللة الفروق بين المجموعتين في االختبار القبلي والبعدي

الحسابية  وقد خلصت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات تالميذ 
نحو المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح تالميذ المجموعة التجريبية بالنسبة لمقياس االتجاه 

األساسية (ممارسة عادات العقل والمهارات العقلية المكونة لعادات العقل ومهاراته المختلفة 
، ووجود هذا الفرق يؤكد وجود حجم تأثير كبير للمعالجة التجريبية نتيجة "البعدي) "والفرعية

  ).I.R.E(استخدام استراتيجية 
  

  

  ):2007(دراسة عبد الوهاب   .17
رائط التفكير في تحصيل الكيمياء وتنمية بعض مهارات التفكير فعالية استخدام خ"بعنوان 

  ".وعادات العقل لدى الطالبات بالصف الحادي عشر بسلطنة عمان

استهدفت هذه الدراسة تحديد فعالية استخدام خرائط التفكير في تحصيل الكيمياء وتنمية   
بسلطنة عمان،  بعض مهارات التفكير وعادات العقل لدى الطالبات بالصف الحادي عشر

ولتحقيق هذا الهدف أعدت الباحثة خرائط التفكير المناسبة لتدريس وحدات الكيمياء الثالث 
الوسائل والمحاليل، الكيمياء (المقررة بالفصل الدراسي األول للصف الحادي عشر وهي 

الكيمياء  كما أعدت الباحثة اختبار تحصيلي في .)الحرارية والكيمياء الحركية واالتزان الكيميائي
بالوحدات الثالث السابقة، اختبار في بعض مهارات التفكير، وبطاقة مالحظة لعادات العقل 

، وقد طبقت الباحثة )16(وقياس االتجاه نحو استخدام وتوظيف عادات العقل لــ) 16(وعددهم 
 هذه األدوات قبلياً على عينة الدراسة وهم الطالبات المسجلين بالصف الحادي عشر بسلطنة
عمان، بعد تقسيمهن إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، ثم استخدمت خرائط التفكير في تدريس 
الوحدات الثالث في الكيمياء للمجموعة التجريبية في حين استخدمت الطريقة المعتادة لتدريس 
نفس الموحدات للمجموعة الضابطة، ثم طبقت نفس األدوات بعدياً على المجموعتين التجريبية 
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طة، وقد كانت عينة الدراسة هم طالبات الصف الحادي عشر بمدرسة أروى بنت والضاب
وقد استخدم ، ومدرسة أخرى بمدينة الرستاق كمجموعة ضابطة، الحارث كمجموعة تجريبية

لمجموعات ) ت(والختبار صحة الفرضيات تم استخدام اختبار  ، الباحث المنهج التجريبي
تبطة وحجم األثر، وباستخدام األساليب اإلحصائية لمجموعات غير مر )ت(مرتبطة واختبار

وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجات  :المناسبة قد توصلت الدراسة للنتائج التالية
طالبات المجموعة التجريبية في التطبيق القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي، واختبار مهارات 

س االتجاه نحو استخدام توظيف عادات العقل وذلك التفكير وبطاقة مالحظة عادات العقل، ومقيا
على تحصيل ) استخدام خرائط التفكير(لصالح التطبيق البعدي، كما وجد أن قوة المتغير المستقل 

الكيمياء ومهارات التفكير ومالحظة عادات العقل واالتجاه نحو استخدم وتوظيف عادات العقل 
 .كانت كبيرة

  

  ):2006(دراسة سعيد   .18
على تنمية عادات العقل ) A.A.I" (استقصي  –اسأل  –حلل "أثر استخدام استراتيجية "بعنوان 

  ".لدى طالب الصف األول الثانوي من خالل مادة الكيمياء

في تنمية ) استقصي –اسأل  –حلل (هدفت هذه الدراسة إلى استخدام استراتيجية 
طالب الصف األول الثانوي من االتجاهات اإليجابية نحو امتالك واستخدام عادات العقل لدى 

خالل تعلهم مادة الكيمياء، ودراسة أثر امتالك واستخدام الطالب عادات العقل على تحسين 
تحصيلهم لمادة الكيمياء، واستخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج التجريبي باعتباره أنسب 

حو امتالك واستخدام مناهج البحث لهذه الدراسة، وقد أعد الباحث مقياس خاص باالتجاهات ن
عادات العقل لقياس مدى إيمان المتعلم بما يتملكه من عادات عقلية ومدى إيمانه بهذه العادات 

كمجموعتين (وقد تم اختيار عينة من طالب وطالبات الصف األول الثانوي بطريقة عشوائية 
والختبار صحة  بمدرستين من المدارس الثانوية الحكومية بمحافظة القاهرة،) تجريبية وضابطة

وقد خلصت الدراسة ، لعينات المتساوية والعينات غير متساوية) ت(الفروض تم استخدام اختبار 
  :إلى ما يلي

االتجاهات العلمية االيجابية التي يتمتع بها العلماء والتي ) أفراد المجموعة التجريبية(استخدام  - 
اء والتي تكمن وراء ما يملكونه من تكمن وراء ما يملكونه من سلوكيات علمية يتمتع بها العلم

 .سلوكيات علمية خاصة تميزهم عن غيرهم من األفراد العاديين
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات التطبيقين البعدي والقبلي للمجموعتين  - 
التجريبية بالنسبة المتالكهم واستخدامهم المهارات العقلية المكونة لعادات العقل من خالل 

 .بيق بطاقة المالحظةتط
 

  ):2006(دراسة نوفل   .19
عادات العقل الشائعة لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في مدارس وكالة الغوث "بعنوان 

  ".الدولية في األردن

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء عادات العقل الشائعة لدى طلبة المرحلة األساسية العليا   
ي األردن، ولتحقيق هذا الهدف قد تم تطبيق مقايس عادات في مدارس وكالة الغوث الدولية ف

عادة من عادات العقل، وقد تكونت عينة الدراسة من  16المتمثلة بــ ) 80(العقل المكون من 
وقد استخدم الباحث ، )الثامن –التاسع  –العاشر (طالباً وطالبة يمثلون مستويات مدرسية ) 834(

ت نتائج الدراسة أن أكثر عادات العقل شيوعاً لدى الطلبة المنهج الوصفي التحليلي ،وقد أظهر
االستعداد الدائم للتعلم  –الكفاح من أجل الدقة  –المثابرة  –التحكم بالتهور (هي على الترتيب 

، وكما أظهرت النتائج عدم وجود فروق في اكتساب عادات العقل )التفكير التبادلي –المستمر 
  .لمستوى الدراسيتعزى للجنس ومتغير التحصيل وا

 
  ):2006(دراسة سرور   .20

فاعلية استخدام عادات العقل المنتجة في تحسين توقعات الطالب المعلمين الستجابات "بعنوان 
  ".التالميذ وعالقة ذلك باألداء التدريسي

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة فاعلية استخدام عادات العقل المنتجة في تحسين توقعات 
ستجابات التالميذ وعالقة ذلك باألداء التدريسي، وذلك من خالل تدريب الطالب المعلمين ال

الطالب المعلمين على استخدام عادات العقل المنتجة في تحسين توقعاتهم الستجابات التالميذ في 
المواقف التعليمية على مستوى تخطيط وتنفيذ وتقويم الدروس، ضمن الوقت المخصص لكفاية 

، وفي التربية العملية الميدانية بالمدارس، وقد تكونت عينة الدراسة )لكليةداخل ا(المنهج الدراسي 
سلطة عمان، وقد تم  –بكلية التربية بنزوي  –شعبة رياضيات  –طالباً بالفرقة الثالثة ) 60(من 

  .الطالب المعلم في مهارات التدريسبطاقة مالحظة لتقويم أداء : إعداد أدوات البحث اآلتية

: وكانت األساليب االحصائية المستخدمة كالتالي ، م المنهج التجريبيوقد تم استخدا
  :وقد توصل الباحث للنتائج التالية ،لعينتين والمتوسطات الحسابية )ت(اختبار 
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بين متوسطات درجات طالبات المجموعة  )α=0.05(وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى  - 
بعدي ألدوات البحث، وذلك لصالح المجموعة التجريبية، والمجموعة الضابطة في التطبيق ال

 .التجريبية
بين متوسطات درجات طالب المجموعة  )α=0.05(وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى  - 

 .التجريبية في التطبيق البعدي والقبلي ألدوات البحث، وذلك لصالح التطبيق البعدي

 
  ):2005(دراسة عمور   .21

ى عادات العقل في مواقف حياتية في تنمية مهارات التفكير أثر برنامج تدريبي قائم عل"بعنوان 
  ".االبداعي لدى طلبة المرحلة األساسية

هدفت هذه الدراسة إلى بناء برنامج تدريبي قائم على عادات العقل في مواقف حياتية، 
واستقصاء أثره في تنمية مهارات التفكير االبداعي لدى طلبة الصف السادس األساسي، وتكونت 

طالباً وطالبة من طلبة الصف السادس األساسي في مدرسة للذكور، ) 160(ة الدراسة من عين
ومدرسة لإلناث من المدارس التابعة لمديرية تربية عمان الثانوية، وتم اختيار شعبة واحدة 

) 35(طالباً و) 45(عشوائياً من كل مدرسة لتكون المجموعة التجريبية، حيث بلغ عدد أفرادها 
طالبة، وتم ) 45(لشعبة األخرى لتكون المجموعة الضابطة، وقد بلغ عدد أفرادهما وا طالبة،

تطبيق البرنامج التدريبي على أفراد المجموعة التجريبية لمدة ثالثة عشر أسبوعاً، وقد تم التحقق 
) ت(قبل تنفيذ البرنامج التجريبي باستخدام اختبار ) التجريبية والضابطة(من تكافؤ المجموعتين 

بيانات المستقلة، وقد تم إعداد البرنامج التدريبي بعد مراجعة األدب النظري المتعلق بالموضوع لل
واالطالع على الدراسات المتعلقة بعادات العقل وعلى برامج تدريبية عن مهارات التفكير 

والختبار صحة الفروض استخدمت الباحثة ، االبداعي، واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي
بين عينتين لداللة الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة ومربع إيت االيجاد ) ت( اختبار

وجود فروق ذات دالة إحصائية عند مستوى داللة  :وقد أظهرت الدراسة الحالية، حجم األثر
)α=0.05(  في مهارات التفكير االبداعي بين متوسط أداء طلبة الصف السادس األساسي الذين

دام البرنامج التدريبي القائم على عادات العقل ومتوسط أداء زمالئهم من نفس درسوا باستخ
عدم وجود فروق ذات داللة ، و تدريب لصالح المجموعة التجريبية المستوى الذين لم يتلقوا أي

بين متوسط أفراد الذكور ومتسوط أداء اإلناث من طلبة  )α=0.05(إحصائية عند مستوى 
 .في اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي) لتجريبيةا(الصف السادس األساسي 
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  ):2004(دراسة أبو المعاطي    .22
مدى فعالية مجموعات التعلم التعاونية في تنمية القدرة على االستدالل الرمزي "بعنوان 

  ".واللفظي وبعض العادات العقلية لدى طالب المرحلة المتوسطة

فعالية أسلوب مجموعات التعلم هدفت هذه الدراسة إلى محاولة التعرف على مدى   
التعاونية في تنمية القدرة على االستدالل الرمزي واللفظي وبعض العادات العقلية كالمثابرة 

وقد أجريت الدراسة خالل الفصل الثاني ، واالستقاللية والمرونة لدى طالبات المرحلة المتوسطة
، على عينة من طالب الصف الثالث 2004 – 2003ه الموافق  1435 – 24من العام 

بالمرحلة المتوسط بمدينة سكاكا التابعة لمنطقة الجوف بالمملكة العربية السعودية بلغ حجمها 
مدرسة صالح الدين طالب ب 53المجموعة التجريبية وتتكون من : طالب شملت مجموعتين 109

والمجموعة الضابطة  3.32شهر وانحراف معياري  175.92المتوسطة بمتوسط عمر زمني 
شهر وانحراف  176.38طالب بمدرسة ابن القيم المتوسطة بمتوسط عمر زمني  56تتكون من 
، وقد استخدم الباحث ثالث أدوات من إعداده وتقنينه هي اختبار االستدالل 1.87معيار ي 

المثابرة (واختبار االستدالل اللفظي، باإلضافة إلى مقياس العادات العقلية الثالث  الرمزي
، وقد أجرى الباحث قياساً بعدياً في نهاية المعالجة وآخر بعد توقف )واالستقاللية المرونة

وقد ، المعالجة بأسبوعين لمتابعة مدى استمرار فعاليتها بالنسبة لمتغيرات الدراسة المختلفة
، والختبار صحة الفروض استخدم الباحث  االحصاء الوصفي، الباحث المنهج التجريبي استخدم

  :وقد انتهت الدراسة إلى النتائج التالية

بين المجموعتين التجريبية ) 0.001(وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة قدره - 
 .جريبيةوالمجموعة الضابطة من حيث المثابرة كعادة عقلية لصالح المجموعة الت

عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة من حيث  - 
 .االستقالل كعادة عقلية

بين المجموعة التجريبية ) 0.001(وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة قدره - 
 .والمجموعة الضابطة من حيث المرونة كعادة عقلية لصالح المجموعة التجريبية

 

  ): 2001(بد الوهاب والوليلي ع  .23
العالقة بين كل من عادات العقل المنتجة والذكاء الوجداني وأثر ذلك على التحصيل "بعنوان 

  "الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية من الجنسين
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن الفروق بين البنين والبنات في كل من أبعاد عادات 

ومكونات الذكاء الوجداني ) التفكير الناقد –التنظيم الذاتي  –االبداع (في العقل المنتجة متمثلة 
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، )التواصل –التعاطف  –تنظيم االنفعاالت  –إدارة االنفعاالت  –المعرفة االنفعالية (متمثلة في 

وكذا الفروق بنيهما في التحصيل الدراسي، كما تهدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن العالقة 
بين تلك المتغيرات الثالث، وقد تم اختيار عينة الدراسة الحالية من مجتمع طالب  االرتباطية

أحد ) مدرسة انشاص الرمل الثانوية المشتركة(المدارس الثانوية العامة فقد قام الباحثان اختيار 
دارس المدارس الثانوية بإدارة بلبيس التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالشرقية ممثلة لم

طالبة، ولقياس متغيرات الدراسة ) 151(التعليم الثانوي، وقد بلغ عدد أفراد عينة الدراسة الحالية 
قام الباحثان بإعداد مقياسين يمكن استخدامهما للوصول إلى اإلجابة عن التساؤالت الخاصة 

المنتجة، بالدراسة الحالية ولتحقيق من صحة الفروض، قد تم تقنين مقياس لقياس عادات العقل 
ومقياس لقياس الذكاء الوجداني وقد استخدم الباحثان المنهج الوصفي، وقد خلصت الدراسة إلى 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات كل من البنين والبنات في مقياس عادات العقل 

  .المنتجة سواء في الدرجة الكلية للمقياس أو في درجات أبعاده الثالثة كل على حدة
  

  ):2001(اسة السواح در  .24
فاعلية برنامج تدريبي لتنمية بعض عادات العقل المنتجة لدى مجموعة من الطالبات "بعنوان 

  ".المعلمات برياض األطفال
هدفت هذه الدراسة إلى تنمية التفاعل اإليجابي بين الطالبات وتنمية القدرة على االستماع 

لف وغيرها من ممارسات عقلية مرتبطة اإليجابي وتقبل جميع اآلراء والرأي األخر المخا
وقد اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على .ومتضافرة للوصول إلى عقل مفكر منتج يقظ واعِ

استخدام التصميم التجريبي للمجموعة الواحدة والقياس القبلي والبعدي والمتابعة لهذه المجموعة 
. طالبة 36غ عدد مجموعة الدارسين ويبل. التي تمثل طالبات الفرقة األولى قسم تربية أطفال

ويرجع اختيار الباحثة لطالبات الفرقة األولى قسم تربية الطفل كعينة للبحث إلى اعتقادها بأهمية 
البدء والعمل على تنمية العادات العقلية مبكراً في حياة الطالبة المعلمة، وقد استخدمت الباحثة 

دة لقياس ورصد بعض العادات العقلية، وهذا مقياس لقياس عادات العقل المنتجة كمحاولة جا
المقياس ال يعطي كافة العادات العقلية، ولكنه مجموعة منتقاه ومختارة من العادات الست عشرة، 
ومقياس لقياس الذكاء الفعال، واستخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، 

وسطين مرتبطين وأسلوب حجم التأثير، للكشف عن داللة الفروق بين مت) ت(واختبار 
واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي ،وقد خلصت الدراسة بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
متوسطات درجات الطالبات في المجموعة على القياس القبلي والبعدي لكل من مقياس عادات 

ره إلى مدى التغير والتحسن الذي وهو تأثير كبير مما يشير بدو 0.94العقل فقد بلغ حجم التأثير 
  .طرأ على أداء الطالبات عقب تقديم برنامج لتنمية لهن
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  :الدراسات األجنبية: ثانياً 
  :)Garden, 2011(دراسة جروردن .1

  ".زيادة التفكير لدى الطالب: عادات العقل الرياضية"بعنوان 

طلبتها في السنة األولى لقد قامت الجامعات األمريكية بإعادة النظر والتفكير بما يدرسه   
وما يجب أن يدرسه    .اللتحاقهم بالجامعة وخاصة الطلبة ضعيفي التحصيل في مادة الرياضيات

هؤالء الطلبة في السنوات االثنتي عشرة السابقة للجامعة؛ وذلك نظراً لتدني مستوى تحصيل 
على األخص الطلبة وتهدف هذه الدراسة ضمان تعلم أفضل لجميع الطالب في الرياضيات و

ألولئك الذين سيصبحون معلمين، حيث قام الباحث بعملية تحليل واضحة وذلك للكشف عن مدى 
طالباً ) 210(االستفادة من عادات العقل المنتج وتطبيقها واستخدمت الدراسة عينة مكونة من 

يكية وطالبة تم اختيارهم عشوائياً من مجموعة المدارس الثانوية في الواليات المتحدة األمر
واستخدمت الدراسة استبانة عادات العقل المطورة من قبل جوردون في عملية جميع البيانات، 
وقد توصلت الدراسة إلى أهمية تضمين عادات العقل المنتج في المناقشات واألنشطة الصفية، 

  .ومساعدة الطلبة على دراسة المشكالت وتفكيها وتحليلها ومن ثم حلها

  

  :)(Hew and Cheung 2011دراسة هو وتشيونغ  .2
معرفة تأثير عادات العقل على ممارسيها في بناء مستوى أعلى للمعرفة لديهم من "بعنوان 

  " .خالل المناقشات التي تحدث على االنترنت 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر عادات العقل على ممارسيها في بناء مستوى أعلى 
لتي تحدث على االنترنت، ولقد تكونت عينة الدراسة من للمعرفة لديهم من خالل المناقشات ا

طلبة التعليم األساسي في جامعة آسيا وجامعة المحيط الهادي، وقد كان المنهج المستخدم المنهج 
والمتوسطات ، )ت(واستخدم الباحث اختبار ، والختبار صحة الفرضيات، الوصفي التحليلي

أن هناك فرق دالة إحصائياً في مدى ممارسة  وقد توصلت الدراسة، واالنحرافات المعيارية
الطلبة ألربع من عادات العقل بين طلبة المجموعة الذين يمارسون العادات بدرجة كبيرة وطلبة 
المجموعة الذين يمارسون العادات بدرجة قليلة، وقد أثبتت النتائج أن الطلبة ذوي الممارسة 

م القدرة األعلى لبناء المعرفة في مناقشات المتوسطة لعادات العقل وبشكل دائم ومتكرر لديه
  .االنترنت
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  :(Arndt,2009)دراسة ارندت  .3
  ".صعوبات حل المشكالت وتقييم الحلول الكتابية لمشكالت عادت العقل الرياضية"بعنوان 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على صعوبات حل المشكالت وتقييم الحلول الكتابية 
الرياضية، وتهدف هذه الدراسة إلى معرفة فاعلية تطبيق مشكالت عادات لمشكالت عادات العقل 

في زيادة القدرة ) المحتوى وأدوات التقويم واألهداف(العقل المتصلة بالمنهاج من حيث 
وقد تكونت عينة الدراسة من طلبة الصف السادس، ، والمهارات لدى الطلبة على حل المشكالت

، واُستخدم في هذه الدراسة األسلوب الوصفي، وصفي التحليليوكان المنهج المستخدم المنهج ال
ولقد أثبتت النتائج أن دمج حل المشكالت في المنهج تمكن الطلبة من االتصال والتفاعل مع مادة 
الرياضيات بطريقة مناسبة، ولقد ظهر ذلك في أوراق إجابات الطلبة، وكذلك قد نمت تفاعل 

المندمجين بها، وكذلك عرض اإلجابات على المجموعة  الطلبة مع زمالئهم ومجموعات العمل
  .الكبيرة، كما وأثبتت نتائج الدراسة على تحسين مهارات حل المشكالت لدى الطلبة

  

  : )(Lafuente and Cordele, 2009دراسة الفينتي وكاردلي  .4
فردية على تأثير الفروق ال: العمل على النمط العملي والعاطفي ودراسة العادات العقلية"بعنوان 

  ".التعلم واألداء األكاديمي لطالب الجامعة
قد درس كل من الفينتي وكاردلي العمل على النمط العملي والعاطفي ودراسة العادات   

العقلية، وللتأكد من تأثير الفروق الفردية على التعلم واألداء األكاديمي لطالب الجامعة قد استخدم 
) 409(طالباً والثانية تضم ) 360(لجامعة األولى وتشمل الباحثان عينتين مختلفتين من طالب ا

طالباً، وطالب العينتين من برنامجين دراسين مختلفين من إحدى جامعات الجنوب الشرفي 
وقد قام الباحثان بتصميم نموذج تجريبي يعتمد على تأثير العادات العقلية والنمط العملي ، بإسبانيا

أن النمط : ئهم األكاديمي، وقد توصلت نتائج الدراسةوالعاطفي على سلوكيات الطالب وأدا
العملي والعاطفي وعادات الطالب العقلية تعد مؤشرات بالفروق الفردية بين الطالب في الدافعية 

  .والنتائج التعليمية
  

  :(Wireman, 2009) دراسة ويرسيما  .5
  "تفكير الطالب كإحدى عادات العقل: المعالجة العقلية المقصودة"بعنوان 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تفكير الطالب المؤدي لتطور عادات العقل لدى 
طالب من طلبة الجامعة المشاركين في إحدى المساقات ) 8(الطالب، وتكونت عينة الدراسة من 

الجامعية وقد استخدم الباحث المالحظة والمقابلة في عملية جمع البيانات، وكان المنهج المستخدم 
وقد أشارت نتائج هذه الدراسة أن المعلم يقوم بمعظم األعمال  ، ج الوصفي التحليليهو المنه
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نشاطات طرح األسئلة خالل المحاضرة، وبالتالي فإن تدريس الطالب الطرق األفضل لطرح 
األسئلة هو الطريقة األفضل لتطوير عادات العقل بالنسبة لهم، وأن تعلم الطالب وإجابة األسئلة 

  .م ومن ثم تطوير عمليات المعالجة العقلية يؤدي لتطور عادات العقل لدى الطالبالصعبة لوحده
  

  :)Adams, 2006(دراسة آدمز  .6
  "العروض التقديمية وعادات العقل وثقافة الفصل الدراسي"بعنوان 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام المعلمين للعروض التقديمية في   
تنمية عادات العقل، وتكونت عينة الدراسة من بين معلمي المرحلة مساعدة المتعلمين على 

الثانوية، وقد تلقوا تدريباً على كيفية استخدام الوسائل التكنولوجية وبصفة خاصة العروض 
التقديمية في روش العمل والمؤتمرات العلمية، وكان المنهج المستخدم هو المنهج الوصفي 

سة إلى أن استخدام المعلمين للعروض التقديمية أدى إلى تنمية وقد توصلت نتائج الدرا، التحليلي
  .عادات العقل لدى المتعلمين

  

  :)Lepage and Robinson, 2005(دراسة ليباج وربنسون  .7
  ".أثر تداول الكمبيوتر وعالقته بتنمية العادات العقلية المصاحبة لتعليم المعلم الفعال"بعنوان 

ثر تداول الكمبيوتر وعالقته بتنمية العادات العقلية قد قام ليباج وربنسون بدراسة أل
المصاحبة لتعليم المعلم الفعال، وقد أكدت الدراسة على عادات التأمل والمثابرة في االستماع 
العقالني، السعي من أجل الدقة، فضالً عن تنمية االستراتيجيات الذهنية والمنهجية التي من شأنها 

  .لتعلممساعدة المعلمين على الفهم وا

وقد طرحت الدراسة عدة أدوات منهجية تدعم المحتوى العلمي وتشجع تنمية 
االستعدادات الهامة التي من شأنها المساعدة على تغيير العادات العقلية المستخدمة من قبل 
المعلمين واستبدالها بعادات أكثر فاعلية وانتاجية، باإلضافة إلى ضرورة تعزيز العادات العقلية 

  .ح جماح االندفاعية وتساعد على تفتح العقل واتساع آفاقهالتي تكب

كما تصف الدراسة مشروع السنوات الثالث لتدريب المعلمين من خالل الحاسب اآللي   
لممارسة بعض الخبرات وذلك بإشراك المعلم في برنامج غير تقليدي يتم من خالله اقتراح 

نميتها في نفوس المتعلمين ثم تعرف كيفية األساليب والطرق والنشاطات الالزمة الستدماجها وت
تطبيق هذه العادات العقلية على المستويات المختلفة في مراحل التعليم ووضع التعليمات الكفيلة 

  .بجودة التنفيذ وكيفية قياس نواتجها التعليمية
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 ) :,Wen Hu,H 2005(دراسة وين هو .8

  "العقل في الرياضياتتطبيق نموذج فيجوتسكي في تعليم عادات أثر " بعنوان

تطبيق نموذج أثر تهدف هذه الدراسة الى استكشاف عادات العقل لدى أطفال تايوان ، و
حلقات العمل التعلم  الباحث وقد استخدم،فيجوتسكي في تعليم عادات العقل في الرياضيات 

من  62موضوع و 62باألقران وذلك لتعلم عادات العقل ، وقد أجريت هذه الدراسة على 
ليكون في المجموعة  وكل زوج تم اختياره عشوائياً. شقاء أو األزواج في مدرستين ابتدائيتين األ

األزواج التي تم اختيارها في المجموعة التجريبية تلقت ، التجريبية أم في المجموعة الضابطة 
وذلك  لتساعدهم الموضوعات التجريبية في معرفة عادات العقل ؛تدريب في ورشات عمل 

لتقييم عادات العقل في مقياس   وقد تم تطبيق المنهج المستخدم هوالمنهج التجريبي ،وكان .
وقد أثبتت نتائج تحليل البيانات عدم وجود فروق ذات داللة احصائية . الرياضيات التي لديهم 

كانت هناك فروق و،  مقياس عادات العقلة التجريبية في بين المجموعة الضابطة والمجموع
مجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في مجاالت الزخرفة ، والوصف ، كبيرة بين ال

تظهر أنه من باختصار ، فان البيانات .  والتصور ، ولكن لم يكن هناك فروق في التجريب
التجريب حيث أنه  السهل تعلم الزخرفة ومن ثم التصور ومن ثم يأتي الوصف وأخيرا يأتي

تيسكي واستخدام ت العقل من خالل تطبيق نظرية فيجوويمكن تعلم كل عادا،  األكثر صعوبة
  .ولكن الطلبة بحاجة لوقت طويل لممارسة هذه العادات ،التعلم باألقران

  

  :)(Hayes and ets 2005دراسة هايز وآخرون .9
عادات العقل في مختبر العلوم لبناء عادات عقلية فعالة وآمنة في المختبر تساعد في "بعنوان 

  ".الحوادثالحد من مخاطر 

قامت هايز وآخرون بدراسة عادات العقل في مختبر العلوم لبناء العادات عقلية فعالة 
وقد هدفت الدراسة إلى اإلعداد اآلمن . وآمة في المختبر تساعد في الحد من مخاطر الحوادث

بناء لمختبرات العلوم وتهيئة األجواء الداعمة لممارسة العادات العقلية وجعلها أمراً مركزياً ل
وقد أكدت ، مجتمع حسن االنتباه واالهتمام، وقد كان المنهج المستخدم هو المنهج الوصفي

الدراسة على أهمية إقامة المختبرات العلمية اآلمنة وإقامة المؤتمرات وورش العمل ومن ثم 
ار ممارسة العادات العقلية كمفهوم ديناميكي لطاقات قابلة للتعديل يمكن غرسها وتنميتها باستمر

  .طوال حياة الفرد
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  ):Pruzek , 2000(دراسة بريزك .10
  ".العالقات بين تقدير األسرة للفاعلية الذاتية والتحصيل الدراسي وعادات العقل لألطفال"بعنوان 

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بين تقدير األسرة للفاعلية الذاتية وعادات 
أسرة من أولياء أمور تالميذ ) 367(عينة الدراسة من  العقل والتحصيل الدراسي، وتكونت

الصف السابع، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي، وقد استخدم الباحث اختبار للتحصيل 
الدراسي ومقياس لقياس عادات العقل، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية 

  .موجبة بين عادات العقل والتحصيل الدراسي
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  تعقيب على دراسات المحور الثاني
  :من حيث األهداف : أوالً

على الرغم من أن الدراسات السابقة في جملتها تحدثت عن عادات العقل المنتج  إال أنها  –
، فقد هدفت بعض الدراسات إلى التعرف على أثر برنامج تدريبي لتنمية أهدافهااختلفت في 

  . )2005، عمور(ودراسة ، )2001، السواح(سة بعض عادات العقل المنتج مثل درا
وهناك دراسات أخرى بينت أثر استراتيجية في تنمية عادات العقل المنتج مثل دراسة  –

ودراسة ، )2008، حسام الدين(ودراسة ، )2009، النادي(ودراسة ، )2009، علي(
 Lepage and(ودراسة   ، )Hew and Cheung 2011(ودراسة ، )2006، سعيد(

Robinson, 2005 (ودراسة ، )Wen Hu,H2005(.  
  . )2010، رياني(وهدفت دراسات أخرى بينت أثر برنامج إثرائي مثل دراسة  –
الرفوع (وهناك دراسات بينت عادات العقل المنتج وعالقتها بمتغيرات متعددة مثل دراسة  –

، سيد وعمر(ودراسة ، )2001، عبدالوهاب والوليلي(ودراسة ، )2011، وجرادين
 Adams(ودراسة ، )2010، الشمري(،ودراسة ) 2011، الشامي(ودراسة ، )2011
,2006. (  

مع الدراسات السابقة في كونها تهدف إلى تنمية عادات العقل  الدراسة الحالية اتفقتأما  –
  . المنتج باستخدام االستراتيجية المستخدمة في هذه الدراسة 

  :بيئة وزمن الدراسات : ثانياً 

اسات السابقة في بيئات مختلفة في حين أجريت بعض الدراسات في لقد أجريت الدر –
 Hew and Cheung(ودراسة ، )Garden, 2011(مثل دراسة  غربيةمجتمعات 

 Hayes and ets(ودراسة ، )Lafuente and Cordele, 2009(ودراسة ، )2011
  .)Wen Hu,H2005( ودراسة ،) 2005

عفانة وحمش ،و) 2012(دراسة عياصرة مثل  عربيةودراسات قد أجريت في مجتمعات  –
، )2010(دراسة الشمري ، و)2011(صادق  ودراسة، )2012(ودراسة طراد ، )2012(

، )2001(دراسة السواح و، )2006(، ودراسة سرور )2006(ودراسة سعيد 
  ). 2001(ودراسة عبد الوهاب والوليلي ، )2009، النادي(ودراسة ، )2009، علي(ودراسة

 , Pruzek(دراسة  أقدمت التي أجريت فيها الدراسات السابقة فقد أجريت أما عن السنوا –
ودراسة طراد ، )2012(عفانة وحمش ،و) 2012(عياصرة دراسة  وأحدث، )2000
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وهذا يدل على أن عادات العقل المنتج ما زال موضع االهتمام وبحاجة إلى مزيد  )2012(
  .بحاثمن األ

جريت في البيئة الفلسطينية بهدف تنمية بعض عادات فقد أ بالنسبة للدراسة الحاليةأما  –
  على حد علم الباحثة –العقل المنتج وهي دراسة نادرة من نوعها  وهي الدراسة األولى 

  .التي تهدف إلى تنمية بعض عادات العقل المنتج وفق منهج تجريبي   - 
  :عينات الدراسات : ثالثاً 

 فرداً) 8(ة في الدراسات السابقة عين أقلكانت  لقد تفاوتت أحجام عينات هذه الدراسات فقد –
فرداً وهي دراسة ) 947(العينات حجماً  أكبروبلغ عدد  Wireman, 2009)(دراسة وهي 

مثل دراسة  الذكور واإلناث،أما عن الدراسات التي تناولت  )2011، الرفوع وجرادين(
ودراسة ، )2005عمور ،(ودراسة ، )2012(ودراسة طراد ، )2011، الرفوع وجرادين(
ودراسة ، )2010، الشمري(ودراسة ، )2006، نوفل(ودراسة ، )2012(عفانة وحمش و(
 Hew andدراسة هو وتشيونغ و، Garden, 2011)(ودراسة، )2010محيسن ،(

Cheung 2011)( مثل دراسة   اإلناث فقط، وأما عن الدراسات التي تناولت)عياصرة ،
، وأما عن )،)2010، الجفري(ودراسة ، )2007، عبد الوهاب(ودراسة ، )2012

، )2011، عبيدة(ودراسة ، )2009، علي(مثل دراسة   الذكور فقطالدراسات التي تناولت 
عبد الوهاب (ودراسة ، )2004، أبو المعاطي(ودراسة ، )2011، فتح اهللا (ودراسة 
حسام (ودراسة ، )2011، صادق(ودراسة ، )2009، النادي(ودراسة ، )2001، والواليلي

، سرور(ودراسة ، )2010، رياني(ودراسة ، )2006، سعيد(ودراسة ، )2008، الدين
   .Wireman, 2009)(، ودراسة (Lafuente and Cordele, 2009)، ودراسة )2006

، )2009، علي(مثل دراسة  األساسيةأما عن المراحل التعليمية بعضها استهدف المرحلة  –
، )2004، أبو المعاطي(ودراسة ، )2011، اهللا  فتح(ودراسة ، )2011، عبيدة(ودراسة 
، )2005عمور، (ودراسة ، )2008، حسام الدين(، ودراسة )2011، صادق(ودراسة 
ودراسة ، )2010، محيسن(ودراسة ، )2010، الجفري(ودراسة ، )2010، رياني(ودراسة 

)(Arndt,2009 .  
ودراسة ، )2001، لواليليعبد الوهاب وا(مثل دراسة  الثانويةوبعضها استهدف المرحلة  –

  ) .2006، نوفل(ودراسة ، )2006، سعيد(ودراسة ، )2007، عبد الوهاب(
، )2012، عياصرة(ودراسة ، )2011، الرفوع وجرادين(مثل دراسة لجامعية أما المرحلة ا –

، )2006سرور، (ودراسة ، )2012، عفانة وحمش(ودراسة ، )2012، طراد(ودراسة 
 Hew and(ودراسة ، Garden, 2011)(ودراسة ، )2010الشمري ،(ودراسة 
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Cheung 2011( ، ودراسة(Wireman, 2009) دراسة ،Lafuenteand Cordele, 
وبعض من الدراسات ، )2001، السواح(مثل دراسة  رياض األطفالأما مرحلة ، )(2009

، سيد وعمر(مثل دراسة  فئة المعاقين والموهوبين وذوي صعوبات التعلمتحدثت عن 
2011( .  

طالبة وهن طالبات الصف التاسع ) 80(فقد كان حجم العينة  بالنسبة للدراسة  الحاليةأما  –
  .األساسي بغزة 

  :أدوات الدراسات : رابعاً 

الدراسة  بهذه كل الدراسات السابقة قد استخدمت مقياس لقياس عادات العقل المنتج ولكن - 
  .لقياس بعض عادات العقل المنتج  اًراستخدمت اختبامع الدراسات السابقة في أنها اختلفت 

  :منهج الدراسة : خامساً 

، عبيدة(ودراسة ، )2009، علي(استخدمت بعض الدراسات المنهج التجريبي مثل دراسة  –
، النادي(ودراسة ، )2004، أبو المعاطي(ودراسة ، )2011فتح اهللا ،(ودراسة ، )2011
، عبد الوهاب(ودراسة ، )2011، صادق(ودراسة ، )2001، السواح(ودراسة ، )2009
، سعيد(ودراسة، )2008، حسام الدين(ودراسة ، )2012، طراد(ودراسة ، )2007
) 2010، الجفري(ودراسة ، )2010، رياني(ودراسة ، )2005، عمور(ودراسة ، )2006

،  )Lepage and Robinson, 2005(ودراسة ، )2006سرور، (،ودراسة 
  .)Wen Hu,H2005(ودراسة

، الرفوع وجرادين(سات استخدمت المنهج الوصفي التحليلي مثل دراسة وبعض الدرا –
ودراسة ، )2012، عياصرة(ودراسة ، )2001، عبد الوهاب والواليلي(ودراسة ، )2011

، )2012، عفانة وحمش(ودراسة ) 2011الشامي ،(، ودراسة )2011سيد وعمر، (
 ،)Garden, 2011(سة ودرا، )2010الشمري ،(ودراسة ، )2006نوفل، (ودراسة 
 ودراسة، )(Lafuenteand Cordele, 2009، دراسة (Wireman, 2009(ودراسة

)Adams, 2006(.  
المنهج التجريبي للتعرف على أثر استخدام  الباحثةأما هذه الدراسة فقد استخدمت  –

استراتيجية التعلم بالدماغ ذي الجانبين في تدريس العلوم لتنمية بعض عادات العقل المنتج 
  .اتفقت مع العديد من الدراسات السابقة وقد
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  :نتائج الدراسات : سادساً 

أظهرت بعض الدراسات السابقة أثر بعض استراتيجيات التدريس في تنمية عادات العقل  –
، حسام الدين(ودراسة ، )2009، النادي(ودراسة ، )2009، علي(دراسة المنتج مثل دراسة 

ودراسة   ، )Hew and Cheung 2011(ودراسة ، )2006، سعيد(ودراسة ، )2008
)Lepage and Robinson, 2005. (  

دراسة  وأظهرت بعض الدراسات أثر برنامج تدريبي في تنمية عادات العقل المنتج مثل –
 .  )2005، عمور(ودراسة ، )2001، السواح(

وأظهرت بعض الدراسات أثر برنامج إثرائي في تنمية بعض عادات العقل المنتج  –
  . )2010، رياني(مثل

أن الطلبة ذوي الممارسة  )(Hew and Cheung 2011هو وتشيونغ  وأظهرت دراسة –
المتوسطة لعادات العقل وبشكل دائم ومتكرر لديهم القدرة األعلى لبناء المعرفة في مناقشات 

 .االنترنت
أن النمط العملي )(Lafuente and Cordele, 2009الفينتي وكاردلي  وأظهرت دراسة –

ادات الطالب العقلية تعد مؤشرات بالفروق الفردية بين الطالب في الدافعية والعاطفي وع
  .والنتائج التعليمية

وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة بين درجات تالميذ ) 2011(سيد وعمر وأظهرت دراسة  –
على استبيان عادات العقل ) الموهوبين، العاديين، ذوي صعوبات التعلم(المجموعات الثالث 

 .ودرجاتهم على اختبار معتقدات الكفاءة الذاتية األكاديمية المحددة
على أهمية إقامة المختبرات )(Hayes and ets 2005وأكدت دراسة هايز وآخرون  –

العلمية اآلمنة وإقامة المؤتمرات وورش العمل ومن ثم ممارسة العادات العقلية كمفهوم 
 .باستمرار طوال حياة الفرد ديناميكي لطاقات قابلة للتعديل يمكن غرسها وتنميتها

  
  :ما أفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة 

  .بناء اإلطار النظري الخاص بعادات العقل المنتج  .1

  .التعرف على العديد من الكتب والمجالت والمراجع التي تخدم وتثري الدراسة الحالية . 2

  .راسة الحالية تفسيراً علمياً وموضوعياَ المساهمة في تفسير النتائج التي توصلت إليها الد. 3

تحديد المعالجات اإلحصائية المناسبة التي اُستخدمت في صحة فرضيات الدراسة الحالية . 4
  .وتحليل البيانات 
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  : مدى استفادة الباحثة من الدراسات السابقة بصفة عامـــة 

 .تحديد التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة  .1
التجريبي المناسب لهذه الدراسة وهو التصميم التجريبي القائم على اختيار التصميم  .2

 .)مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة(مجموعتين متكافئتين 
تحديد المعالجات اإلحصائية المناسبة التي استخدمت في اختبار فرضيات الدراسة الحالية  .3

 .وتحليل البيانات 
 .لدراسة الحالية تفسيراً علمياً وموضوعياالمساهمة في تفسير النتائج التي توصلت إليها ا .4
 .التعرف على العديد من الكتب والمجالت والمراجع التي تخدم وتثري الدراسة الحالية  .5
 .مقارنة النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة  .6
  . اتهوالتأكد من صدقه وثبإعداد اختبار لقياس بعض عادات العقل المنتج  .7

  

  :تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بالنقاط التالية  
ركزت  هذه الدراسة على استراتيجية التعلم بالدماغ ذي الجانبين والتي تتضمن خمسة  .1

المعالجة  –اليقظة الهادئة  –االندماج المنظم –االستعداد للتعلم (خطوات وهي كالتالي 
في حين الدراسات السابقة لم تتناول هذه االستراتيجية ،  )زيادة السعة الدماغية –النشطة 

 .في الدراسة والبحث 
تناولت الدراسة الحالية متغيراً تابعاً وهو بعض عادات العقل المنتج للتعرف على مدي   .2

 .اكتساب الطلبة لها الستخدام االستراتيجية الموضحة أعاله 
لعقل المنتج في حين تناولت الدراسات تناولت هذه الدراسة اختباراً لقياس بعض عادات ا .3

السابقة و الرسائل العلمية مقياساً لقياس هذه العادات  وتعتبر هذه الدراسة هي الدراسة 
 .التي أعدت لهذا االختبار  – حد علم الباحثة –األولى على 

طبقت هذه الدراسة على البيئة الفلسطينية وهي طالبات الصف التاسع األساسي في مدارس  .4
 .لة الغوث الدولية وكا
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  الرابعالفصل 
  الطـــريقـــة واإلجـــراءات 

  

v ةـدراسـالج ـمنه. 

v  التصميم التجريبي للدراسة.  

v ةـدراسـة الـعين.  

v  ةـدراسـالأدوات. 

v  ةـالدراسإجراءات. 

v اإلحصائيةألساليب ا.  
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  الفصـل الرابـع
  الطريقة واإلجراءات 

يتناول هذا الفصل عرضاً إلجراءات الدراسة، حيث هدفت هذه الدراسة إلـى التعـرف   
على أثر استخدام استراتيجية التعلم بالدماغ ذي الجانبين في تدريس العلوم لتنمية بعض عـادات  

ويتناول هذ الفصل األساليب اإلحصائية  ، سع األساسي بغزةالعقل المنتج لدى طالبات الصف التا
واإلجراءات المتبعة ، وتحديد عينتها وأدواتها من حيث بنائها، التي استخدمت في معالجة بياناتها

  .للتأكد من صدقها وثباتها 

  :منهج الدراسة 
هج الذي يتم المن"في هذه الدراسة المنهج التجريبي ويمكن تعريفه بأنه  الباحثة استخدمت 

فيه التحكم في المتغيرات المؤثرة في ظاهرة ما باستثناء متغير واحد تقـوم الباحثـة بتطويعـه    
 .) 2004:164زيتون، ( "وتغييره بهدف تحديد وقياس تأثيره على الظاهرة موضع الدراسة

المنهج الذي يدرس ظاهرة حالية مع إدخال تغيـرات فـي أحـد    " ويمكن تعريفه بأنه 
وذلك لقياس أثر استخدام استراتيجية التعلم بالـدماغ  " و أكثر ورصد نتائج هذا التغير العوامل أ

ذي الجانبين في تدريس العلوم لتنمية بعض عادات العقل المنتج لدى طالبات الصـف التاسـع   
وذلك باستخدام التصميم التجريبي المعروف باسم تصميم االختبار القبلـي والبعـدي   ، األساسي

  .كافئتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطةلمجموعتين مت

  :التصميم التجريبي للدراسة 
كالً  )التجريبية والضابطة(يعتمد التصميم التجريبي للدراسة علي تقسيم المجموعتين 

هذا فضالً ، )جانبان مسيطران، أيسر مسيطر، أيمن مسيطر(منهم إلي ثالثة مجموعات جزئية 
ا في بعض عادات العقل المنتج سيتم المقارنة بينهم )ضابطةالتجريبية وال(من أن المجموعتين 

حيث ستقوم الباحثة بتطبيق استراتيجية التعلم بالدماغ ذي الجانبين علي المجموعة . ككل
كما ، بعد التأكد من تكافؤ تلك المجموعتين، والطريقة العادية علي المجموعة الضابطة، التجريبية

ومقارنة المجموعات الجزئية التي تنتمي  ،عقل المنتج بعدياًأنه سيتم القياس في بعض عادات ال
  .الضابطة للتعرف علي داللة الفروق منهوإلي المجموعتين التجريبية 
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  ) 1- 4(شكل رقم 
  .التصميم التجريبي للدراسة

 اختبار بعدي ضابطة 
  اختبار بعدي تجریبیة

معالجة بالطریقة 
 التقلیدیة

االختبار القبلي 
 )ضابطة(

االختبار القبلي 
 ) تجریبیة(

اختبار السیطرة 
 الدماغیة

الجانبان 
 معًا

ضابطة 
 أیمن

ضابطة 
 أیسر

تجریبیة 
 أیمن

تجریبیة 
 أیسر

الجانبان 
 معًا

معالجة بطریقة التعلم 
 بالدماغ ذي الجانبین

االختبارین البعدي في المجموعات مقارنة نتائج 
 .الضابطة والتجریبیة 

اختیار عینة 
 الدراسة
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  :عينة الدراسة

بنات  األساسي بمدرسة التاسعطالبة من طالبات الصف ) 80(تكونت عينة الدراسة من 
حيث تم اختيـار المدرسـة بصـورة    ، )2013/2012(للسنة الدراسية  )ب(المغازي اإلعدادية

، التاسـع حيث يوجد بالمدرسة أربعة صفوف من الصـف  قصدية لتسهيل إجراءات الدراسة ، 
تدرس ) 40( حداهما كمجموعة تجريبيةإوتم تعيين  ،عشوائية  ين منهما بطريقةاختيار صفرى ج

 ) 40(ضـابطة كمجموعة والمجموعة األخرى ، باستخدام استراتيجية التعلم بالدماغ ذي الجانبين
  :يوضح أفراد العينة  )1-4(تدرس بالطريقة االعتيادية، والجدول رقم 

  
  )4-1(جدول رقم 

  .وتصنيفهم طبقاً لجانب المسيطر من الدماغ  مجموعة التجريبية والضابطةفي ال عدد أفراد عينة الدراسة
  النسبة المئوية  العدد  الصف  المدرسة

  
  

  بنات المغازي 
اإلعدادية 

  )ب(

 50% 40  تجريبية  )3(الصف التاسع 
   4  جانب أيمن مسيطر
  11  جانب أيسر مسيطر
  25  جانبان مسيطران

 50%  40  ضابطة  )4(الصف التاسع 
   9  جانب أيمن مسيطر
  6  جانب أيسر مسيطر
  25  جانبان مسيطران

 100% 80  المجموع
  

  :أدوات الدراسة
  :هما لقد تم استخدام أداتين في هذه الدراسة 

 .)كمتغير تصنيفي(اختبار  السيطرة الدماغية -1

 .اختبار لقياس بعض عادات العقل المنتج - 2
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  :سيطرة الدماغيةاختبار ال: أوالً
الجانب المسيطر علـى الـدماغ عنـد    ) السيطرة الدماغية(وهو اختبار معرفي لتحديد   

الجانب األيسر هو المسيطر (أو ) الجانب األيمن هو المسيطر على الدماغ(الطالب فإما أن يكون
  .)152، 2008عفانة والجيش، ) (الجانبان معاً هما المسطران على الدماغ(أو ) على الدماغ

ب، وينبغي ، مفردة، وتتكون كل مفردة من فقرتين أ 21حيث اشتمل هذا االختبار على     
على المجيب أن يختار فقط فقرة واحدة من الفقرتين الموجودتين في المفردة، فإحـدى الفقـرتين   

أما بالنسبة ، )5(أنظر ملحق رقم (تتعلق بأحد جانبي الدماغ واألخرى بالجانب اآلخر من الدماغ 
إلى أنه بعد جمع ) 153، 2008(فية حساب هذا المقياس هذا االختبار فقد أشار عفانة والجيش لكي

الفقرات المتعلقة بالجانب األيسر واألخرى المتعلقة بالجانب األيمن، أعط نفسك درجة واحدة فقط 
.)21، 20، 19، 15، 14، 13، 9، 8، 7، 3، 2، 1(: لألسئلة التاليـة ) أ(إذا أجبت على الفقرة      

، 11، 10، 6، 5، 4( :لألسئلة التالية) ب(ثم أعط نفسك درجة واحدة فقط إذا أجبت على الفقرة 
12 ،16 ،17 ،18.(  

فإذا كانت الدرجات التي حصلت عليهـا  ) ب(مع بعض درجات الفقرة ) أ(ثم اجمع درجات الفقرة
  :تندرج في المدى

  .الجانب األيسر هو المسيطر على الدماغ 8 –صفر 

  .الجانبان معاً هما المسيطران على الدماغ:  9-13

  .الجانب األيمن هو المسيطر على الدماغ:  14-21

  .وهذا االختبار ال يحتاج إلى صدق وثبات، ألنه مقنن على البيئة الفلسطينية 

بأن اختبار السيطرة الدماغية المستخدم في هذه الدراسة هو اختبار قد وضع من  وتشير الباحثة
لتحديد الجانب المسيطر من الدماغ عند ) Michigan(يل من جامعة ميتشقن قبل داين كون

عفانة والجيش، (ترجمة مفردة وهو اختبار من  21األفراد، حيث اشتمل هذا االختبار على 
2008 :153(.  
  .المعد لقياس بعض عادات العقل المنتج ختباراال: ثانياً

ألفراد العينة فـي محتـوى    عقل المنتجبعض عادات ال قياسل اختبارببناء  الباحثةقامت 
وقد تكون االختبار فـي صـورته    ،عد خصيصاً لهذا الغرضُأ) النبات الزهري وتركيبه(وحدة 

، وقد تم اختيار هذا النمط من األسئلة ألنها )االختيار من متعدد(فقرة من نمط ) 50(من ولية األ
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ة المرتبطة بنواتج التعلم، كما أن درجة ن الباحثة من قياس مدى تحقق جميع األهداف التربويمكّتّ
كما يمكن . إذ يمكن تصحيحها بالمفتاح المثقب ؛الصدق والثبات فيها مرتفعة وسهولة تصحيحها

تخمين  والسيما أنه تم صياغة أربعة درجة التحليل نتائجها إحصائياً، عالوة على أنها تقلل من 
  .دراسةالمعد لهذه ال اربدائل لكل فقرة من فقرات االختب

  :االختبار  هدف - 1

التاسـع  طالبات الصـف  لدى  هذا االختبار إلى قياس بعض عادات العقل المنتج يهدف
 تبعـاً االختبـار  هـذا   ولقد تم بناء"  النبات الزهري وتركيبه "المتضمنة في وحدة  و ياألساس

  :للخطوات التالية
  :بناء قائمة عادات العقل  -أ 

 ،حسام الـدين (السابقة واألدب التربوي كدراسة  االطالع على  الدراسات الباحثةقامت 
عـادة عقليـة   ) 10(، وتم تحديد )2006، سعيد(ودراسة ، )2005عمور، (ودراسة ، )2008

المختصين بالمناهج وطـرق تـدريس   وثم تم عرضها على مجموعة من ، وتعريفاتها اإلجرائية
                                                                                              )                                 1(أنظر ملحق رقم .  العلوم

  : رختبااالخطوات بناء   - ب 

وتحديد ما  تتضـمنه  ) النبات الزهري وتركيبه(باستطالع محتوى وحدة  الباحثةقامت 
شرفين للعلوم بعـرض  كما قامت الباحثة باستطالع أراء مدرسات ومو، من عادات عقلية منتجة

وبنـاء  ، القائمة عليهم لتحديد عادات العقل التي يراد تنميتها لدى طالبات الصف التاسع األساسي
التساؤل وطرح ، جمع البيانات باستخدام الحواس(وهي  على ذلك قد تم تحديد عشر عادات عقلية

، قدام على مخاطر مسئولةاإل، التفكير حول التفكير، التفكير والتواصل بدقة وبوضوح، المشكالت
تطبيق المعـارف  ، اإلبداع –التصور  –الخلق ، االستعداد الدائم للتعلم المستمر، التحكم بالتهور

أسئلة اختيار من ) 5(تم بناء ، وبناء على ذلك) التفكير التبادلي، الماضية على األوضاع الجديدة
من نوع االختيـار  سؤاال ) 50(ار من وعلى ذلك فقد تكون االختب متعدد تقيس لكل عادة عقلية ،

في كتاب العلـوم   )النبات الزهري وتركيبه(وحدة حيث وزعت األسئلة على دروس ، من متعدد
 الجدولووقد تم تحديد هذه األوزان بناء على أراء المعلمين والمشرفين ، األساسي التاسعللصف 

  :       يوضح عدد فقرات االختبار) 2-4(
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  )2- 4(جدول رقم 

  .مواصفات اختبار بعض عادات العقل المنتج

  الوزن النسبي  عددها  أرقام األسئلة  اسم العادة  الرقم

  %10  5  5-1  جمع البيانات باستخدام الحواس  .1

  %10  5 10-6  التساؤل وطرح المشكالت  .2

  %10  5  15- 11  التفكير والتواصل بدقة وبوضوح  .3

  %10  5  20- 16  التفكير حول التفكير  .4

  %10  5  25- 21  قدام على مخاطر مسئولةاإل  .5

  %10  5  30- 26  التحكم بالتهور  .6

  %10  5  35- 31  االستعداد الدائم للتعلم المستمر  .7

  %10  5  40- 36  اإلبداع –التصور  –الخلق   .8

9.  
تطبيق المعارف الماضية على األوضاع 

  الجديدة
41 -45  5  10%  

  %10  5  50- 46  التفكير التبادلي  .10

  %100  50  المجموع

  :صياغة فقرات االختبار -ج

، بحيث كل فقرة تقيس بصياغة فقرات االختبار من نوع اختيار من متعدد الباحثةقامت 
ربعة بدائل تتضمن إجابة صـحيحة  وتكون بدائل كل فقرة من أ، المهارة التابعة لكل عادة عقلية

  .أو المشتتاتواحدة فقط والباقي خطأ إال أنها مقنعة ظاهرياً وتسمى المموهات 
  :وقد راعت الباحثة عند صياغة الفقرات أن تكون 

  .كل فقرة ممثلة للمهارة العلمية التي تنتمي إلى كل عادة عقلية  -
  .سليمة لغوياً وسهلة ومالئمة لمستوى الطلبة -
 .مصاغة بصورة إجرائية  -
 .صياغة السؤال بحيث ال يحتوي على أية إشارة إلى اإلجابة الصحيحة  -
 .)عشر عادات عقلية(األسئلة حيث شملت على عشرة أبعاد التنوع في  -
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 .اختیار كل سؤال من أربعة بدائل یختار الطالب من بینها اإلجابة الصحیحة  -
 :صیاغة تعلیمات االختبار   -ج 

كــراس االختبــار، وقــد تــم تــم صــیاغة تعلیمــات االختبــار وٕاعــدادها علــى ورقــة منفصــلة فــي 
وقد روعي السهولة والوضوح عنـد صـیاغة ، وكیفیة اإلجابة عن فقراته، توضیح الهدف من االختبار

وأخیرًا طبق االختبار في صورته األولیة لتجریبه على عینة استطالعیة من الطلبـة، . هذه التعلیمات
  . وذلك لحساب صدقه وثباته

 :الدراسة االستطالعیة لالختبار    -د 

مــن نفــس مجتمــع  طالبــة) 40(تــم تجریــب االختبــار علــى عینــة اســتطالعیة عشــوائیة قوامهــا 
  :الدراسة الذین سبق لهم دراسة هذه الوحدة وكان الهدف من التجربة االستطالعیة ما یلي 

  
 .حساب معامل االتساق الداخلي لالختبار -1
 .لحساب معامالت الصعوبة والتمییز تحلیل فقرات االختبار -2
  .ثبات االختبار حساب  -3
  . تحدید الزمن الذي تستغرقه إجابة االختبار عند تطبیقه على عینة البحث-4

 :طریقة تصحیح االختبار  -ه 

) 50(حــددت درجــة واحــدة لكــل فقــرة مــن فقــرات االختبــار لتصــبح الدرجــة النهائیــة لالختبــار
جابات أفـراد العینـة اسـتأعدت الباحثة مفتاحًا مثقبًا لتصـحیح ،و ) صفر(والدرجة الدنیا لالختبار  درجة

وأعیـــدت عملیـــة التصـــحیح مـــرة ، بتصـــحیح األوراق بالمفتـــاح المثقــب الباحثـــةقامـــت و  ،االســتطالعیة
رتبــت أوراق اإلجابــة ترتیبــًا تنازلیــًا، وتــم رصــد الــدرجات وتــم ت، للتأكــد مــن الــدرجات قبــل تحلیلهــا ثانیــة

  . الخام للطلبة
  .سؤاالً ) 50(وقد اشتمل االختبار في صورته األولیة على  هذا،

  

  :تحدید زمن االختبار   - و 

بتحدید الزمن المناسب لإلجابة على بنود االختبار عن طریق حساب متوسط  الباحثةقامت 
المـــدة التـــي اســـتغرقتها أفـــراد العینـــة االســـتطالعیة فـــي االجابـــة علـــى االختبـــار وذلـــك اإلجابـــة علـــى 

  :االختبار وذلك بتطبیق المعادلة التالیة 
  آخر خمس طالباتالزمن الذي استغرقه + أول خمس طالبات الزمن الذي استغرقه                                  

  = الزمن المناسب لالختبار
                2  
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  .دقيقة  60أن الزمن المالئم لإلجابة على بنود االختبار  الباحثة وقد توصلت
  

  :صدق االختبار: ثانياً

الخاصة التي نخـرج    االستدالالت" على أنه   الصدق) 2010:465(يعرف أبو عالم 
لذلك فإن الصدق يبين مدى صالحية استخدام درجات  "بها من حيث مناسبتها، ومعناها وفائدتها 

  :بالطرق التالية  االختبار وقد تأكدت الباحثة من صدق، المقياس في القيام بتفسيرات معينة
 :صدق المحكمين  - أ

وعة من المحكمين من ذوي إعداد االختبار في صورته األولية تم عرضه على مجم بعد
االختصاص في المناهج وطرق تدريس العلوم، ومشرفي ومعلمي العلوم من ذوي الخبرة وقـد  

  :وذلك الستطالع آرائهم حول مدى) 1(ملحق رقم ) 14(بلغ عددهم 
  .تمثيل فقرات االختبار لألهداف المراد قياسها −
  .تغطية فقرات االختبار للمحتوى −
  .اً وعلمياًصحة فقرات االختبار لغوي −
  .األساسي  التاسعالصف مناسبة فقرات االختبار لمستوى طلبة  −
  .مدى انتماء الفقرات إلى كل بعد من أبعاد االختبار −

  :وقد أبدى المحكمون بعض المالحظات واآلراء في االختبار منها

  . إعادة الصياغة لبعض األسئلة −
  .تبسيط اللغة بحيث تتناسب لمستويات الطلبة −

 )50(بقي االختبار في صورته النهائية من األخذ بمالحظات المحكمين واآلراء تم في ضوء تلك 
  .سؤال 

 :صدق االتساق الداخلي -ب

بإيجاد صدق االتساق الداخلي لالختبار بحسـاب معـامالت ارتبـاط     الباحثةوقد قامت 
ت ارتباط وكذلك معامال بين درجة كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية لالختباربيرسون 

  ).3،4( وذلك كما هو موضح في الجدولين التاليين، المجاالت مع االختبار ككل
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  )4-3(جدول رقم 

  ه ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكلية ل التمعام

رقم  البعد
 السؤال

معامل 
رقم  البعد  االرتباط

 السؤال
معامل 
رقم  البعد  االرتباط

 السؤال
معامل 
رقم  البعد  طاالرتبا

 السؤال
معامل 
رقم  البعد  االرتباط

 السؤال
معامل 
  االرتباط

جمع البیانات باستخدام 
س
الحوا

  

صل  0.479** 1
التفكیر والتوا

  
ضوح

بدقة وبو
  

اإلقدام على مخاطر  0.453** 11
مسئولة

  

االستعداد الدائم للتعلم  0.414** 21
المستمر

  

ضیة  0.616** 31
ف الما

تطبیق المعار
على األو

ضاع الجدیدة
  41 **0.682 

2 **0.540 12 **0.782 22 **0.488 32 **0.605 42 *0.362 
3 **0.664 13 **0.438 23 **0.683 33 **0.565 43 **0.500 
4 **0.543 14 **0.626 24 **0.464 34 **0.528 44 **0.545 
5 **0.430 15 **0.449 25 **0.581 35 *0.318 45 **0.638 

التساؤل وطرح 
المشكالت

  

التفكیر حول التفكیر 0.572** 6
التحكم بالتھور 0.489** 16  

  26 **0.351 

الخلق 
– 

صور 
الت

– 
اإلبداع

  

التفكیر التبادلي 0.424** 36
  46 *0.379 

7 **0.670 17 **0.570 27 **0.582 37 **0.720 47 **0.695 
8 **0.499 18 **0.552 28 **0.557 38 **0.565 48 **0.673 
9 **0.575 19 **0.519 29 **0.693 39 **0.648 49 **0.704 
10 **0.573 20 **0.547 30 **0.525 40 **0.721 50 **0.568 
  0.393) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولیة عند درجة حریة **

  0.304) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولیة عند درجة حریة *
  

وهذا  .) 0.05،0.01(أن جميع الفقرات دالة إحصائياً عند مستوى داللة ) 4-3(جدولمن يتضح 
 . يدل على أن فقرات االختبار متسقة داخلياً وأن كل فقرة تقيس السمة التي وضعت من أجلها

درجة كل مجال الرتباط بين وللتأكد من التناسق الداخلي لمجاالت االختبار تم حساب معامالت ا
  .لالختبار والدرجة الكلية له

  )4- 4(جدول 
  معامالت ارتباط درجات مجاالت االختبار بالدرجة الكلية لالختبار

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  مستويات األهداف

جمع البيانات باستخدام 
0.01دالة عند  0.452**  الحواس  

0.01دالة عند  0.719**  التساؤل وطرح المشكالت  

التفكير والتواصل بدقة 
0.01دالة عند  0.478**  وبوضوح  

0.01دالة عند  0.489**  التفكير حول التفكير  

0.01دالة عند  0.553**  اإلقدام على مخاطر مسئولة  

0.01دالة عند  0.623**  التحكم بالتهور  
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  مستوى الداللة  معامل االرتباط  مستويات األهداف

االستعداد الدائم للتعلم 
0.01دالة عند  0.527**  المستمر  

0.01دالة عند  0.579**  بداعاإل –التصور  –الخلق   

تطبيق المعارف الماضية 
0.01دالة عند  0.484**  على األوضاع الجديدة  

0.01دالة عند  601 .0**  التفكير التبادلي  

 0.393) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولیة عند درجة حریة **
 0.304) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 38(ر الجدولیة عند درجة حریة *
    

دالة احصائياً  لهأن معامالت ارتباط مجاالت االختبار بالدرجة الكلية ) 4-4(يتضح من جدول 
  .مما يدل على التناسق الداخلي لمجاالت االختبار) 0.01( عند
  

  : ثبات االختبار: ثالثاً
المقياس ثابتاً إذا حصـل علـى    حيث يعتبر، دقة المقياس أو اتساقه"ويعرف الثبات بأنه 

فس الفرد على نفس الدرجة أو درجة قريبة منها في نفس االختبار أو مجموعات مـن أسـئلة   ن
  .)2010:481أبو عالم ،("متكافئة أو متماثلة عند تطبيقه أكثر من مرة 

 ريتشارد سون -جزئة النصفية وكودربإيجاد معامل الثبات بطريقتي الت وقد قامت الباحثة
  :على النحو التالي 20
  :ة التجزئة النصفيةطريق: أوالً

 ،بطريقة التجزئة النصفيةختبار عية لحساب ثبات االتم استخدام درجات العينة االستطال
 بعدلكل إلى نصفين، الفقرات الفردية مقابل الفقرات الزوجية  بتجزئة االختبارالباحثة حيث قامت 

ديل الطول باستخدام ثم جرى تع ،وذلك بحساب معامل االرتباط بين النصفين االختبار،ابعاد من 
  . سبيرمان بروانمعادلة 

  

  ر 2  =  )معامل الثبات(الثبات المعدل
  ) .263:2005(ملحم            ر+ 1 

  :يوضح معامالت ثبات االختبار )4-5(والجدول  
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  )4-5(جدول

  االختبارمعامالت ثبات 
 معامل الثبات بعد التعديل االرتباط قبل التعديل عدد الفقرات  

 0.89 0.80 50  الكلية لالختبار الدرجة
 االختبـار وهذا يدل على أن  ،)(0.89 ابق أن معامل الثبات الكلييتضح من الجدول الس

ويسمح بتطبيق االختبار على ، يتميز بثبات جيد ومناسب الستخدامه للهدف الذي وضع من أجله
  .عينة الدراسة

  Richardson and Kuder:  20ریتشارد سون  -طریقة كودر: ثانیًا

طريقة ثانية من طرق حساب الثبات، وذلك إليجـاد معامـل ثبـات     الباحثةاستخدمت 
للدرجة الكلية لالختبار  20على قيمة معامل كودر ريتشارد سون الباحثة االختبار، حيث حصلت

  : يوضح ذلك ) 6-4(والجدول :  ككل طبقاً للمعادلة التالية 

 =20 ر
 -1        ن 
1-ن    
 

   )ص –1(ج صم

  2ع

  )7: 2012، عفانة( 
          اإلجابات الصحيحة نسبة  مجموع :  ص جم:  حيث أن 

  .إلجابات الخاطئة نسبة : ص  - 1       التباين:   2ع        عدد الفقرات          :   ن    
  
  )4-6(جدول رقم 

 20عدد الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كودر ريتشارد سون 

  1- ن/ ن   2ع  ن 
معامل كودر ريتشارد شون 

20 

 0.80 1.020 47.292 50  رالدرجة الكلیة لالختبا

لالختبـار ككـل كانـت     20يتضح من الجدول السابق أن معامل كودر ريتشارد شون 
  . تطمئن الباحثة إلى تطبيق االختبار على عينة الدراسةي قيمة وه) 0.80(

لمعد خصيصاً لقياس بعض عـادات  امن صدق و ثبات االختبار  الباحثةوبذلك تأكدت 
 .)6(انظر ملحق رقم . فقرة) 50(أصبح االختبار في صورته النهائية  و، العقل المنتج 
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  .والتمييز لفقرات االختبار صعوبةحساب معامالت ال: رابعاً

  :الصعوبة معامل  - 1
 مـن  سـؤال  كل على أجابوا نالذي األفراد لعدد المئوية النسبة" الصعوبة بمعامل يقصد

 27%، حيث تمثل كل مجموعـة  والدنيا العليا المحكيتين المجموعتين من خاطئةإجابة  االختبار
وقـد قامـت    ،فـرداً ) 11(من أعداد العينة االستطالعية، فيكون عدد األفراد في كل مجموعة 

 ، ملحـم (التاليـة  ةالمعادلبحساب درجة صعوبة كل فقرة من فقرات االختبار باستخدام  الباحثة
2005:237:(  

  
  عدد الطالبات اللواتي أجابن إجابة خطأ على الفقرة                        

                                = درجة الصعوبة لكل فقرة
  حاولن اإلجابة يعدد الطالبات اللوات                  

  

ر هو حذف الفقرات التي تقل  درجة وكان الهدف من حساب درجة الصعوبة لفقرات االختبا
  .)170: 2008، أبو دقة(  0.080أو تزيد عن ، 0.20صعوبتها عن 

  :زييالتم معامل - 2
ويقصد به الفرق بين نسبة الطالبات الالتي أجبن عن الفقرة بشكل صحيح من الفئة العليا 

ت الباحثة بحساب حيث قام، الفئة الدنياونسبة الطالبات الالتي أجبن عن الفقرة بشكل صحيح من 
                : )140: 2009، المنيزل(معامل التميز لكل فقرة من فقرات االختبار باستخدام المعادلة التالية 

  
  في المجموعة الدنيا على الفقرة  عدد اإلجابات الصحيحة  -عدد اإلجابات الصحيحة على الفقرة في المجموعة العليا                           

    =عامل التمييز م
  .عدد إحدى أفراد المجموعتين                                                                    

  .ز لكل فقرة من فقرات االختبار ييبين معامالت الصعوبة والتمي) 7- 4( والجدول 
 

  )4-7(جدول 
  معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار

معامالت   مالت الصعوبةمعا م
معامالت  م التمييز

 معامالت التمييز الصعوبة
1 0.77 0.27 26 0.64 0.36 
2 0.45 0.36 27 0.59 0.64 
3 0.73 0.55 28 0.55 0.55 
4 0.55 0.36 29 0.77 0.45 
5 0.59 0.27 30 0.50 0.27 
6 0.73 0.55 31 0.59 0.27 
7 0.50 0.64 32 0.41 0.45 
8 0.55 0.55 33 0.50 0.27 
9 0.50 0.27 34 0.41 0.45 
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معامالت   مالت الصعوبةمعا م
معامالت  م التمييز

 معامالت التمييز الصعوبة
10 0.80 0.36 35 0.59 0.27 
11 0.68 0.45 36 0.55 0.36 
12 0.45 0.55 37 0.45 0.36 
13 0.45 0.55 38 0.64 0.36 
14 0.59 0.27 39 0.55 0.55 
15 0.64 0.36 40 0.64 0.55 
16 0.36 0.55 41 0.73 0.55 
17 0.41 0.27 42 0.41 0.27 
18 0.36 0.36 43 0.45 0.36 
19 0.64 0.36 44 0.64 0.36 
20 0.59 0.27 45 0.64 0.55 
21 0.50 0.45 46 0.50 0.27 
22 0.41 0.27 47 0.55 0.55 
23 0.45 0.55 48 0.36 0.55 
24 0.41 0.45 49 0.41 0.45 
25 0.59 0.45 50 0.73 0.55 

الصعوبة  متوسط معامل التمييز  وسط معاملمت 0.55   0.42 
  

  :يتضح للباحثة أن ) 4-7(جدول من خالل قراءة 
  الصعوبة  معامل متوسط وكان )0.36-0.80( بينتراوحت ما  الصعوبة معامالت −

وحسب ما يراه المختصون في القياس والتقويم أن فقرات االختبار يجب ، (0.55)الكلي
رات السهلة وتنتهي بالفقرات الصعبة أي أن تكون متدرجة في صعوبتها بحيث تبدأ بالفق

ومعامل الصعوبة لالختبار ككل يكون في  )%80 - % 20(تتراوح قيمة صعوبتها بين 
 على الباحثة تبقي ناء على ذلكوب، )339: 1982أبو لبدة، (كما جاء في % 50حدود 
الفقرات، حيث كانت  صعوبة درجة مستوىمناسبة ل وذلك االختبار، فقرات جميع
 .0.80وأقل من 0.20 مالت الصعوبة أكثر من معا

 بين السابقة المعادلة استخدام بعد االختبار لفقرات التمييز معامالت جميع تراوحت −
 التمييز معامل متوسط بلغ وقد والدنيا، العليا الفئتين إجابات بين للتمييز) 0.64- 0.27(

 ن معامل التميز الجيدوحسب ما يراه المختصون في القياس والتقويم أ، 0.42)( الكلي
 الباحثةوبناء على ذلك تبقى ، )419:  2001، عبد الهادي(فما فوق كما بينه  0.25
  .االختبار جميع فقرات على
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 :ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب : خامساً

وتجنباً آلثار العوامل الدخيلة التي يتوجب ضبطها ، انطالقاً من الحرص على سالمة النتائج     
" لحد من آثارها للوصول إلى نتائج صالحة قابلة لالستعمال والتعميم، تَبنت الباحثـة طريقـة   وا

ويعتمد علـى تكـافؤ وتطـابق    ، ابطة باختبارين قبل وبعد التطبيقالمجموعتان التجريبية والض
ومقارنـة المتوسـطات   ، المجموعتين من خالل االعتماد على االختيار القصدي ألفراد العينـة 

  :في بعض المتغيرات أو العوامل وقد تم ضبط مجموعة المتغيرات التالية الحسابية

 .الجنس .1

 .والثقافية واالقتصادية ةالبيئة االجتماعي .2

 .ضبط الفروقات في بعض عادات العقل المنتج  .3

 .قبل إجراء التجربة  الفروقات في بعض عادات العقل المنتجضبط  . أ

طالبـات الجانـب األيمـن     لـدى  الفروقات في بعض عادات العقل المنتجضبط  . ب
  .المسيطر من الدماغ قبل إجراء التجربة

لـدى طالبـات الجانـب األيسـر      الفروقات في بعض عادات العقل المنتجضبط  . ت
 .المسيطر من الدماغ قبل إجراء التجربة

لدى الطالبات اللواتي لديهن جانبي  الفروقات في بعض عادات العقل المنتجضبط  . ث
ء التجربةقبل إجرا سيطرينالدماغ م. 

  :الجنس : أوالً 

  .لتنفيذ تلك الدراسة ) اإلناث (عينة الدراسة من الطالبات الباحثة حيث اختارت 

  :والثقافية واالقتصادية  ةالبيئة االجتماعي: ثانياً

تم إجراء هذه الدراسة على طالبات مدرسة واحدة من محافظة الوسـطى حيـث أن الظـروف    
  .دية من نفس المستوى االجتماعية والثقافية واالقتصا

  : )االختبار القبلي(الفروقات في بعض عادات العقل المنتج ضبط : ثالثاً

المسيطر من الدماغ وذلك كمـا  لقد تم ضبط متغير التحصيل في العلوم للطالبات ذوات الجانب 
  :يلي
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  :قبل إجراء التجربةالفروقات في بعض عادات العقل المنتج ضبط -1

المجموعتين للتعرف على داللة الفروق بين ) T – test(استخدام اختبار وللتحقق من ذلك تم 
  .الضابطة والتجريبية في االختبار ككل 

  
  

  )8 - 4(الجدول
ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

  .المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار ككل 
دالعد مجموعة  االنحراف  المتوسط 

"ت"قيمة  المعياري قيمة  
 مستوى الداللة الداللة

جمع البيانات 
باستخدام 
  الحواس

تجريبية 
 بعدي

40 1.800 0.939 0.870 
 

0.387 
 

غير دالة 
ضابطة  احصائيا

 1.109 2.000 40 بعدي

التساؤل 
وطرح 
  المشكالت

تجريبية 
 بعدي

40 2.425 1.130 1.208 
 

0.231 
 

ة غير دال
ضابطة  احصائيا

 1.090 2.125 40 بعدي

التفكير 
والتواصل بدقة 

  وبوضوح

تجريبية 
 بعدي

40 1.800 0.823 1.652 
 

0.103 
 

غير دالة 
ضابطة  احصائيا

 0.933 1.475 40 بعدي

التفكير حول 
  التفكير

تجريبية 
 بعدي

40 1.475 1.086 0.204 
 

0.839 
 

غير دالة 
ضابطة  احصائيا

  بعدي
  

40 1.525 1.109 

اإلقدام على 
مخاطر 
  مسئولة

تجريبية 
 بعدي

40 1.025 0.862 
1.162 

 
0.249 

 
غير دالة 
ضابطة  احصائيا

  بعدي
  
 

40 1.250 0.870 

 التحكم بالتهور
تجريبية 

 بعدي
40 1.100 1.105 0.447 

 
0.656 

 
غير دالة 
ضابطة  احصائيا

 0.883 1.200 40 بعدي

االستعداد 
تجريبية 

 بعدي
40 1.350 0.736 

1.558 
 

0.123 
 

غير دالة 
 احصائيا
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دالعد مجموعة  االنحراف  المتوسط 
"ت"قيمة  المعياري قيمة  

 مستوى الداللة الداللة

ئم للتعلم الدا
 المستمر

ضابطة 
 1.095 1.675 40 بعدي

التصور  –الخلق 
اإلبداع –  

تجريبية 
 بعدي

40 1.100 0.955 0.443 
 

0.659 
 

غير دالة 
ضابطة  احصائيا

 1.062 1.000 40 بعدي

تطبيق المعارف 
الماضية على 

 اع الجديدةاألوض

تجريبية 
 بعدي

40 1.150 0.834 0.248 
 

0.805 
 

غير دالة 
ضابطة  احصائيا

 0.966 1.200 40 بعدي

 التفكير التبادلي
تجريبية 

 بعدي
40 1.300 0.966 0.463 

 
0.645 

 
غير دالة 
ضابطة  احصائيا

 0.966 1.200 40 بعدي

 االختبار ككل
تجريبية 

 بعدي
40 14.525 4.132 0.136 

 
0.892 

 
غير دالة 
ضابطة  احصائيا

 4.092 14.650 40 بعدي
  
  2.00) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 78(الجدولية عند درجة حرية   " ت"قيمة    *

  2.66) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 78(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة  **
  

الجدولية، " ت"أقل من قيمة  المحسوبة" ت"أن قيمة ) 8 - 4(يتضح من الجدول السابق 
وهذا يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة، 

في االختبار القبلي المعد لهذه  بعض عادات العقل المنتجوهذا يعني تكافؤ المجموعتين في 
  .الدراسة

  

  
مـن   المسـيطر  جانب األيمنطالبات اللدى روقات في بعض عادات العقل المنتج ضبط الف -2

  :قبل إجراء التجربة الدماغ 
المجموعتين للتعرف على داللة الفروق بين  مان ويتنيوللتحقق من ذلك تم استخدام اختبار 

التطبيق القبلي لالختبار لدى طالبات الجانب األيمن المسيطر من والتجريبية في الضابطة 
  .الدماغ
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  )4-9(الجدول 

ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين متوسطي درجات  (Z)وقيمة  (U)ع الرتب وقيمة متوسطات الرتب ومجمو
  .يمن المسيطر من الدماغ لي لالختبار لدى طالبات الجانب األالمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القب

متوسط  العدد  المهارات
 الرتب

مجموع 
قيمة  Zقيمة  Uقيمة  الرتب

 الداللة
مستوى 

 اللةالد
جمع البيانات 

  باستخدام الحواس
 11.000 35.000 8.750 4 جانب أيمن تجريبية

 
1.150 

 
0.250 

 
  غير دالة
 56.000 6.222 9 جانب أيمن ضابطة إحصائياً

التساؤل وطرح 
  المشكالت

 8.000 38.000 9.500 4 جانب أيمن تجريبية
 

1.691 
 

0.091 
 

  غير دالة
 53.000 5.889 9 ةجانب أيمن ضابط إحصائياً

التفكير 
بدقة والتواصل 

  وبوضوح

 28.500 7.125 4 جانب أيمن تجريبية
17.500 

 
0.089 

 
0.929 

 
  غير دالة
 62.500 6.944 9 جانب أيمن ضابطة إحصائياً

التفكير حول 
  التفكير

 13.000 33.000 8.250 4 جانب أيمن تجريبية
 

0.796 
 

0.426 
 

  غير دالة
 58.000 6.444 9 جانب أيمن ضابطة إحصائياً

اإلقدام على 
  مخاطر مسئولة

 16.000 26.000 6.500 4 جانب أيمن تجريبية
 

0.355 
 

0.723 
 

  غير دالة
 65.000 7.222 9 جانب أيمن ضابطة إحصائياً

 16.000 30.000 7.500 4 جانب أيمن تجريبية التحكم بالتهور
 

0.317 
 

0.751 
 

  غير دالة
 61.000 6.778 9 جانب أيمن ضابطة ئياًإحصا

االستعداد الدائم 
 للتعلم المستمر

 10.000 15.500 3.875 4 جانب أيمن تجريبية
 

1.520 
 

0.128 
 

  غير دالة
 75.500 8.389 9 جانب أيمن ضابطة إحصائياً

التصور  –الخلق 
اإلبداع –  

 9.000 37.000 9.250 4 جانب أيمن تجريبية
 

1.493 
 

0.135 
 

  غير دالة
 54.000 6.000 9 جانب أيمن ضابطة إحصائياً

المعارف تطبيق 
الماضية على 
 األوضاع الجديدة

 27.500 6.875 4 جانب أيمن تجريبية
17.500 

 
0.081 

 
0.935 

 
  غير دالة
 63.500 7.056 9 جانب أيمن ضابطة إحصائياً

 16.500 29.500 7.375 4 جانب أيمن تجريبية التفكير التبادلي
 

0.246 
 

0.806 
 

  غير دالة
 61.500 6.833 9 جانب أيمن ضابطة إحصائياً

 11.500 34.500 8.625 4 جانب أيمن تجريبية االختبار ككل
 

1.010 
 

0.313 
 

  غير دالة
 56.500 6.278 9 جانب أيمن ضابطة إحصائياً

  
  1.96=  )0.05(الجدولية عند مستوى داللة " Z"قيمة *

  2.58) = 0.01(الجدولية عند مستوى داللة " Z"قيمة **
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وهذا يعنـي  ) 0.05(غير دالة إحصائياً عند مستوى داللة (Z)أن قيمة ) 4-9(يتضح من الجدول 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضـابطة،  

  .في االختبار القبلي المعد لهذه الدراسة ادات العقلبعض عوهذا يعني تكافؤ المجموعتين في 
  

لدى طالبات الجانب األيسر المسيطر من الـدماغ  روقات في بعض عادات العقل المنتج ضبط الف-3
    :قبل إجراء التجربة

المجموعتين الضابطة للتعرف على داللة الفروق بين  مان ويتنيوللتحقق من ذلك تم استخدام اختبار 
  المسيطر من الدماغ سرالتطبيق القبلي لالختبار لدى طالبات الجانب األيفي  والتجريبية

  
  )4-10(الجدول 

ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين  (Z)وقيمة  (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة 
يسر ب األي لالختبار لدى طالبات الجانمتوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبل

  .المسيطر من الدماغ

متوسط  العدد  المهارات
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة  Zقيمة  Uقيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

جمع البيانات 
باستخدام 
  الحواس

 89.000 8.091 11 جانب أيسر تجريبية
23.000 

 
1.048 

 
0.294 

 
  غير دالة
 64.000 10.667 6 جانب أيسر ضابطة إحصائياً

اؤل وطرح التس
  المشكالت

 31.000 101.000 9.182 11 جانب أيسر تجريبية
 

0.209 
 

0.834 
 

  غير دالة
 52.000 8.667 6 جانب أيسر ضابطة إحصائياً

التفكير 
والتواصل بدقة 

  وبوضوح

 103.000 9.364 11 جانب أيسر تجريبية
29.000 

 
0.432 

 
0.666 

 
  غير دالة
 50.000 8.333 6 جانب أيسر ضابطة إحصائياً

التفكير حول 
  التفكير

 32.000 100.000 9.091 11 جانب أيسر تجريبية
 

0.105 
 

0.916 
 

  غير دالة
 53.000 8.833 6 جانب أيسر ضابطة إحصائياً

اإلقدام على 
  مخاطر مسئولة

 26.500 92.500 8.409 11 جانب أيسر تجريبية
 

0.688 
 

0.491 
 

  غير دالة
 60.500 10.083 6 أيسر ضابطةجانب  إحصائياً

 التحكم بالتهور
 20.500 86.500 7.864 11 جانب أيسر تجريبية

 
1.381 

 
0.167 

 
  غير دالة
 66.500 11.083 6 جانب أيسر ضابطة إحصائياً
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متوسط  العدد  المهارات
 الرتب

مجموع 
 الرتب

قيمة  Zقيمة  Uقيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

االستعداد الدائم 
 للتعلم المستمر

 31.500 100.500 9.136 11 جانب أيسر تجريبية
 

0.178 
 

0.859 
 

  ةغير دال
 52.500 8.750 6 جانب أيسر ضابطة إحصائياً

التصور  –الخلق 
اإلبداع –  

 30.000 96.000 8.727 11 جانب أيسر تجريبية
 

0.326 
 

0.745 
 

  غير دالة
 57.000 9.500 6 جانب أيسر ضابطة إحصائياً

تطبيق المعارف 
الماضية على 

األوضاع 
 الجديدة

 96.500 8.773 11 جانب أيسر تجريبية

30.500 
 

0.284 
 

0.777 
 

  غير دالة
 56.500 9.417 6 جانب أيسر ضابطة إحصائياً

 التفكير التبادلي
 26.000 106.000 9.636 11 جانب أيسر تجريبية

 
0.744 

 
0.457 

 
  غير دالة
 47.000 7.833 6 جانب أيسر ضابطة إحصائياً

 االختبار ككل
 28.000 94.000 8.545 11 جانب أيسر تجريبية

 
0.507 

 
0.612 

 
  غير دالة
 59.000 9.833 6 جانب أيسر ضابطة إحصائياً

  1.96) = 0.05(الجدولية عند مستوى داللة " Z"قيمة   *
  2.58) = 0.01(الجدولية عند مستوى داللة " Z"قيمة  **
  

وهذا يعني ) 0.05(داللة  غير دالة إحصائياً عند مستوى(Z)أن قيمة ) 4-10(يتضح من الجدول 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضـابطة،  

في االختبار القبلـي المعـد لهـذه     بعض عادات العقل المنتجوهذا يعني تكافؤ المجموعتين في 
  .الدراسة

  

هن جانبي الـدماغ  تي لديالطالبات اللوا الفروقات في بعض عادات العقل المنتج لدى ضبط-4
سيطرين قبل إجراء التجربة م:  

المجموعتين للتعرف على داللة الفروق بين  مان ويتنيوللتحقق من ذلك تم استخدام اختبار 
اللواتي لديهن جانبين الدماغ التطبيق القبلي لالختبار لدى طالبات والتجريبية في الضابطة 

  .مسيطرين 
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  )4-11(الجدول  

ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين متوسطي درجات  (Z)وقيمة  (U)الرتب ومجموع الرتب وقيمة متوسطات 
سيطرين المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لالختبار لدى الطالبات اللواتي لديهن جانبي الدماغ م.  

متوسط  العدد  المهارات
 الرتب

مجموع 
قيمة  Zقيمة  Uقيمة  الرتب

 الداللة
مستوى 
 الداللة

جمع البيانات 
  باستخدام الحواس

 275.500 600.500 24.020 25 جانبان تجريبية
 

0.747 
 

0.455 
 

  غير دالة
 674.500 26.980 25 جانبان ضابطة إحصائياً

التساؤل وطرح 
  المشكالت

 237.500 712.500 28.500 25 جانبان تجريبية
 

1.500 
 

0.134 
 

  غير دالة
 562.500 22.500 25 جانبان ضابطة ياًإحصائ

التفكير والتواصل 
  بدقة وبوضوح

 221.000 729.000 29.160 25 جانبان تجريبية
 

1.886 
 

0.059 
 

  غير دالة
 546.000 21.840 25 جانبان ضابطة إحصائياً

 283.500 608.500 24.340 25 جانبان تجريبية  التفكير حول التفكير
 

0.587 
 

0.557 
 

  غير دالة
 666.500 26.660 25 جانبان ضابطة إحصائياً

اإلقدام على مخاطر 
  مسئولة

 265.000 590.000 23.600 25 جانبان تجريبية
 

0.995 
 

0.320 
 

  غير دالة
 685.000 27.400 25 جانبان ضابطة إحصائياً

 التحكم بالتهور
 295.500 654.500 26.180 25 جانبان تجريبية

 
0.350 

 
0.726 

 
  غير دالة
 620.500 24.820 25 جانبان ضابطة إحصائياً

االستعداد الدائم 
 للتعلم المستمر

 244.500 569.500 22.780 25 جانبان تجريبية
 

1.367 
 

0.172 
 

  غير دالة
 705.500 28.220 25 جانبان ضابطة إحصائياً

 –التصور  –الخلق 
 اإلبداع

 280.500 669.500 26.780 25 جانبان تجريبية
 

0.654 
 

0.513 
 

  غير دالة
 605.500 24.220 25 جانبان ضابطة إحصائياً

تطبيق المعارف 
الماضية على 
 األوضاع الجديدة

 637.000 25.480 25 جانبان تجريبية
312.000 

 
0.010 

 
0.992 

 
  غير دالة
 638.000 25.520 25 جانبان ضابطة إحصائياً

تبادليالتفكير ال  
 309.500 640.500 25.620 25 جانبان تجريبية

 
0.061 

 
0.951 

 
  غير دالة
 634.500 25.380 25 جانبان ضابطة إحصائياً

 306.000 644.000 25.760 25 جانبان تجريبية االختبار ككل
 

0.127 
 

0.899 
 

  غير دالة
 631.000 25.240 25 جانبان ضابطة إحصائياً

  

  1.96) = 0.05(الجدولية عند مستوى داللة " Z"قيمة    *
  2.58) = 0.01(الجدولية عند مستوى داللة " Z"قيمة  **

  

) 0.05(غير دالة إحصائياً عند مسـتوى داللـة   (Z)أن قيمة ) 4-11(يتضح من الجدول 
وهذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين درجات المجموعتين التجريبية والضابطة، 
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في االختبار القبلـي المعـد لهـذه     بعض عادات العقل المنتجعني تكافؤ المجموعتين في وهذا ي
  .الدراسة

  
  :إعداد دليل المعلم : سادساً 
يف دليل المعلم بأنه كتيب يستدل ويسترشد به المعلم في تـدريس الوحـدة المـراد    عر
جية التعلم بالـدماغ ذي  حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام استراتي، تدريسها

األساسي  الجانبين في تدريس العلوم لتنمية بعض عادات العقل المنتج لدى طالبات الصف التاسع
.  

ولذلك قامت الباحثة بإعداد دليل مرشد للمعلم يستعين به معلم العلوم في تدريس الوحدة 
النبات الزهري " عنوان  الجزء الثاني والتي ب –السابعة من كتاب العلوم للصف التاسع األساسي 

وذلك في ضوء استخدام استراتيجية التعلم بالدماغ ذي الجانبين ،بحيث تـم تصـميم   " وتركيبه 
  . المادة التعليمية وفق خطوات االستراتيجية بأسلوب شيق ومحفز للتعلم

  
  :وقد راعت الباحثة عند بناء الدليل ما يلي 

 .لسابقة في هذا المجال االطالع على األدبيات التربوية والدراسات ا •

 .االطالع على محتوى موضوعات العلوم للصف التاسع األساسي  •
  

  

ثم تم عرض الدليل على معلمي العلوم والمتخصصين إلبداء أرائهمـا  حولـه وحـول    
وتم األخذ برأيهم وإجراء التعديالت المناسبة ،بحيث احتوى على األهداف المراد ، إمكانية التعديل

والتقـويم  ، وخطوات التنفيذ مع الطالبات، والخبرات السابقة، يع الزمني للدروسوالتوز، تعلمها
  . )8(في صورته النهائية كما في ملحق  وخرج، بأنواعه

باستخدام اسـتراتيجية الـتعلم   " النبات الزهري وتركيبه" وأخيراً تم تنفيذ دروس وحدة 
ستعداد للتعلم من بداية العرض ثم ذي الجانبين بحسب تسلسل خطواتها ابتداء بخطوة اال غبالدما

تتبعها االندماج المنظم ثم تتبعها اليقظة الهادئة ثم تتبعها مرحلة التجريب ثم تتبعها مرحلة توسيع 
  .السعة الدماغية

  

  :إعداد دليل الطالب : سابعاً
قامت الباحثة باالطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة في كيفية االستفادة مـن  

  .ة استخدام استراتيجية التعلم بالدماغ ذي الجانبين في تنمية بعض عادات العقل المنتج طريق
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وتم عرض الدليل على معلمات متخصصات في مادة العلوم ومن ذوي الخبرة في مجال 
وقد اشتمل الدليل علـى ورقـة   ، )9(وذلك إلخراج الدليل في صورته النهائية ملحق ، التدريس

  :منها على  عمل لكل حصة تحتوي كل
  .األهداف المرجو تحقيقها من ورقة العمل .1
  .تقويم تكويني .2
  .تقويم ختامي . 3

وتصـحيح  ، وتم االجابة عليها خالل الحصة حتي يتم تعديل أي خطأ في إجابة الطالبات
  .أي خطأ في فهم الطالبات 

تـم  و، وقد اشتمل الدليل أيضاً على صحائف عمل لكل درس يوجد بها أنشطة عمليـة 
توزيها على الطالبات قبل إجراء النشاط واإلجابة عليها بعد إجراء النشاط وكتابـة المالحظـة   

  .واالستنتاج 
  

  :خطوات إجراء الدراسة 
  :لإلجابة عن تساؤالت الدراسة والتحقق من فروضها اتبعت الباحثة اإلجراءات التالية 

ودراسة البحـوث  ، تربويات العلوم االطالع على البحوث السابقة ودراسة األدبيات في مجال .1
  .التي تناولت موضوعي جانبي الدماغ وعادات العقل المنتجة 

تقدمت الباحثة بطلب رسمي إلى رئيس برنامج التربية والتعليم بوكالة الغوث الدولية بغـزة   .2
/ 13بتـاريخ ) ب(للسماح بتطبيق تجربة الدراسة في مدرسة بنـات المغـازي اإلعداديـة    

  .د تم الحصول على الموافقة بهذا التاريخ، وق3/2013

إعداد اختبار لقياس بعض عادات العقل المنتج في الوحدة المختارة والعادات العشـر هـي     .3
التفكيـر والتواصـل بدقـة    ، التساؤل وطرح المشكالت، جمع البيانات باستخدام الحواس(

االسـتعداد  ، حكم بالتهورالت، اإلقدام على مخاطر مسئولة، التفكير حول التفكير ،وبوضوح
تطبيق المعارف الماضية على األوضاع ، اإلبداع –التصور  –الخلق  ،الدائم للتعلم المستمر

  . )التفكير التبادلي، ةالجديد

  . )تحضير دروس الوحدة(إعداد محتوى الوحدة  .4

  .إعداد المادة التعليمية وتنظيمها وفق استراتيجية التعلم بالدماغ ذي الجانبين  .5
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تحكيم المادة التعليمية وطريقة تدريسها واالختبار المعد من قبل خبراء العلـوم والمشـرفين    .6
  .والتربويين والمعلمين 

  .تجربة االختبار على عينة استطالعية غير عينة الدراسة وإجراء التعديالت الالزمة  .7

  .عدة إعداد االختبار في صورته النهائية وكذلك المادة التعليمية الم .8

البيئة االجتماعيـة  ، العمر، ضبط بعض المتغيرات المتوقع تأثيرها على التجربة مثل الجنس .9
  .في االختبار القبلي "النبات الزهري وتركيبة " التحصيل السابق في وحدة ، والثقافية

 )كمتغيـر تصـنيفي  (تطبيق اختبار السيطرة الدماغية التي تم تطبيقه على عينة الدراسـة  . 10
وإلـى جـانبين   ، نيف أفراد العينة إلى جانب أيمن مسيطر، و إلى جانب أيسر مسيطرلتص

  . )أيمن وأيسر(مسطرين 

تطبيق االختبار القبلي على أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة للتأكد من تكافؤهما في  .11
  . جربة قبل بدء تنفيذ الت" النبات الزهري وتركيبه "بعض عادات العقل المنتج في وحدة 

" النبات الزهـري وتركيبـه   "البدء بتنفيذ التجربة حيث تدريس المجموعة التجريبية وحدة . 12
بينما تدرس المجموعة الضابطة بالطريقة ، باستخدام استراتيجية التعلم بالدماغ ذي الجانبين

ـ ، التقليدية للوحدة المتعارف عليها وتتمثل بالشرح واإللقاء وإعطاء بعض التـدريبات  د وق
 .24/4/3013إلـى تـاريخ    23/3/2013بدأت الباحثة بإجراءات تنفيذ التجربة من يـوم  

–األنسجة المولـدة  في األسبوع األول من بدء تاريخ تنفيذ التجربة بشرح -فقامت الباحثة 
وفـق   األنسـجة الوعائيـة  ،االسكلرنشـيمي   –األنسجة الكلونشـيمي  ، النسيج البرنشيمي

  .االستراتيجية المستخدمة 

  . التركيب الداخلي للجذر -مقطع طولي في الجذر–المجموع الجذري  :في األسبوع الثاني - 
التركيب الداخلي لساق من ، المجموع الخضري -وظائف الجذر:  في األسبوع الثالث  - 

  .ذوات الفلقتين 
أنواع  - هرمون األوكسين –اكتشاف الهرمونات النباتية  لورقةا : في األسبوع الرابع - 

  . مونات النباتيةالهر
اختبار لقياس بعض (وفي نفس األسبوع  الخامس قامت الباحثة بتطبيق االختبار البعدي  -  

  .)عادات العقل المنتج
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لهذه االستراتيجية فقد الحظت طالبات المجموعة التجريبية أكثر تطبيق الباحثة ومن خالل 
والمشاركة في المناقشة واألسئلة  نشاطاً ؛ وذلك ألن هذه المجموعة بدأوا بمعالجة المعلومات،

تحمل  الحظت الباحثةوفقاً لجو التحدي، وقاموا بإلقاء األسئلة، والبحث عن إجاباتها، وكما 
الطالبات للمخاطر والمجازفات خالل قيامهم باألنشطة العملية ، وتعاونهم مع بعضهم البعض 

  .لتحقيق الهدف المطلوب 

على الطالبات بعد االنتهاء مـن  )بعض عادات العقل المنتج اختبار( البعدي ختباراالتطبيق . 13
جـانبين  أثر استراتيجية التعلم بالدماغ ذي ال لمعرفة رصد نتائج االختبار،وتدريس الوحدة 

  . للمجموعة التجريبية مقابل المجموعة الضابطة 

  .وتفسيرها إحصائياً تحليل النتائج . 14

  . هذه النتائج في ضوء التوصيات والمقترحاتثم وضع . 15

  
  :األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

  :األساليب اإلحصائية التالية  الباحثةللتحقق من صحة فروض الدراسة استخدمت  
المتعلق بالفروق بـين  والرابع الثاني والثالث الختبار صحة الفرض  (U)اختبار مان ويتني  .1

والضـابطة بعـد تطبيـق االسـتراتيجية      المجموعات الفرعية من المجموعتين التجريبية
  .المستخدمة 

المتعلق بالفروق بين المجموعتين  األوللعينتين مستقلتين الختبار صحة الفرض ) ت(اختبار  .2
 التجريبية والضابطة بعد تطبيق االستراتيجية المستخدمة

غير المستقل على تأثير المت(معامل مربع إيتا للكشف عن حجم التأثير للفروق الدالة إحصائياً .3
  .)المتغير التابع
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  اخلامـسالفصل 
  نـتـائج الــدراســة ومناقشتـها

  

v ة السؤال األول وتفسيرهإجاب. 

v إجابة السؤال الثاني وتفسيره. 

v إجابة السؤال الثالث وتفسيره. 

v إجابة السؤال الرابع وتفسيره. 

v إجابة السؤال الخامس وتفسيره. 

v  توصيات الدراسة. 

v  مقترحات الدراسة. 
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  الفصل اخلامس
  نتائج الدراسة ومناقشتها

اسـتراتيجية الـتعلم بالـدماغ ذي    استخدام أثر  علىالتعرف إلى الدراسة هذه استهدفت 
لدى طالبات الصف التاسع األساسي عادات العقل المنتج في تدريس العلوم  لتنمية بعض  الجانبين

األهداف تم تطبيق أدوات الدراسة التي تم توضيحها فـي الفصـل الرابـع،     ولتحقيق هذه، بغزة
اإلحصـائي   ويتناول هذا الفصل عرضاً للنتائج التي تم التوصل إليها حيث تم استخدام البرنـامج 

)SPSS(     لمعالجة بيانات الدراسة وسيتم عرض النتائج التي تم التوصل إليها لكـل فـرض مـن
  . افسيرهحدة وتفرضيات الدراسة على 

  

  : نتائج السؤال األول 

  :ينص السؤال األول على ما يلي 

  ؟تعلم وتعليم العلوم لدى طالبات الصف التاسع األساسي التي تالئم ما عادات العقل المنتج " 

، )2008حسام الدين، (باالطالع على  الدراسات السابقة واألدب التربوي كدراسة  الباحثةقامت 
عقلية وتعريفاتهـا  عادات ) 10(، وتم تحديد )2006سعيد، (ودراسة ، )2005عمور، (ودراسة 

قائمة على مجموعة مـن المختصـين بالمنـاهج وطـرق     ال هذه  اإلجرائية، ومن ثم تم عرض
للحكم على العادات العشر المراد تنميتهـا لـدى طالبـات    ومدرسين ومشرفي العلوم  التدريس،

 الباحثـة قامـت  ،وعالوةً على ذلك عليم مادة العلوم الصف التاسع األساسي والتي تُالئم تعلم وت
العـادات العشـر   حيثُ تضمنت هذه الوحدة ) النبات الزهري وتركيبه(باستطالع محتوى وحدة 

التفكيـر والتواصـل بدقـة    ، التساؤل وطرح المشكالت، جمع البيانات باستخدام الحواس(هي و
االستعداد الـدائم  ، التحكم بالتهور، ئولةاإلقدام على مخاطر مس، التفكير حول التفكير، وبوضوح

، تطبيق المعارف الماضية على األوضاع الجديـدة ، اإلبداع –التصور  –الخلق ، للتعلم المستمر
  . )6(ُأنظر ملحق رقم  )التفكير التبادلي
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  : الثاني السؤالالنتائج المتعلقة ب
   :على ما يلي لثانيالسؤال اوينص 

بين متوسطي درجات طالبات ) α ≥  0.05(حصائية عند مستوي هل توجد فروق ذات داللة إ
  المجموعة التجريبية وقريناتهن في المجموعة الضابطة في اختبار بعض عادات العقل المنتج ؟

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  :"المتعلقة بالسؤال على ما يلي وتنص الفرضية 
ت المجموعة التجريبية وقريناتهن في بين متوسطي درجات طالبا) α ≥  0.05(مستوي 

  ".المجموعة الضابطة في اختبار بعض عادات العقل المنتج 

تم حساب متوسط درجات الطالبات واالنحراف المعيـاري  وللتحقق من صحة هذا الفرض     
  مسـتقلتين لعينتـين   "ت"اختبـار   لكل من المجموعتين التجريبية والضابطة،  وتـم اسـتخدام  

T. test independent sample" " للتعرف إلى الفروق بين متوسط درجات الطالبات في كل ،
  :نتائج هذا الفرضيوضح ) 5-1(والجدول ، من المجموعتين في االختبار

  )5-1( الجدول 
  ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق " ت"المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة 

   .االختبار بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في

االنحراف  المتوسط العدد مجموعة 
"ت"قيمة  المعياري مستوى  

 الداللة

جمع البيانات 
باستخدام 
  الحواس

 1.141 3.675 40 تجريبية بعدي

6.445 
 

دالة عند 
 1.412 1.825 40 ضابطة بعدي 0.01

التساؤل 
وطرح 
  المشكالت

 1.104 3.750 40 تجريبية بعدي

5.430 
 

دالة عند 
 1.037 2.450 40 ضابطة بعدي 0.01

التفكير 
والتواصل بدقة 

  وبوضوح

 1.355 3.600 40 تجريبية بعدي
5.071 

 
دالة عند 

 1.244 2.125 40 ضابطة بعدي 0.01

التفكير حول 
  التفكير

 1.150 3.100 40 تجريبية بعدي
5.022 

 
دالة عند 

0.01 
 1.209 1.775 40 ضابطة بعدي
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االنحراف  المتوسط العدد مجموعة 
"ت"قيمة  المعياري مستوى  

 الداللة

اإلقدام على 
ر مخاط

  مسئولة

 1.275 2.375 40 عديبتجريبية 
5.873 

 
دالة عند 

0.01 
 0.992 0.875 40 ضابطة بعدي

 5.348 0.971 2.925 40 تجريبية بعدي التحكم بالتهور
 

دالة عند 
 1.377 1.500 40 ضابطة بعدي 0.01

االستعداد 
الدائم للتعلم 

 المستمر

 1.108 3.450 40 تجريبية بعدي

8.773 
 

عند دالة 
 1.109 1.275 40 ضابطة بعدي 0.01

التصور  –الخلق 
اإلبداع –  

 6.412 1.320 3.500 40 تجريبية بعدي
 

دالة عند 
 1.295 1.625 40 ضابطة بعدي 0.01

تطبيق المعارف 
الماضية على 
 األوضاع الجديدة

 0.984 2.425 40 تجريبية بعدي
5.362 

 
دالة عند 

 0.933 1.275 40 ضابطة بعدي 0.01

 4.669 1.081 2.100 40 تجريبية بعدي التفكير التبادلي
 

دالة عند 
 1.074 0.975 40 ضابطة بعدي 0.01

 11.350 5.163 30.825 40 تجريبية بعدي االختبار ككل
 

دالة عند 
 6.661 15.700 40 ضابطة بعدي 0.01

  2.00) = 0.05(ى داللة وعند مستو) 78(  الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة    *
  2.66) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 78(الجدولية عند درجة حرية " ت"قيمة  **

الجدولية، وهذا يدل على " ت"المحسوبة أكبر من قيمة " ت"أن قيمة ) 5-1(يتضح من جدول
و هذا يعني رفض الفرض الصفري، و ) (0.01 مستوى داللة وجود فرق دال إحصائياً عند

) α =  0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي رض البديل،  بمعنى أنه قبول الف
في  في المجموعة الضابطةوقريناتهن طالبات المجموعة التجريبية بين متوسطي درجات 

  . لصالح المجموعة التجريبية اختبار بعض عادات العقل المنتج

  :يتضح للباحثة من الجدول ما يلي 

  :ة جمع البيانات باستخدام كأحد أبعاد اختبار بعض عادات العقل المنتج بالنسبة لعاد: أوالً

وهو أقـل مـن المتوسـط     )1.852(كان المتوسط في التطبيق للعينة الضابطة يساوي 
المحسـوبة  "  ت"" وكانت قيمـة   ،)3.675(الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية والذي يساوي 

، وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائياً 0.01د وهي دالة إحصائياً عن )(6.445تساوي 
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درجات طالبات المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة     بين متوسطي )α= 0.05(مستوى عند 
البيانات باستخدام الحواس الختبار بعض عادات العقل المنتج لصـالح   الضابطة  في عادة جمع

  . ةالمجموعة التجريبي
  

  

  :كأحد أبعاد اختبار بعض عادات العقل المنتج اؤل وطرح المشكالت التسبالنسبة لعادة : ثانياً

وهـو أقـل مـن    ) 2.450(كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة يساوي 
"  ت"وكانـت قيمـة   ، )(3.750المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية والذي يسـاوي  

، وهذا يعني أنه توجـد فـروق ذات   0.01د وهي دالة إحصائياً عن )5.430(المحسوبة تساوي 
درجات طالبات المجموعـة التجريبيـة    متوسطيبين  )α= 0.05(داللة إحصائياً عند مستوى 

والمجموعة الضابطة  في عادة التساؤل وطرح المشكالت الختبار بعض عادات العقل المنـتج  
  . ةلصالح المجموعة التجريبي

  

كأحد أبعاد اختبار بعض عـادات العقـل   واصل بدقة وبوضوح التفكير والتبالنسبة لعادة : ثالثاً
  :المنتج 

وهـو أقـل مـن    2.125) (كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة يساوي 
"  ت" وكانـت قيمـة   ، )(3.600المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية والذي يساوي 

، وهذا يعني أنه توجـد فـروق ذات   0.01د وهي دالة إحصائياً عن) 5.071(المحسوبة تساوي 
درجات طالبات المجموعـة التجريبيـة    متوسطيبين  )α =0.05(داللة إحصائياً عند مستوى 

والمجموعة الضابطة  في عادة التفكير والتواصل بدقة وبوضوح الختبار بعض عادات العقـل  
  . ةالمنتج لصالح المجموعة التجريبي

  

  :أبعاد اختبار بعض عادات العقل المنتج ير حول التفكير كأحد التفكبالنسبة لعادة : رابعاً

وهـو أقـل مـن    1.775) (كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة يساوي 
"  ت" وكانـت قيمـة   (3.100) المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية والـذي يسـاوي  

، وهذا يعني أنه توجـد فـروق ذات   0.01وهي دالة إحصائياً عند ) 5.022(المحسوبة تساوي 
درجات طالبات المجموعـة التجريبيـة    متوسطيبين  )α =0.05(داللة إحصائياً عند مستوى 

والمجموعة الضابطة  في عادة التفكير حول التفكير الختبار بعض عادات العقل المنتج لصـالح  
  . ةالمجموعة التجريبي
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د اختبـار بعـض عـادات العقـل     كأحد أبعاسئولة اإلقدام على مخاطر مبالنسبة لعادة : خامساً
  :المنتج

وهـو أقـل مـن    0.875) (كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة يساوي 
 "ت" وكانـت قيمـة   ، )2.375(المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية والذي يسـاوي  

يعني أنه توجـد فـروق ذات   ، وهذا 0.01وهي دالة إحصائياً عند ) 5.873(المحسوبة تساوي 
درجات طالبات المجموعـة التجريبيـة    متوسطيبين  )α =0.05(داللة إحصائياً عند مستوى 

والمجموعة الضابطة  في عادة التفكير حول التفكير الختبار بعض عادات العقل المنتج لصـالح  
  . ةالمجموعة التجريبي

  

  :ختبار بعض عادات العقل المنتج كأحد أبعاد ا التحكم بالتهوربالنسبة لعادة : سادساً

وهـو أقـل مـن     1.500)(كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة يساوي 
"   ت" وكانـت قيمـة   ، )2.925(المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية والذي يسـاوي 

وق ذات داللة ، وهذا يعني أنه توجد فر0.01وهي دالة إحصائياً عند ) .(5.348المحسوبة تساوي
درجـات طالبـات المجموعـة التجريبيـة      متوسـطي بين  )α =0.05(إحصائياً عند مستوى 

والمجموعة الضابطة  في عادة التحكم بالتهور الختبار بعض عادات العقـل المنـتج لصـالح    
  . ةالمجموعة التجريبي

  

ر بعض عـادات العقـل   كأحد أبعاد اختبا االستعداد الدائم للتعلم المستمربالنسبة لعادة : سابعاً
  :المنتج 

وهـو أقـل مـن     1.275) (كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة يساوي 
"   ت" وكانـت قيمـة   ، )3.450(المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية والذي يسـاوي 

ات داللة ، وهذا يعني أنه توجد فروق ذ0.01وهي دالة إحصائياً عند ) 8.773(المحسوبة تساوي
درجـات طالبـات المجموعـة التجريبيـة      متوسـطي بين  )α= 0.05(إحصائياً عند مستوى 

االستعداد الدائم للتعلم المستمر الختبار بعـض عـادات العقـل     والمجموعة الضابطة  في عادة
  . ةالمنتج لصالح المجموعة التجريبي

  

  :اختبار بعض عادات العقل المنتج  كأحد أبعاداإلبداع  –التصور  –الخلق بالنسبة لعادة : ثامناً

وهـو أقـل مـن      1.625)(كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة يساوي
"  ت" وكانـت قيمـة   ، )3.500(المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية والذي يساوي 
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فروق ذات داللة ، وهذا يعني أنه توجد 0.01وهي دالة إحصائياً عند ) .(6.412المحسوبة تساوي
درجـات طالبـات المجموعـة التجريبيـة      متوسـطي بين  )α= 0.05(إحصائياً عند مستوى 

اإلبداع الختبار بعض عادات العقل المنـتج  –التصور  –الخلق   والمجموعة الضابطة  في عادة
  . ةلصالح المجموعة التجريبي

  

كأحد أبعاد اختبار بعـض  جديدة تطبيق المعارف الماضية على األوضاع البالنسبة لعادة : تاسعاً
  :عادات العقل المنتج 

وهـو أقـل مـن    1.275) (كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة يساوي 
"  ت" وكانـت قيمـة   ، )2.425(المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية والذي يسـاوي 

يعني أنه توجد فروق ذات داللة ، وهذا 0.05وهي دالة إحصائياً عند ) (5.362تساوي المحسوبة
درجـات طالبـات المجموعـة التجريبيـة      متوسـطي بين  )α= 0.05(إحصائياً عند مستوى 

الختبار بعض تطبيق المعارف الماضية على األوضاع الجديدة   والمجموعة الضابطة  في عادة
  . ةعادات العقل المنتج لصالح المجموعة التجريبي

  

  :كأحد أبعاد اختبار بعض عادات العقل المنتج كير التبادلي التفبالنسبة لعادة : عاشراً

هـو أقـل مـن    (0.975)  كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة يسـاوي  
"  ت" وكانـت قيمـة   ، )2.100(المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية والذي يسـاوي 

، وهذا يعني أنه توجـد فـروق ذات   0.05وهي دالة إحصائياً عند ) .(4.669المحسوبة  تساوي
بين متوسطي درجات طالبات المجموعـة التجريبيـة    )α= 0.05(داللة إحصائياً عند مستوى 

الختبار بعض تطبيق المعارف الماضية على األوضاع الجديدة   والمجموعة الضابطة  في عادة
  . ةعادات العقل المنتج لصالح المجموعة التجريبي

  -:لية لالختبار بالنسبة للدرجة الك

وهو أقـل مـن    15.700)(كان المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة الضابطة  يساوي 
"  ت" وكانـت قيمـة   ، )30.825(المتوسط الحسابي في التطبيق للعينة التجريبية والذي يساوي

توجد فـروق ذات  ، وهذا يعني أنه  0.05وهي دالة إحصائياً عند ) (11.350المحسوبة  تساوي
بين متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبيـة  ) α  = 0.05(ة إحصائية عند مستوي دالل

لصـالح المجموعـة   وقريناتهن في المجموعة الضابطة في اختبار بعض عادات العقل المنـتج  
  .التجريبية
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وعلى هذا فإن استخدام استراتيجية التعلم بالدماغ ذي الجانبين قد لعبت دور في تنميـة  
المجموعـة   قرينـاتهن فـي  عقل المنتج لدى أفراد المجموعة التجريبية مقابـل  بعض عادات ال

  :وقد يعزى هذا التفوق إلى عدة عوامل منها الضابطة 

أن المتعلم في المجموعة التجريبية قد اكتسب العديد من عادات العقل المنتج من خـالل   - 1
وجـه قـدراتهم   وبالتـالي ت ، المشاركة مع زمالؤه في صناعة القرارات التي تخصـهم 

بأنواعها والتـي   توالتعامل مع أساليب حل المشكال، الدماغية اليمني واليسرى بأنفسهم
وقـدرة  ، تنمي قدرات المتعلم الذكائية في جانبي الدماغ من خالل المدركات المحسوسة

المتعلم على استخدام جوانبه الجسمية في خدمة النمو المعرفي في الدماغ بحيـث يقـوم   
  .اء وتركيب األشياء بطرق معينة تعطي لألفكار المتعلمة معنى المتعلم ببن

موجه ومرشد للطالب والمـتعلم فـرداً نشـطاً     اهتم بدورهالمعلم في هذه االستراتيجية  - 2
  .يستخدم حواسه والممارسة العملية والتجارب والتفاعل الصفي ليدعم المعرفة النظرية 

لمتعلم يتمثل في أنه يقوم بنفسه بكل العمل وتزداد نسبة نجاح الموقف التعليمي ألن دور ا - 3
معتمداً على ما لديه من مادة مكتوبة ونشاطات مقررة حيث ينفذ العمل ويدون النتـائج  

وما على المعلم إال التنويع ، ويعالج المعلومات ويصيغ أسئلة جديدة ويتنبأ بأوضاع جديدة
ة لممارسة األنشطة الصـفية  في استراتيجيات التعلم بين الحين واألخر في الغرفة الصفي

ب الخبرة وتحسن مـن عمليـة   المنهجية كتكوين المجموعات الفعالة والتي تكسب الطال
  التعلم 

اعتماد التقدم في مستويات األداء التدريسي الستراتيجية التعلم بالدماغ ذي الجانبين على  - 4
لهذه االستراتيجية الخبرات التعليمية وطرق اعتماد التقدم في مستويات األداء التدريسي 

على الخبرات التعليمية للمتعلمين والطرق التعليمية التي تسهل بصورة مباشـرة تقـدم   
  .المتعلم في اكتساب المهارة المراد تعلمها 

للتأكد من أن الفروق وهي حجم تأثير العامل المستقل وهو استراتيجية التعلم بالـدماغ  و
قامـت  ، ادات العقل المنتج لم تحدث نتيجة الصدفةذي الجانبين على العامل التابع وهو بعض ع

    :باستخدام المعادلة التالية"   η 2"مربع إيتا حساب من خالل  التأثير الباحثة بحساب حجم
  )2000:42، عفانة(                                                                         

                                                                
                                                                                            

   

t2 = η2 t2 + df 
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  )5-2(جدول 
  قترح لتحدید مستویات حجم التأثیرالجدول المرجعي الم

  األداة المستخدمة
  حجم التأثیر

  كبیر جداً   كبیر  متوسط  صغیر
η 2 0.01  0.06  0.14  0.20  

  
  

  )3-5( جدول 
  وحجم التأثیر " η 2"  قیمةو  “ت”قیمة یبین 

  T  η 2 D حجم التأثیر 

  جداً  كبیر 1.459 0.347 6.445  جمع البیانات باستخدام الحواس
 كبیر جداً  1.230 0.274 5.430  التساؤل وطرح المشكالت

 كبیر جداً  1.148 0.248 5.071  التفكیر والتواصل بدقة وبوضوح

 كبیر جداً  1.137 0.244 5.022  التفكیر حول التفكیر

 كبیر جداً  1.330 0.307 5.873  اإلقدام على مخاطر مسئولة

 كبیر جداً  1.211 0.268 5.348  التحكم بالتهور

 كبیر جداً  1.987 0.497 8.773  االستعداد الدائم للتعلم المستمر

 كبیر جداً  1.452 0.345 6.412  اإلبداع –التصور  –الخلق 
 كبیر جداً  1.214 0.269 5.362  األوضاع الجدیدة تطبیق المعارف الماضیة على

 كبیر جداً  1.057 0.218 4.669  التفكیر التبادلي

 كبیر جداً  2.570 0.623 11.350 الدرجة الكلیة

  
استراتیجیة التعلم ( أن حجم تأثیر العامل المستقل ) 2- 5(بالرجوع إلى الجدول المرجعي 

 - 1.057(تراوح ما بین  )بعض عادات العقل المنتج(على العامل التابع )بالدماغ ذي الجانبین
 كان كبیرمما یدل على أن حجم التأثیر ) 0.20(وهو أكبر من أكبر من قوة مربع إیتا ) 2.570

ویرجع ذلك إلى األسباب التي سبق ، في بعض عادات العقل المنتج والدرجة الكلیة لالختبار جداً 
یبیة والتي وضحتها الفرضیة المجموعتین الضابطة والتجر ي تفسیر وجود الفروق بین ـذكرها ف
  . األولى

إلى اإلسهام ، وجود فروق دالة إحصائیًا في بعض عادات العقل المنتج الباحثةكما تفسر 
التي تتركه الطرق الحدیثة مثل استراتیجیة التعلم بالدماغ ذي الجانبین في تنمیة مهارات التفكیر 

وتثیر ، كما أنها تترك اتجاهات ایجابیة، المتعلم في تنمیة هذه المستویاتالعلیا واستثمار طاقة 
  .الناحیة الوجدانیة له
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   :الثالث سؤاللنتائج المتعلقة بالا
  :على ما يلي الثالث سؤالوينص ال

درجات طالبات  بين متوسطي ) α≥  0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي  هل
الجانب األيمن المسيطر من الدماغ في المجموعة التجريبية وقريناتهن في المجموعة الضابطة 

 في اختبار بعض عادات العقل المنتج ؟

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  :" المتعلقة بالسؤال على ما يليوتنص الفرضية 
جانب األيمن المسيطر من الدماغ في بين متوسطي درجات طالبات  ال) α≥  0.05(مستوي 

  ."ي اختبار بعض عادات العقل المنتجالمجموعة التجريبية وقريناتهن في المجموعة الضابطة ف
 Mann-Whitney Testباسـتخدام اختبـار    الباحثـة وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت 

لدى طالبات ل المنتج عادات العقللمقارنة بين المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار بعض 
  .يوضح نتائج هذا الفرض) 5-4(والجدول .الجانب األيمن المسيطر للدماغ 

  
  )5-4(الجدول 

ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين متوسطي درجات  (Z)وقيمة  (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة 
  .ى طالبات الجانب األيمن المسيطر من الدماغالمجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار لد

متوسط  العدد  المهارات
 الرتب

مجموع 
قيمة  Zقيمة  Uقيمة  الرتب

 الداللة
مستوى 
 الداللة

جمع 
البيانات 
باستخدام 
  الحواس

 43.000 10.750 4 جانب أيمن تجريبية

3.000 
 

2.420 
 

0.016 
 

دالة عند 
 48.000 5.333 9 جانب أيمن ضابطة 0.05

التساؤل 
وطرح 
  المشكالت

 44.500 11.125 4 جانب أيمن تجريبية
1.500 

 
2.634 

 
0.008 

 
دالة عند 

 46.500 5.167 9 جانب أيمن ضابطة 0.01

التفكير 
والتواصل 

بدقة 
  وبوضوح

 46.000 11.500 4 جانب أيمن تجريبية

0.000 
 

2.878 
 

0.004 
 

دالة عند 
 45.000 5.000 9 جانب أيمن ضابطة 0.01

التفكير حول 
  التفكير

 2.500 43.500 10.875 4 جانب أيمن تجريبية
 

2.471 
 

0.013 
 

دالة عند 
 47.500 5.278 9 جانب أيمن ضابطة 0.05



 نتائج الدراسة ومناقشتها 

183 
 

  الخامسالفصل 

متوسط  العدد  المهارات
 الرتب

مجموع 
قيمة  Zقيمة  Uقيمة  الرتب

 الداللة
مستوى 
 الداللة

اإلقدام على 
مخاطر 
  مسئولة

 45.500 11.375 4 جانب أيمن تجريبية
0.500 

 
2.853 

 
0.004 

 
دالة عند 

 45.500 5.056 9 جانب أيمن ضابطة 0.01

التحكم 
 بالتهور

 44.500 11.125 4 جانب أيمن تجريبية
1.500 

 
2.662 

 
0.008 

 
دالة عند 

0.01 
  جانب أيمن ضابطة

  
 

9 5.167 46.500 

االستعداد 
الدائم للتعلم 

 المستمر

 44.500 11.125 4 جانب أيمن تجريبية
1.500 

 
2.585 

 
0.010 

 
دالة عند 

 46.500 5.167 9 طةجانب أيمن ضاب 0.01

التصور  –الخلق 
اإلبداع –  

 1.000 45.000 11.250 4 جانب أيمن تجريبية
 

2.780 
 

0.005 
 

دالة عند 
 46.000 5.111 9 جانب أيمن ضابطة 0.01

تطبيق المعارف 
الماضية على 

األوضاع 
 الجديدة

 41.500 10.375 4 جانب أيمن تجريبية
4.500 

 
2.159 

 
0.031 

 
عند  دالة

 49.500 5.500 9. جانب أيمن ضابطة 0.05

التفكير 
 التبادلي

 4.500 41.500 10.375 4 جانب أيمن تجريبية
 

2.225 
 

0.026 
 

دالة عند 
 49.500 5.500 9 جانب أيمن ضابطة 0.05

 االختبار ككل
 0.000 46.000 11.500 4 جانب أيمن تجريبية

 
2.812 

 
0.005 

 
دالة عند 

 45.000 5.000 9 جانب أيمن ضابطة 0.01
  

  1.96) = 0.05(الجدولية عند مستوى داللة " Z"قيمة   *
  2.58) = 0.01(الجدولية عند مستوى داللة " Z"قيمة  **

و هذا يعني ) 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى داللة " Z" أن قيمة) 4- 5 (يتضح من جدول
توجد فروق ذات داللة إحصائية ،  بمعنى أنه رفض الفرض الصفري، و قبول الفرض البديل

بين متوسطي درجات طالبات  الجانب األيمن المسيطر من الدماغ ) α = 0.05(عند مستوي 
في المجموعة التجريبية وقريناتهن في المجموعة الضابطة في اختبار بعض عادات العقل 

  .صالح طالبات المجموعة التجريبيةالمنتج ل

  :دول ما يلي يتضح للباحثة من الج

لدى طالبات الجانب األيمن المسيطر مـن  بالنسبة لعادة جمع البيانات باستخدام الحواس : أوالً
  :كأحد أبعاد اختبار بعض عادات العقل المنتج  الدماغ
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وهو أقل من متوسـط  ) 5.333(كان متوسط الرتب في التطبيق للعينة الضابطة يساوي 
المحسـوبة  " Z" وكانـت قيمـة   ، )10.750(والذي يساوي الرتب في التطبيق للعينة التجريبية 

، وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائياً 0.05وهي دالة إحصائياً عند ) 2.420(تساوي 
درجات طالبات المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة     متوسطيبين ) α= 0.05(عند مستوى 

ار بعض عادات العقل المنتج لصـالح  الضابطة  في عادة جمع البيانات باستخدام الحواس الختب
  . ةالمجموعة التجريبي

بالنسبة لعادة التساؤل وطرح المشكالت لدى طالبات الجانب األيمن المسيطر من الدماغ : ثانياً
  :كأحد أبعاد اختبار بعض عادات العقل المنتج 

وهو أقل من متوسـط  ) 5.167(كان متوسط الرتب في التطبيق للعينة الضابطة يساوي 
المحسـوبة  " Z" وكانـت قيمـة   ، )11.125(الرتب في التطبيق للعينة التجريبية والذي يساوي 

، وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائياً 0.01وهي دالة إحصائياً عند  )2.634(تساوي 
درجات طالبـات المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة      متوسطي بين )α=0.05(عند مستوى 

لتساؤل وطرح المشكالت الختبار بعض عـادات العقـل المنـتج لصـالح     الضابطة  في عادة ا
  . ةالمجموعة التجريبي

بالنسبة لعادة التفكير والتواصل بدقة وبوضوح لدى طالبات الجانب األيمن المسيطر من : ثالثاً
  :الدماغ كأحد أبعاد اختبار بعض عادات العقل المنتج 

وهو أقل من متوسـط  ) 5.000(ة الضابطة يساوي كان متوسط الرتب في التطبيق للعين        
المحسـوبة  " Z" وكانـت قيمـة   ، )11.500(الرتب في التطبيق للعينة التجريبية والذي يساوي 

، وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائياً 0.01وهي دالة إحصائياً عند  ) 2.878(تساوي 
وعة التجريبية والمجموعة الضابطة  درجات طالبات المجم متوسطيبين  )α=0.05(عند مستوى 

في عادة التفكير والتواصل بدقة وبوضوح الختبار بعض عادات العقل المنتج لصالح المجموعة 
  . ةالتجريبي

بالنسبة لعادة التفكير حول التفكير لدى طالبات الجانب األيمن المسيطر من الدماغ كأحد : رابعاً
  :أبعاد اختبار بعض عادات العقل المنتج 

وهو أقل من متوسـط   5.278)(كان متوسط الرتب في التطبيق للعينة الضابطة يساوي 
المحسـوبة  " Z" وكانـت قيمـة   ، )10.875( الرتب في التطبيق للعينة التجريبية والذي يساوي

، وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائياً 0.05وهي دالة إحصائياً عند ) 2.471(تساوي 
درجات طالبـات المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة      متوسطيبين  )α= 0.05(عند مستوى 
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الضابطة  في عادة التفكير حول التفكير الختبار بعض عادات العقل المنتج لصالح المجموعـة  
  . ةالتجريبي

بالنسبة لعادة اإلقدام على مخاطر مسئولة لدى طالبات الجانب األيمن المسـيطر مـن   : خامساً
  :ار بعض عادات العقل المنتج الدماغ كأحد أبعاد اختب

وهو أقل من متوسط   5.056)(كان متوسط الرتب في التطبيق للعينة الضابطة يساوي 
المحسوبة تساوي " Z" وكانت قيمة ، )11.375(بيق للعينة التجريبية والذي يساويالرتب في التط

ة إحصائياً عنـد  ، وهذا يعني أنه توجد فروق ذات دالل0.01وهي دالة إحصائياً عند ) 2.853(
درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضـابطة    متوسطيبين  )α =0.05(مستوى 

  . ةفي عادة التفكير حول التفكير الختبار بعض عادات العقل المنتج لصالح المجموعة التجريبي

اغ كأحـد  بالنسبة لعادة التحكم بالتهور لدى طالبات الجانب األيمن المسيطر من الـدم : سادساً
  :أبعاد اختبار بعض عادات العقل المنتج 

وهو أقل من متوسـط  5.167) (كان متوسط الرتب في التطبيق للعينة الضابطة يساوي 
المحسـوبة  "  Z" وكانـت قيمـة   ، )11.125(الرتب في التطبيق للعينة التجريبية والذي يساوي

وجد فروق ذات داللة إحصائياً ، وهذا يعني أنه ت0.01وهي دالة إحصائياً عند ) (2.662تساوي
درجات طالبـات المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة      بين متوسطي )α= 0.05(عند مستوى 

الضابطة  في عادة التحكم بالتهور الختبار بعض عادات العقـل المنـتج لصـالح المجموعـة     
   .ةالتجريبي

الجانب األيمن المسيطر مـن  بالنسبة لعادة االستعداد الدائم للتعلم المستمر لدى طالبات : سابعاً
  :الدماغ كأحد أبعاد اختبار بعض عادات العقل المنتج 

وهو أقل من متوسـط  5.167)(كان متوسط الرتب في التطبيق للعينة الضابطة يساوي 
المحسـوبة  "  Z" وكانـت قيمـة   ، )11.125(الرتب في التطبيق للعينة التجريبية والذي يساوي

، وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائياً 0.01اً عند وهي دالة إحصائي) (2.585تساوي
درجات طالبات المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة     متوسطيبين  )α= 0.05(عند مستوى 

الضابطة  في عادة االستعداد الدائم للتعلم المستمر الختبار بعض عادات العقل المنـتج لصـالح   
  . ةالمجموعة التجريبي
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اإلبداع  لدى طالبات الجانب األيمـن المسـيطر مـن     –التصور  –ة الخلق بالنسبة لعاد: ثامناً
  :الدماغ كأحد أبعاد اختبار بعض عادات العقل المنتج 

وهو أقل من متوسـط  5.111) (كان متوسط الرتب في التطبيق للعينة الضابطة يساوي 
المحسـوبة  " Z" وكانـت قيمـة   ، )11.250(الرتب في التطبيق للعينة التجريبية والذي يساوي

، وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائياً 0.01وهي دالة إحصائياً عند ) (2.780تساوي
درجات طالبـات المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة      متوسطيبين  )α≥ 0.05(عند مستوى 

اإلبداع الختبار بعض عادات العقـل المنـتج لصـالح    –التصور  –الضابطة  في عادة  الخلق 
  . ةالتجريبيالمجموعة 

بالنسبة لعادة تطبيق المعارف الماضية على األوضاع الجديدة  لدى طالبـات الجانـب   : تاسعاً
  :األيمن المسيطر من الدماغ كأحد أبعاد اختبار بعض عادات العقل المنتج 

وهو أقل من متوسـط  5.500) (كان متوسط الرتب في التطبيق للعينة الضابطة يساوي 
المحسـوبة   " Z" وكانـت قيمـة   ، )10.375(ينة التجريبية والذي يساويالرتب في التطبيق للع

، وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائياً 0.05وهي دالة إحصائياً عند ) (2.159تساوي
درجات طالبـات المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة      متوسطيبين  )α= 0.05(عند مستوى 

الختبار بعض عادات العقل على األوضاع الجديدة   تطبيق المعارف الماضيةالضابطة  في عادة 
  . ةالمنتج لصالح المجموعة التجريبي

بالنسبة لعادة التفكير التبادلي  لدى طالبات الجانب األيمن المسيطر من الدماغ كأحـد  : عاشراً
  :أبعاد اختبار بعض عادات العقل المنتج 

وهو أقل من متوسـط  500 .5) (كان متوسط الرتب في التطبيق للعينة الضابطة يساوي 
المحسـوبة   " Z" وكانـت قيمـة   ، )10.375(الرتب في التطبيق للعينة التجريبية والذي يساوي

، وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائياً 0.05وهي دالة إحصائياً عند ) (2.225تساوي
جموعـة  درجات طالبات المجموعـة التجريبيـة والم   متوسطيبين  )α= 0.05(عند مستوى 

الختبار بعض عادات العقل تطبيق المعارف الماضية على األوضاع الجديدة  الضابطة  في عادة 
  . ةالمنتج لصالح المجموعة التجريبي

  -:بالنسبة للدرجة الكلية لالختبار 

كان متوسط الرتب في التطبيق للعينة الضابطة لدى طالبات الجانب األيمن المسيطر من 
وهو أقل من متوسط الرتب في التطبيق للعينة التجريبية لدى طالبـات   5.000)(الدماغ  يساوي 

المحسـوبة   " Z" وكانـت قيمـة   ، )(11.500الجانب األيمن المسيطر من الدماغ  والذي يساوي
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، وهذا يعني أنه توجـد فـروق ذات داللـة    ) 0.01(وهي دالة إحصائياً عند ) (2.812تساوي
توسـطي درجـات طالبـات المجموعـة التجريبيـة      بين م )α= 0.05(إحصائياً عند مستوى 

  . ةوالمجموعة الضابطة  في االختبار بعض عادات العقل المنتج لصالح المجموعة التجريبي

فروق دالة إحصـائية عنـد    وعلى هذا فإن النتائج المتعلقة بالفرضية أشارت إلى وجود
األيمن المسيطر مـن   في بعض عادات العقل المنتج لدى طالبات الجانب) α=  0.05(  مستوي

في المجموعة الضابطة لصالح طالبات المجموعة  قريناتهن مقابل الدماغ في المجموعة التجريبية
  : وقد يعزي هذا التفوق إلى عدة عوامل منها  ،التجريبية

 فهي التعلم بالدماغ ذي الجانبين  تراعي الفروق الفردية العقلية للمتعلمين ةأن استراتيجي - 1
، لشروحات دفعة واحدة وإنما بناء على حاجة الطالب للمعرفة المطلوبـة عرض كل اتال 

  .وهذا غير متاح في طريقة التدريس التقليدية
تحثُ طالبات الجانب األيمن المسيطر من الدماغ على تكوين العالقات بـين الـزمالء    - 2

بـادل  التجارب العملية في المختبر وت ءوالمحافظة عليها وهذا ظهر جلياً من خالل إجرا
وأيضاً تحثُهم على فهم الصورة الكلية للـدرس وسـرعة   ، الخبرات التعليمية فيما بينهم

أن طالبات هـذا الجانـب    الحظت الباحثةوقد ، االستجابة لألشياء المدركة والشعورية
مـن  ) LCD(يحبون األنشطة المرئية التي اعتمدت على العرض البصري وعلى جهـاز 

أن طالبات هذا الجانب يميلـون إلـى    حظت الباحثةالوقد  ، خالل عرض البوربوينت
  .وتكوين الصور الذهنية 

على تعليم التفكير والبحث في الوصول إلى المعرفة مما يجعـل المـتعلم    نها تحثُأكما  - 3
ممـا  ، تحقق التشويق وجذب االنتباه وإثارة المعلمين أنها كما، فعاًل في العملية التعليمية

  . يتم بشكل أفضل يجعل التدريس بهذه الطريقة 
للتأكد من أن الفروق وهي حجم تأثير العامل المستقل وهو اسـتراتيجية الـتعلم بالـدماغ ذي    و

الجانبين على العامل التابع وهو بعض عادات العقل المنتج لم تحدث نتيجـة الصـدفة، قامـت    
    :التاليةباستخدام المعادلة "   η 2"مربع إيتا حساب الباحثة بحساب حجم التأثير من خالل 

  )2000:43، عفانة(                                                                         
                                                                
  

  .لدرجة الكلية لالختبارلألبعاد وا يوضح حجم التأثير) 5-5(الجدول 
   

Z2 = η2 Z2  +4 
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  )5- 5(الجدول 

  يجاد حجم التأثيروالدرجة الكلية لالختبار إل لألبعاد " η 2"و " Z"قيمة 
 حجم التأثير Z Z2 Z2  +4 η 2 األبعاد

 جداً كبير 0.594 9.856 5.856 2.420  جمع البيانات باستخدام الحواس

 جداً كبير 0.634 10.940 6.940 2.634  التساؤل وطرح المشكالت

 جداً كبير 0.674 12.283 8.283 2.878  وبوضوحالتفكير والتواصل بدقة 

 جداً كبير 0.604 10.106 6.106 2.471  التفكير حول التفكير

 جداً كبير 0.671 12.142 8.142 2.853  اإلقدام على مخاطر مسئولة

 جداً كبير 0.639 11.086 7.086 2.662  التحكم بالتهور

 جداً كبير 0.626 10.684 6.684 2.585  االستعداد الدائم للتعلم المستمر

 جداً كبير 0.659 11.730 7.730 2.780  اإلبداع –التصور  –الخلق 

تطبيق المعارف الماضية على األوضاع 
  الجديدة

2.159 4.659 8.659 0.538 
 جداً كبير

 جداً كبير 0.553 8.951 4.951 2.225  التفكير التبادلي

 جداً كبير 0.664 11.910 7.910 2.812 الدرجة الكلية

استراتيجية التعلم بالـدماغ ذي  (حجم تأثير العامل المستقل أن) 5-5(جدول يتضح من 
وهو ) 0.664 – 0.538( تراوح ما بين  )بعض عادات العقل المنتج(على العامل التابع )الجانبين

في بعض عـادات   جداًكان كبيرمما يدل على أن  حجم التأثير ) 0.20(أكبر من قوة مربع إيتا 
ويرجع ذلك إلى األسباب التي سبق ذكرها فـي تفسـير   ، والدرجة الكلية لالختبارل المنتج العق

  .وجود الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية والتي وضحتها الفرضية الثانية 

على تنميـة   كبيرأثر  ذي الجانبين كان لها غاستراتيجية التعلم بالدما وهذا يدل على أن
منتج لدي طالبات الجانب األيمن المسيطر من الـدماغ فـي المجموعـة    بعض عادات العقل ال

  .التجريبية

  
  :الرابع السؤالالنتائج المتعلقة ب

                                                                                                                       . :على ما يلي السؤال الرابعوينص 
بين متوسطي درجات طالبات ) α≥  0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي 

ابطة الجانب األيسر المسيطر من الدماغ في المجموعة التجريبية وقريناتهن في المجموعة الض
  في اختبار بعض عادات العقل المنتج ؟
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  :" المتعلقة بالسؤال على ما يليوتنص الفرضية 
بين متوسطي درجات طالبات الجانب األيسر المسيطر من الدماغ في ) α≥  0.05(مستوي 

بعض عادات العقل ريناتهن في المجموعة الضابطة في اختبار ـة وقـالمجموعة التجريبي
  ".المنتج 

 Mann-Whitneyباسـتخدام اختبـار    الباحثة وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت

Test  لدى عادات العقل المنتج اختبار بعض للمقارنة بين المجموعتين التجريبية والضابطة في
  .يوضح نتائج هذا الفرض) 6-5(والجدول  .طالبات الجانب األيسر المسيطر للدماغ 

  

  )6-5(دول الج
ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين متوسطي درجات  (Z)وقيمة  (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة 

  .المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لالختبار لدى طالبات الجانب األيسر المسيطر للدماغ

 العدد  المهارات
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 Z قيمة Uقيمة 
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

جمع البيانات 
باستخدام 
  الحواس

 123.500 11.227 11 جانب أيسر تجريبية

8.500 
 

2.553 
 

0.011 
 

دالة عند 
 29.500 4.917 6 جانب أيسر ضابطة 0.01

التساؤل 
وطرح 
  المشكالت

 118.000 10.727 11 جانب أيسر تجريبية

14.000 
 

1.990 
 

0.047 
 

د دالة عن
 35.000 5.833 6 جانب أيسر ضابطة 0.05

التفكير 
والتواصل 
  بدقة وبوضوح

 122.000 11.091 11 جانب أيسر تجريبية
10.000 

 
2.357 

 
0.018 

 
دالة عند 

 31.000 5.167 6 جانب أيسر ضابطة 0.05

التفكير حول 
  التفكير

 124.500 11.318 11 جانب أيسر تجريبية
7.500 

 
2.647 

 
0.008 

 
دالة عند 

 28.500 4.750 6 جانب أيسر ضابطة 0.01

اإلقدام على 
مخاطر 
  مسئولة

 122.000 11.091 11 جانب أيسر تجريبية
10.000 

 
2.360 

 
0.018 

 
دالة عند 

 31.000 5.167 6 جانب أيسر ضابطة 0.05

 التحكم بالتهور
 128.000 11.636 11 جانب أيسر تجريبية

4.000 
 

3.010 
 

0.003 
 

دالة عند 
  جانب أيسر ضابطة 0.01

 
6 4.167 25.000 
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 العدد  المهارات
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 Z قيمة Uقيمة 
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

االستعداد 
الدائم للتعلم 

 المستمر

 126.500 11.500 11 جانب أيسر تجريبية

5.500 
 

2.843 
 

0.004 
 

دالة عند 
 26.500 4.417 6 جانب أيسر ضابطة 0.01

التصور  –الخلق 
اإلبداع –  

 12.500 119.500 10.864 11 جانب أيسر تجريبية
 

2.131 
 

0.033 
 

دالة عند 
 33.500 5.583 6 جانب أيسر ضابطة 0.05

تطبيق المعارف 
الماضية على 
 األوضاع الجديدة

 125.000 11.364 11 جانب أيسر تجريبية
7.000 

 
2.735 

 
0.006 

 
دالة عند 

 28.000 4.667 6 جانب أيسر ضابطة 0.01

 التفكير التبادلي
 11.500 120.500 10.955 11 سر تجريبيةجانب أي

 
2.235 

 
0.025 

 
دالة عند 

 32.500 5.417 6 جانب أيسر ضابطة 0.05

 االختبار ككل
 0.000 132.000 12.000 11 جانب أيسر تجريبية

 
3.321 

 
0.001 

 
دالة عند 

 21.000 3.500 6 جانب أيسر ضابطة 0.01
  1.96) = 0.05(عند مستوى داللة  الجدولية" Z"قيمة    *

  2.58) = 0.01(الجدولية عند مستوى داللة " Z"قيمة  **

و هذا ) 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى داللة " Z"أن قيمة ) 6- 5(يتضح من الجدول 
يعني رفض الفرض الصفري، و قبول الفرض البديل،  بمعنى أنه توجد فروق ذات داللة 

بين متوسطي درجات طالبات الجانب األيسر المسيطر من ) α=  0.05(إحصائية عند مستوي 
الدماغ في المجموعة التجريبية وقريناتهن في المجموعة الضابطة في اختبار بعض عادات العقل 

  .المنتج لصالح طالبات المجموعة التجريبية
  :يتضح للباحثة من الجدول ما يلي 

لحواس لدى طالبات الجانب األيسر المسيطر مـن  بالنسبة لعادة جمع البيانات باستخدام ا: أوالً
  :الدماغ كأحد أبعاد اختبار بعض عادات العقل المنتج 

وهو أقل من متوسط ) 4.917(كان متوسط الرتب في التطبيق للعينة الضابطة يساوي 
المحسـوبة  " Z" وكانـت قيمـة   ، )11.227(الرتب في التطبيق للعينة التجريبية والذي يساوي 

، وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائياً 0.01وهي دالة إحصائياً عند ) 2.553(تساوي 
درجات طالبات المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة     متوسطيبين  )α =0.05(عند مستوى 

الضابطة  في عادة جمع البيانات باستخدام الحواس الختبار بعض عادات العقل المنتج لصـالح  
  .المجموعة التجريبية 
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بالنسبة لعادة التساؤل وطرح المشكالت لدى طالبات الجانب األيسر المسيطر من الدماغ : ياًثان
  :كأحد أبعاد اختبار بعض عادات العقل المنتج 

وهو أقل من متوسط ) 5.833(كان متوسط الرتب في التطبيق للعينة الضابطة يساوي 
المحسـوبة  " Z" وكانـت قيمـة   ، )10.727(الرتب في التطبيق للعينة التجريبية والذي يساوي 

وق ذات داللة إحصائياً ، وهذا يعني أنه توجد فر0.05وهي دالة إحصائياً عند  )1.990(تساوي 
درجات طالبـات المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة      متوسطيبين  )α =0.05(عند مستوى

ح الضابطة  في عادة التساؤل وطرح المشكالت الختبار بعض عـادات العقـل المنـتج لصـال    
  .المجموعة التجريبية 

بالنسبة لعادة التفكير والتواصل بدقة وبوضوح لدى طالبات الجانب األيسر المسيطر من : ثالثاً
  :الدماغ كأحد أبعاد اختبار بعض عادات العقل المنتج 

وهو أقل من متوسـط  ) 5.167(كان متوسط الرتب في التطبيق للعينة الضابطة يساوي 
المحسـوبة  " Z" وكانـت قيمـة   ، )11.091(التجريبية والذي يساوي الرتب في التطبيق للعينة

، وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائياً 0.05وهي دالة إحصائياً عند ) 2.357(تساوي 
درجات طالبـات المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة      متوسطيبين  )α=0.05(عند مستوى 

ضوح الختبار بعض عادات العقل المنتج لصالح الضابطة  في عادة التفكير والتواصل بدقة وبو
  .المجموعة التجريبية 

بالنسبة لعادة التفكير حول التفكير لدى طالبات الجانب األيسر المسيطر من الدماغ كأحد : رابعاً
  :أبعاد اختبار بعض عادات العقل المنتج 

متوسـط   وهو أقل من 4.750)(كان متوسط الرتب في التطبيق للعينة الضابطة يساوي 
المحسـوبة  " Z" وكانـت قيمـة   ، )11.318(يبيق للعينة التجريبية والذي يساوالرتب في التط

، وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائياً 0.01وهي دالة إحصائياً عند ) 2.647(تساوي 
درجات طالبات المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة     متوسطي بين )α =0.05(عند مستوى 
عادة التفكير حول التفكير الختبار بعض عادات العقل المنتج لصالح المجموعـة   الضابطة  في

  .التجريبية 
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بالنسبة لعادة اإلقدام على مخاطر مسئولة لدى طالبات الجانب األيسر المسـيطر مـن   : خامساً
  :الدماغ كأحد أبعاد اختبار بعض عادات العقل المنتج 

وهو أقل من متوسط الرتـب   5.167)(بطة يساوي كان متوسط الرتب في التطبيق للعينة الضا
المحسـوبة  " Z" وكانـت قيمـة   ، )11.091(يبيق للعينة التجريبيـة والـذي يسـاو   في التط
، وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائياً 0.05وهي دالة إحصائياً عند ) 2.360(تساوي

ريبيـة والمجموعـة   درجات طالبات المجموعـة التج  متوسطيبين  )α =0.05(عند مستوى 
الضابطة  في عادة التفكير حول التفكير الختبار بعض عادات العقل المنتج لصالح المجموعـة  

  .التجريبية 
بالنسبة لعادة التحكم بالتهور لدى طالبات الجانب األيسر المسيطر من الـدماغ كأحـد   : سادساً

  :أبعاد اختبار بعض عادات العقل المنتج 

وهو أقل من متوسـط  4.167) (يطبيق للعينة الضابطة يساوفي التكان متوسط الرتب 
المحسـوبة  "  Z" وكانـت قيمـة   ، )11.636(الرتب في التطبيق للعينة التجريبية والذي يساوي

، وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائياً 0.01وهي دالة إحصائياً عند ) .(3.010تساوي
بات المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة    درجات طال متوسطيبين  )α =0.05(عند مستوى 

الضابطة  في عادة التحكم بالتهور الختبار بعض عادات العقـل المنـتج لصـالح المجموعـة     
  .التجريبية 

بالنسبة لعادة االستعداد الدائم للتعلم المستمر لدى طالبات الجانب األيسر المسيطر مـن  : سابعاً
  :منتج الدماغ كأحد أبعاد اختبار بعض عادات العقل ال

وهو أقل من متوسط   (4.417)ي التطبيق للعينة الضابطة يساويكان متوسط الرتب ف
المحسـوبة  "  Z" وكانـت قيمـة   ، )11.500(الرتب في التطبيق للعينة التجريبية والذي يساوي

، وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائياً 0.01وهي دالة إحصائياً عند ) (2.843تساوي
درجات طالبات المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة     متوسطيبين  )α =0.05(عند مستوى 

الضابطة  في عادة االستعداد الدائم للتعلم المستمر الختبار بعض عادات العقل المنـتج لصـالح   
  .المجموعة التجريبية 

اإلبداع  لدى طالبات الجانب األيسـر المسـيطر مـن     –التصور  –بالنسبة لعادة الخلق : ثامناً
  :ماغ كأحد أبعاد اختبار بعض عادات العقل المنتج الد

وهو أقل من متوسط  (5.583) ويفي التطبيق للعينة الضابطة يسا كان متوسط الرتب
المحسـوبة  " Z" وكانـت قيمـة   ، )10.864(الرتب في التطبيق للعينة التجريبية والذي يساوي
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وجد فروق ذات داللة إحصائياً وهذا يعني أنه ت، 0.05وهي دالة إحصائياً عند) .(2.131تساوي
درجات طالبات المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة     متوسطيبين  )α =0.05(عند مستوى 

اإلبداع الختبار بعض عادات العقـل المنـتج لصـالح    –التصور  –الضابطة  في عادة  الخلق 
  .المجموعة التجريبية 

الجديدة  لدى طالبـات الجانـب    بالنسبة لعادة تطبيق المعارف الماضية على األوضاع: تاسعاً
  :األيسر المسيطر من الدماغ كأحد أبعاد اختبار بعض عادات العقل المنتج 

وهو أقل من متوسط  4.667)(كان متوسط الرتب في التطبيق للعينة الضابطة يساوي 
المحسـوبة   " Z" وكانـت قيمـة   ، )11.364(الرتب في التطبيق للعينة التجريبية والذي يساوي

، وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائياً 0.01وهي دالة إحصائياً عند ) (2.735تساوي
درجات طالبـات المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة      متوسطيبين  )α=0.05(عند مستوى 

الضابطة  في عادة تطبيق المعارف الماضية على األوضاع الجديدة  الختبار بعض عادات العقل 
  .التجريبية المنتج لصالح المجموعة 

بالنسبة لعادة التفكير التبادلي  لدى طالبات الجانب األيسر المسيطر من الدماغ كأحـد  : عاشراً
  :أبعاد اختبار بعض عادات العقل المنتج 

وهو أقل من متوسط ) 5.417(كان متوسط الرتب في التطبيق للعينة الضابطة يساوي 
المحسـوبة   " Z" وكانـت قيمـة   ، )10.955(الرتب في التطبيق للعينة التجريبية والذي يساوي

، وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائياً 0.05وهي دالة إحصائياً عند ) (2.235تساوي
درجات طالبات المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة     متوسطيبين  )=α 0.05(عند مستوى 

تبار بعض عادات العقل الضابطة  في عادة تطبيق المعارف الماضية على األوضاع الجديدة  الخ
  .المنتج لصالح المجموعة التجريبية 

  -:بالنسبة للدرجة الكلية لالختبار 

الجانب األيسر المسيطر من كان متوسط الرتب في التطبيق للعينة الضابطة لدى طالبات 
وهو أقل من متوسط الرتب في التطبيق للعينة التجريبية لدى طالبـات  3.500) (يساوي  الدماغ
المحسـوبة   " Z" وكانت قيمـة  ، )(12.000األيسر المسيطر من الدماغ  والذي يساوي الجانب
، وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائياً 0.01وهي دالة إحصائياً عند ) (3.321تساوي

تجريبيـة والمجموعـة   بين متوسطي درجات طالبات المجموعـة ال  )α =0.05(عند مستوى 
  .دات العقل المنتج لصالح المجموعة التجريبية اختبار بعض عاالضابطة  في 
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إحصـائية عنـد   أشارت إلى وجود فروق دالة النتائج المتعلقة بالفرضية  فإنوعلى هذا 
ـ  ) α= 0.05(مستوي  ن في بعض عادات العقل المنتج لدى طالبات الجانب األيسر المسـيطر م

صالح طالبات المجموعة ضابطة لفي المجموعة ال قريناتهنالدماغ في المجموعة التجريبية مقابل 
  -:وقد يعزي هذا التفوق إلى عدة عوامل منها التجريبية، 

مما يؤدي إلى ، تزيد من التفاعل بين المعلمينالتعلم بالدماغ ذي الجانبين  ةأن استراتيجي - 1
كما أنها تسمح بممارسـة التفكيـر المـرن    ، الدور اإليجابي للمتعلم في العملية التعليمية

  . وبالتالي تجعله أكثر تفاعالً وإيجابية ، مما تدفع المتعلم إلى التفكير، والمبدع

تحثُ طالبات الجانب األيسر المسيطر من الدماغ على تسلسل األحداث مثل مراحل نمو  - 2
وعلى ، النبات الزهري الذي يبدأ بالبذرة وينتهي بالمجموع الخضري والمجموع الجذري

عدة طالبـات  تعيين الباحثة لفظي وهذا قد ظهر أثناء أيضاً قدرة المتعلم على التعبير ال
 )اسكلرنشيمية–كولنشيمية  –برنشيمية (إلجراء لعدة مقارنات بين األنسجة سواء أكانت 

وهنا يظهر قدرة المتعلم على التحدث والتكلم وعلى قدرته علـى االسـتقبال السـمعي    
التحليلي عند توجيه لـه أحـد   المصاحبة لهذه العملية ،وأيضاً قدرة المتعلم على التفكير 

أن طالبـات هـذا الجانـب     الحظت الباحثـة  ،وقداألسئلة التي تحتاج إلى تفكير عالي 
ملتزمين بالقوانين المدرسة وإنجاز العمل في وقته المحدد ومدركين للوقت وكيفية إدارته 

س خالل التزام الطالبات بحصة العلوم بمجرد دق الجـر  ذلك من  ظهر للباحثةوهذا قد 
  والتزامهم بها ونزولهم إلى مختبر المدرسة إلعطاء المعلمة حصة العلوم 

للتأكد من أن الفروق وهي حجم تأثير العامل المستقل وهو استراتيجية التعلم بالـدماغ  و
ذي الجانبين على العامل التابع وهو بعض عادات العقل المنتج لم تحدث نتيجة الصدفة، قامـت  

    :باستخدام المعادلة التالية"   η 2"مربع إيتا حساب ير من خالل الباحثة بحساب حجم التأث

  )2000:43، عفانة(                                                                         
                                                                
  

  .لدرجة الكلية لالختباروا لألبعاد م التأثيريوضح حج )57-(الجدول 
   

Z2  = η2 Z2  +4 



 نتائج الدراسة ومناقشتها 

195 
 

  الخامسالفصل 

)7- 5(الجدول   

  إليجاد حجم التأثير لدرجة الكلية لالختبارلألبعاد وا "  η 2"و " Z"قيمة 
 حجم التأثير Z Z2 Z2  +4 η 2 األبعاد

 جدًا كبير 0.620 10.518 6.518 2.553  جمع البیانات باستخدام الحواس

 جدًا كبير 0.498 7.962 3.962 1.990  التساؤل وطرح المشكالت

 جدًا كبير 0.581 9.554 5.554 2.357  التفكیر والتواصل بدقة وبوضوح

 جدًا كبير 0.637 11.006 7.006 2.647  التفكیر حول التفكیر

 جدًا كبير 0.582 9.569 5.569 2.360  اإلقدام على مخاطر مسئولة

 جدًا كبير 0.694 13.061 9.061 3.010  التحكم بالتھور
 جدًا كبير 0.669 12.085 8.085 2.843  االستعداد الدائم للتعلم المستمر

 جدًا كبير 0.532 8.540 4.540 2.131  اإلبداع –التصور  –الخلق 
تطبیق المعارف الماضیة على األوضاع 

 جدًا كبير 0.652 11.479 7.479 2.735  الجدیدة

 جدًا ركبي 0.555 8.994 4.994 2.235  التفكیر التبادلي

 جدًا كبير 0.734 15.027 11.027 3.321 الدرجة الكلیة

  
استراتيجية التعلم بالـدماغ ذي  (حجم تأثير العامل المستقل أن )7-5(يتضح من جدول  
وهو ) 0.694 – 0.498(تراوح ما بين  )بعض عادات العقل المنتج(على العامل التابع  )الجانبين

جدا في بعض عـادات  كان كبير يدل على أن  حجم التأثيرمما ) 0.20(أكبر من قوة مربع إيتا 
ويرجع ذلك إلى األسباب التي سبق ذكرها فـي تفسـير   ، والدرجة الكلية لالختبارالعقل المنتج 

  .وجود الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية والتي وضحتها الفرضية الثالثة 

أثر كبير على تنميـة   لجانبين كان لهاذي ا غاستراتيجية التعلم بالدما وهذا يدل على أن
بعض عادات العقل المنتج لدي طالبات الجانب األيسر المسيطر من الـدماغ فـي المجموعـة    

  .التجريبية
  

  : الخامس السؤالالنتائج المتعلقة ب

  :على ما يلي الرابع السؤالوينص 
ات الطالبات بين متوسطي درج) α≥  0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي 

اللواتي لديهن جانبي الدماغ مسيطرين في المجموعة التجريبية وقريناتهن في المجموعة 
  الضابطة في اختبار بعض عادات العقل المنتج ؟



 نتائج الدراسة ومناقشتها 

196 
 

  الخامسالفصل 

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  ال:"  المتعلقة بالسؤال على ما يليرضية وتنص الف
اللواتي لديهن جانبي الدماغ مسيطرين  بين متوسطي درجات الطالبات) α≥  0.05(مستوي 

في المجموعة التجريبية وقريناتهن في المجموعة الضابطة في اختبار بعض عادات العقل 
  ".المنتج 

 Mann-Whitneyوللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة باسـتخدام اختبـار   
Test  لدى دات العقل المنتج عاللمقارنة بين المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار بعض

  .يوضح نتائج هذا الفرض) 5-8(والجدول ، نبي الدماغ مسيطرينطالبات اللواتي لديهن جا
  

  )5-8(الجدول 
ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين متوسطي درجات  (Z)وقيمة  (U)متوسطات الرتب ومجموع الرتب وقيمة 

  طالبات اللواتي لديهن جانبي الدماغ مسيطرين العدي لالختبار لدى المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق الب

 العدد  المهارات
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 Zقيمة  Uقيمة 
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

جمع البيانات 
باستخدام 
  الحواس

 819.500 32.780 25 جانبان تجريبية
130.500 

 
3.607 

 
0.000 

 
دالة عند 

 455.500 18.220 25 طةجانبان ضاب 0.01

التساؤل وطرح 
  المشكالت

 164.000 786.000 31.440 25 جانبان تجريبية
 

2.994 
 

0.003 
 

دالة عند 
 489.000 19.560 25 جانبان ضابطة 0.01

التفكير 
والتواصل بدقة 

  وبوضوح

 787.000 31.480 25 جانبان تجريبية
163.000 

 
2.991 

 
0.003 

 
دالة عند 

 488.000 19.520 25 جانبان ضابطة 0.01

التفكير حول 
  التفكير

 189.500 760.500 30.420 25 جانبان تجريبية
 

2.448 
 

0.014 
 

دالة عند 
 514.500 20.580 25 جانبان ضابطة 0.05

اإلقدام على 
  مخاطر مسئولة

 171.500 778.500 31.140 25 جانبان تجريبية
 

2.855 
 

0.004 
 

دالة عند 
 496.500 19.860 25 جانبان ضابطة 0.01

 التحكم بالتهور
 184.500 765.500 30.620 25 جانبان تجريبية

 
2.543 

 
0.011 

 
دالة عند 

 509.500 20.380 25 جانبان ضابطة 0.01

االستعداد الدائم 
 للتعلم المستمر

 59.500 890.500 35.620 25 جانبان تجريبية
 

5.009 
 

0.000 
 

عند  دالة
 384.500 15.380 25 جانبان ضابطة 0.01

التصور  –الخلق 
اإلبداع –  

 117.000 833.000 33.320 25 جانبان تجريبية
 

3.852 
 

0.000 
 

دالة عند 
 442.000 17.680 25 جانبان ضابطة 0.01
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 العدد  المهارات
متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

 Zقيمة  Uقيمة 
قيمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

تطبيق المعارف 
الماضية على 
 األوضاع الجديدة

 777.000 31.080 25 جانبان تجريبية
173.000 

 
2.815 

 
0.005 

 
دالة عند 

 498.000 19.920 25 جانبان ضابطة 0.01

 التفكير التبادلي
 186.500 763.500 30.540 25 جانبان تجريبية

 
2.534 

 
0.011 

 
دالة عند 

 511.500 20.460 25 جانبان ضابطة 0.01

 االختبار ككل
 55.500 894.500 35.780 25 جانبان تجريبية

 
5.007 

 
0.000 

 
دالة عند 

 380.500 15.220 25 جانبان ضابطة 0.01
  1.96) = 0.05(الجدولية عند مستوى داللة " Z"قيمة    *

  2.58) = 0.01(الجدولية عند مستوى داللة " Z"قيمة   **
  

و هذا ) 0.05(لة إحصائياً عند مستوى داللة دا" Z"أن قيمة ) (5-8يتضح من جدول
توجد فروق ذات داللة الصفري، و قبول الفرض البديل،  بمعنى أنه  يعني رفض الفرض

بين متوسطي درجات الطالبات اللواتي لديهن جانبي الدماغ ) α=  0.05(إحصائية عند مستوي 
 مسيطرين في المجموعة التجريبية وقريناتهن في المجموعة الضابطة في اختبار بعض عادات

وهذا يعني أن استراتيجية التعلم بالدماغ ذي عة التجريبية ، العقل المنتج لصالح طالبات المجمو
اللواتي طالبات الالجانبين  كان لها األثر الواضح في تنمية بعض عادات العقل المنتج  لدى 

  .في المجموعة الضابطة قريناتهنمقابل  المجموعة التجريبيةلديهن جانبي الدماغ مسيطرين في 

  :ي يتضح للباحثة من الجدول ما يل

بالنسبة لعادة جمع البيانات باستخدام الحواس لدى الطالبات اللواتي لديهن جانبي الدماغ : أوالً
سيطرين كأحد أبعاد اختبار بعض عادات العقل المنتج م:  

وهو أقل من متوسـط  ) (18.220كان متوسط الرتب في التطبيق للعينة الضابطة يساوي
المحسوبة تساوي " Z" وكانت قيمة ، )32.780(ذي يساوي الرتب في التطبيق للعينة التجريبية وال

، وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصـائياً عنـد   0.01وهي دالة إحصائياً عند ) 3.607(
درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة  في  طيبين متوس )α =0.05(مستوى 

بعض عادات العقـل المنـتج لصـالح المجموعـة     عادة جمع البيانات باستخدام الحواس الختبار 
   التجريبية
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بالنسبة لعادة التساؤل وطرح المشكالت لدى الطالبات اللواتي لـديهن جـانبي الـدماغ    : ثانياً
سيطرين كأحد أبعاد اختبار بعض عادات العقل المنتج م:  

وسـط  وهو أقل من مت) 19.560(كان متوسط الرتب في التطبيق للعينة الضابطة يساوي 
المحسوبة تساوي " Z" وكانت قيمة ، )31.440(الرتب في التطبيق للعينة التجريبية والذي يساوي 

، وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصـائياً عنـد   0.01وهي دالة إحصائياً عند  )2.994(
درجات طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة  في  يبين متوسط )α =0.05(مستوى 

  .ادة التساؤل وطرح المشكالت الختبار بعض عادات العقل المنتج لصالح المجموعة التجريبيةع

بالنسبة لعادة التفكير والتواصل بدقة وبوضوح لدى الطالبات اللـواتي لـديهن جـانبي    : ثالثاً
سيطرين كأحد أبعاد اختبار بعض عادات العقل المنتج الدماغ م:  

وهـو أقـل مـن     19.520) (ينة الضابطة يساوي كان متوسط الرتب في التطبيق للع
" Z" وكانـت قيمـة   ، )31.480(متوسط الرتب في التطبيق للعينة التجريبية والـذي يسـاوي  

، وهذا يعني أنه توجد فـروق ذات  0.01وهي دالة إحصائياً عند  .)2.991(المحسوبة تساوي 
لمجموعـة التجريبيـة   درجات طالبات ا يبين متوسط )α =0.05(داللة إحصائياً عند مستوى 

والمجموعة الضابطة  في عادة التفكير والتواصل بدقة وبوضوح الختبار بعض عادات العقـل  
  .المنتج لصالح المجموعة التجريبية 

سيطرين بالنسبة لعادة التفكير حول التفكير لدى الطالبات اللواتي لديهن جانبي الدماغ م: رابعاً
  :المنتج  كأحد أبعاد اختبار بعض عادات العقل

وهو أقل من متوسط  (20.580)يفي التطبيق للعينة الضابطة يساوكان متوسط الرتب 
المحسـوبة  " Z" وكانـت قيمـة   ، )30.420(يبيق للعينة التجريبية والذي يساوالرتب في التط

، وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائياً 0.05وهي دالة إحصائياً عند ) 2.448(تساوي
درجات طالبات المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة     يبين متوسط )α =0.05( عند مستوى

الضابطة  في عادة التفكير حول التفكير الختبار بعض عادات العقل المنتج لصالح المجموعـة  
  .التجريبية 

بالنسبة لعادة اإلقدام على مخاطر مسئولة لدى الطالبات اللواتي لديهن جانبي الـدماغ  : خامساً
أحد أبعاد اختبار بعض عادات العقل المنتج سيطرين كم:  

وهو أقل من متوسط 19.860) (كان متوسط الرتب في التطبيق للعينة الضابطة يساوي 
المحسـوبة  " Z" وكانـت قيمـة   ، )31.140(الرتب في التطبيق للعينة التجريبية والذي يساوي

ـ 0.01وهي دالة إحصائياً عند  )2.855(  تساوي د فـروق ذات داللـة   ، وهذا يعني أنه توج
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درجـات طالبـات المجموعـة التجريبيـة      يبين متوسـط  )α =0.05(إحصائياً عند مستوى 
والمجموعة الضابطة  في عادة التفكير حول التفكير الختبار بعض عادات العقل المنتج لصـالح  

  .المجموعة التجريبية 
سـيطرين  ن جانبي الـدماغ م بالنسبة لعادة التحكم بالتهور لدى الطالبات اللواتي لديه: سادساً

  :كأحد أبعاد اختبار بعض عادات العقل المنتج 

وهو أقل من متوسط  20.380)(كان متوسط الرتب في التطبيق للعينة الضابطة يساوي 
 المحسـوبة "  Z" وكانت قيمـة  ، )30.620(الرتب في التطبيق للعينة التجريبية والذي يساوي

، وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائياً 0.01 وهي دالة إحصائياً عند) 2.543(تساوي
درجات طالبات المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة    ي بين متوسط )α =0.05(عند مستوى 

الضابطة  في عادة التحكم بالتهور الختبار بعض عادات العقـل المنـتج لصـالح المجموعـة     
  .التجريبية 

لم المستمر لدى الطالبات اللواتي لديهن جانبي الدماغ بالنسبة لعادة االستعداد الدائم للتع: سابعاً
سيطرين كأحد أبعاد اختبار بعض عادات العقل المنتج م:  

وهو أقل من متوسط (15.380) لعينة الضابطة يساويكان متوسط الرتب في التطبيق ل
 المحسـوبة "  Z" وكانـت قيمـة   ، )35.620(الرتب في التطبيق للعينة التجريبية والذي يساوي

، وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائياً 0.01وهي دالة إحصائياً عند ) (5.009تساوي
درجات طالبات المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة     يبين متوسط )α =0.05(عند مستوى 

الضابطة  في عادة االستعداد الدائم للتعلم المستمر الختبار بعض عادات العقل المنـتج لصـالح   
  .جريبية المجموعة الت

سـيطرين  لدى الطالبات اللواتي لديهن جانبي الدماغ م –التصور  –بالنسبة لعادة الخلق : ثامناً
  :كأحد أبعاد اختبار بعض عادات العقل المنتج 

وهو أقل من متوسط  17.680)(كان متوسط الرتب في التطبيق للعينة الضابطة يساوي 
المحسـوبة  " Z" وكانـت قيمـة   ، )33.320(اويالرتب في التطبيق للعينة التجريبية والذي يس

وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائياً ، 0.05وهي دالة إحصائياً عند) (3.852تساوي
درجات طالبات المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة     يبين متوسط )α =0.05(عند مستوى 

عقـل المنـتج لصـالح    اإلبداع الختبار بعض عادات ال–التصور  –الضابطة  في عادة  الخلق 
  .المجموعة التجريبية 
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بالنسبة لعادة تطبيق المعارف الماضية على األوضاع الجديدة  لدى الطالبات اللـواتي  : تاسعاً

سيطرين كأحد أبعاد اختبار بعض عادات العقل المنتج لديهن جانبي الدماغ م:  
أقل من متوسط وهو 19.920) (كان متوسط الرتب في التطبيق للعينة الضابطة يساوي 

المحسـوبة   " Z" وكانـت قيمـة   ، )31.080(الرتب في التطبيق للعينة التجريبية والذي يساوي
، وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائياً 0.01وهي دالة إحصائياً عند ) (2.815تساوي

درجات طالبات المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة     يبين متوسط )α =0.05(عند مستوى 
طة  في عادة تطبيق المعارف الماضية على األوضاع الجديدة  الختبار بعض عادات العقل الضاب

  .المنتج لصالح المجموعة التجريبية 
سـيطرين  بالنسبة لعادة التفكير التبادلي  لدى الطالبات اللواتي لديهن جانبي الدماغ م: عاشراً

  :كأحد أبعاد اختبار بعض عادات العقل المنتج 
وهو أقل من متوسط ) 20.460(لرتب في التطبيق للعينة الضابطة يساوي كان متوسط ا

المحسـوبة   " Z" وكانـت قيمـة   ، )30.540(الرتب في التطبيق للعينة التجريبية والذي يساوي
، وهذا يعني أنه توجد فروق ذات داللة إحصائياً 0.01وهي دالة إحصائياً عند ) .(2.534تساوي

درجات طالبات المجموعـة التجريبيـة والمجموعـة     يسطبين متو )α =0.05(عند مستوى 
الضابطة  في عادة تطبيق المعارف الماضية على األوضاع الجديدة  الختبار بعض عادات العقل 

  .المنتج لصالح المجموعة التجريبية 

  -:بالنسبة للدرجة الكلية لالختبار 

ـ  واتي لـديهن جـانبي   كان متوسط الرتب في التطبيق للعينة الضابطة لدى الطالبات الل
وهو أقل من متوسط الرتب في التطبيق للعينة التجريبيـة  ) 15.220(الدماغ مسيطرين يساوي 

" وكانت قيمـة  ، )(35.780لدى الطالبات اللواتي لديهن جانبي الدماغ مسيطرين  والذي يساوي
Z "فروق ذات  ، وهذا يعني أنه توجد0.01وهي دالة إحصائياً عند ) .(5.007المحسوبة  تساوي

درجات طالبات المجموعـة التجريبيـة   ي بين متوسط )α =0.05(داللة إحصائياً عند مستوى 
  .والمجموعة الضابطة  في اختبار بعض عادات العقل المنتج لصالح المجموعة التجريبية 

وعلى هذا نالحظ أن النتائج المتعلقة بالفرضية أشارت إلى وجود فروق دالة إحصائية عند 
الطالبات اللواتي لديهن جانبي الدماغ مسيطرين في بين متوسطي درجات ) α = 0.05(مستوي 

في اختبار بعض عادات العقل  في المجموعة الضابطةمقابل قريناتهن المجموعة التجريبية 
  .المنتج لصالح طالبات المجموعة التجريبية
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  : يعزي هذا التفوق إلى عدة عوامل منها  دوق
، تتيح الفرصة للمتعلم بأن يبني التعلم  بنفسـه م بالدماغ ذي الجانبين التعل ةأن استراتيجي - 1

باإلضافة أنها تحقق التشـويق وجـذب   ، ويكون اتجاهات إيجابية له، مما يوسع مداركه
وهذا غير متاح في ، مما يدفع المتعلم إلى التفكير بشكل أفضل، االنتباه وإثارة المتعلمين

  .طريقة التدريس التقليدية 
الطالبات اللواتي لديهن جانبي الدماغ مسيطرين على تحليل موضوعات أو قصص  تحثُ - 2

وقد الحظت الباحثة أن إعطاء واجبات بيتيـة تحتـاج مـن    ، مرتبطة بموضوع الدرس
المتعلمين إجابات مفتوحة تساعدهم على استخدام حد معين للتفكير وتعطـيهم فرصـة   

محاكاة الواقع واإلتيان بأمثلة حقيقية مثل من وأيضاً عند إتاحة الفرصة للمتعلم ب، لإلبداع
أمثلة الورقة المركبة والورقة البسيطة تساعدهم على إيجاد عالقات معينة بين األشـياء  

  .وتوصلهم إلى التعميم المطلوب 
للتأكد من أن الفروق وهي حجم تأثير العامل المستقل وهو استراتيجية التعلم بالـدماغ  و

التابع وهو بعض عادات العقل المنتج لم تحدث نتيجة الصدفة، قامـت   ذي الجانبين على العامل
    :المعادلة التالية باستخدام"   η 2"مربع إيتا حساب الباحثة بحساب حجم التأثير من خالل 

  )2000:43، عفانة(                                                                         
                                                                

  
  )5-9(الجدول 

  يجاد حجم التأثيرلألبعاد والدرجة الكلية لالختبار لإل"  η 2"و " Z"قيمة 

 Z Z2 Z2  +4 η 2 األبعاد
حجم 
 التأثير

 جدًا كبير 0.765 17.009 13.009 3.607  جمع البيانات باستخدام الحواس

 جدًا كبير 0.691 12.962 8.962 2.994  ؤل وطرح المشكالتالتسا

 جدًا كبير 0.691 12.943 8.943 2.991  التفكير والتواصل بدقة وبوضوح

 جدًا كبير 0.600 9.992 5.992 2.448  التفكير حول التفكير

 جدًا كبير 0.671 12.150 8.150 2.855  اإلقدام على مخاطر مسئولة

 جدًا كبير 0.618 10.467 6.467 2.543  التحكم بالتهور

 جدًا كبير 0.862 29.090 25.090 5.009  االستعداد الدائم للتعلم المستمر

 جدًا كبير 0.788 18.836 14.836 3.852  اإلبداع –التصور  –الخلق 

 جدًا كبير 0.664 11.922 7.922 2.815  تطبيق المعارف الماضية على األوضاع الجديدة

 جدًا كبير 0.616 10.422 6.422 2.534  التفكير التبادلي

 جدًا كبير 0.862 29.071 25.071 5.007 الدرجة الكلية

Z2 = η2 Z2  +4 
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استراتيجية التعلم بالـدماغ ذي  (حجم تأثير العامل المستقل أن )9-5(جدول  يتضح من
) 0.862 – 0.600(تراوح ما بـين  )  )بعض عادات العقل المنتج(على العامل التابع  )الجانبين

جداً فـي بعـض   كان كبير مما يدل على أن  حجم التأثير) 0.20(من قوة مربع إيتا  وهو أكبر
ويرجع ذلك إلى األسباب التي سبق ذكرها فـي  ، والدرجة الكلية لالختبار عادات العقل المنتج 

  .تفسير وجود الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية والتي وضحتها الفرضية الرابعة 
على تنميـة   كبيرأثر  ذي الجانبين كان لها غاستراتيجية التعلم بالدما وهذا يدل على أن

لديهن جانبي الدماغ مسيطرين في المجموعـة   يبعض عادات العقل المنتج لدي الطالبات اللوات
  .التجريبية
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  ملخص نتائج الدراسة
  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

بين متوسطي درجات طالبات  )α =0.05(مستوى  توجد فروق ذات داللة إحصائياً عند .1
المجموعة التجريبية وقريناتهن في المجموعة الضابطة في اختبار بعض عادات العقل 

  . ةالمجموعة التجريبيطالبات  لصالح  المنتج 
بين متوسطي درجات طالبات  ) α = 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي  .2

ن الدماغ في المجموعة التجريبية وقريناتهن في المجموعة الجانب األيمن المسيطر م
 .الضابطة في اختبار بعض عادات العقل المنتج لصالح طالبات المجموعة التجريبية

بين متوسطي درجات طالبات ) α =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي  .3
يناتهن في المجموعة الجانب األيسر المسيطر من الدماغ في المجموعة التجريبية وقر

  .الضابطة في اختبار بعض عادات العقل المنتج لصالح طالبات المجموعة التجريبية
بين متوسطي درجات الطالبات ) α = 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي  .4

اللواتي لديهن جانبي الدماغ مسيطرين في المجموعة التجريبية وقريناتهن في المجموعة 
 .في اختبار بعض عادات العقل المنتج لصالح المجموعة التجريبية الضابطة 

السـتراتيحية الـتعلم بالـدماغ ذي    أن هناك وجود فروق تعزى تستنتج الباحثة وعليه   
في اختبار بعض عادات العقل المنتج لدى طالبات المجموعة التجريبية ،فوجود فـروق   الجانبين

فأحتل الجانب األيمن في المرتبـة األولـى   ، انبين معاًبين الجانب األيمن والجانب األيسر والج
واحتـل  ، )31.182(بينما احتل الجانب األيسر المرتبة الثانيـة بمتوسـط   ) 37.000(بمتوسط 

وقد يرجع سيطرة الجانـب األيمـن مـن    ).29.680(الجانبين معاً في المرتبة األخيرة بمتوسط 
لبـات  ار بعض عادات العقل المنتج لـدى ط المجموعة التجريبية في اختبا تالدماغ على طالبا

على األشـكال   )النبات الزهري وتركيبه(المجموعة التجريبية في نظر الباحثة إلي اعتماد وحدة 
عالج في الجانب األيمـن مـن   والرسومات والمرئيات والشرائح العاكسة ومقاطع الفيديو التي تُ

ية تراعي الفروق العقلية لدى المتعلمين كما باإلضافة إلى أن هذه االستراتيج، الدماغ عند المتعلم
أنها تحث على تعلم التفكير مما يجعل المتعلم فعاالً في العملية التعليمية كما أنها تجعل المـتعلم  

علم للمشاركة في نشاطات صفية تثير تفكيـرهم  توسعي الم، أكثر ايجابية وتفاعالً بين المتعلمين
  .غ بدرجة أكبر وهذا يتوافق مع الجانب األيمن للدما
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  اتالتوصيـ

  :وصي الباحثة بما يلي في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الحالية تُ

ي علـى اسـتخدام   ضرورة تدريب معلمي ومعلمات مادة العلوم بمراحل التعليم قبل الجامع - 1
 .استراتيجية لتنشيط جانبي الدماغ لدى المتعلم 

اسـتراتيجية  ارفها بحيث تساعد في توظيف إعادة النظر في مناهج العلوم الحالية وبناء مع  - 2
  .في تعلم مادة العلوم ) التعلم بالدماغ ذي الجانبين(

عقد دورات تدريبية للعاملين في مراكز البحوث التربوية ولمخططي المناهج في مجال العلوم  - 3
  .لتدريبهم على استخدام األساليب االستراتيجيات الحديثة في التدريس 

استراتيجية التعلم بالدماغ ذي الجانبين وتدريبهم على اسـتخدامها فـي   توعية معلمي العلوم ب - 4
  .وإعداد ورش عمل لتدريب المعلمين علي تطبيقها في تدريس مادة العلوم ، البيئة الصفية

االهتمام بتوفير الوسائل التعليمية والخامات الالزمة إلعداد األنشطة المختلفة بتدريس مـادة   - 5
ن استيعاب مادة العلوم وخاصة وحدة األحياء المطبقـة فـي هـذه    العلوم ألن الطالب ال يمك

وال يكتمل مختبر العلوم بدون ، الدراسة بدون وسائل تعليمية وأنشطة عملية يقوم بها الطالب
  .تلك األدوات واألجهزة 

االهتمام بتدريس عادات العقل المنتج سواء أكان بمنهج منفصـل أو مـن خـالل المنـاهج      - 6
الحديثـة   توذلك عبر مجموعـة مـن االسـتراتيجيا   المدرسين عليها ، وتدريب الدراسية 

  .المستخدمة في مادة العلوم 
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  ـات الدراسةمقترح

  
  :اً للدراسة الحالية تقترح الباحثة دراسات أخرى ادامتد

إجراء دراسات ميدانية للتعرف على أثر استخدام استراتيجية التعلم بالدماغ ذي الجانبين  - 1
، في مـادة العلـوم   )التعبير الصوري(ات أخرى مثل مهارات قراءة الصورعلى متغير

  .مهارات اتخاذ القرارات وغيرها ، تنمية الحس العلمي، تنمية الخيال العلمي

إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية للتعرف على أثر استراتيجية الـتعلم بالـدماغ ذي    - 2
  . الجانبين في كل المرحلة االبتدائية والثانوية

إجراء دراسات أخرى للمقارنة بين استراتيجية التعلم بالـدماغ ذي الجـانبين وبعـض     - 3
االستراتيجيات التعليمية الحديثة األخرى للوقوف على أكثرها فاعلية في تنميـة بعـض   

  .عادات العقل المنتج 

إجراء دراسات تقويمية لمقررات العلوم بالمراحل التعليمية المختلفة للوقوف على مـدى   - 4
  .منها لعادات العقل المنتج ومحاولة إثراؤها بتلك العادات تض
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  مصادر والمراجعال

  والمراجع  المصادر

  : المصادر : أوالً

 .القرآن الكريم  .1
 .السنة النبوية  .2

 :المراجع العربية : ثانياً

التكامل الوظيفي بين النصفين الكرويين للدماغ ). 1994(إبراهيم، معصومة أحمد  .1
 – 155 ، من)الكويت(ولي األول، كلية التربية للبنات المؤتمر الدوعالقته بالثقافة، 

198. 

مدى فعالية مجموعة التعلم التعاونية في تنمية القدرة ). 2004(أبو المعاطي، يوسف  .2
على االستدالل الرمزي واللفظي وبعض العادات العقلية لدى طالب المرحلة 

 .313 – 338، 56، العدد مجلة كلية التربية بالمنصورة. المتوسطة

منظومة التعليم في سلطنة عمان دراسة ). 2010(أبو بكر عبد اللطيف عبد القادر  .3
المؤتمر العلمي العاشر لكلية . تقويمية في ضوء االتجاهات الحديثة ألبحاث الدماغ

مجلد ال، مصر –) البحث التربوي في الوطن العربي، رؤى مستقبلية(التربية بالفيوم 
 .251 – 191الثاني، 

أثر تدريس القراءة في ضوء االتجاهات ). 2008(ر، عبد اللطيف عبد القادر أبو بك .4
الحديثة ألبحاث الدماغ في تنمية عمليات الفهم القرائي واالتجاه نحو المادة لدى طالب 

 0133، )138(، مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس. الصف األول الثانوي
– 0178. 

. المفاهيم واإلجراءات لتعلم فعال –والتقويم الصفي القياس ) .2008(أبو دقة، سناء  .5
 .دار األفاق للنشر : ، غزة 2ط

دراسة الفروق الوظيفية بين نصفي المخ في معالجة ). 2004(أبو شعيشع، السيد  .6
جامعة اإلمارات : مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية. المعلومات المعروضة بصرياً

 .307، ص )1( 20العربية المتحدة، 
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برنامج مقترح قائم علي التدريس لجانبي ) . 2007(أبو عطايا، أشرف و بيرم، احمد  .7
مجلة . الدماغ لتنمية الجوانب المعرفية في العلوم لدى طالب الصف التاسع األساسي 

 .263 – 229، )1(10، التربية العلمية

: عمان  ،3ط. مبادئ القياس النفسي والتقويم التربوي) . 1982(أبو لبدة ،سبع  .8
 . الجامعة األردنية 

الخارجي  –السيادة النصفية ووجهة التحكم الداخلي ). 1986(أبو مسلم، محمد  .9
 4، مجلة دراسات تربوية. وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة الثانوية

)19 (، 015 – 060. 

الفائقين من السيادة النصفية وسمات الشخصية لدى ). 1994(أبو مسلم، محمود أحمد  .10
، جامعة المنصورة، العدد مجلة كلية التربية. طالب وطالبات المرحلة الثانوية العامة

24، 35 – 82. 

، العدد مجلة قطر الندى. الدماغ يتعلم أكثر من أول العمر). 2007(إسماعيل، شذى  .11
 ).10 – 9(قبرص،  –الحادي عشر، ورشة الموارد العربية، نيقوسيا 

استراتيجية العصف الذهني في تنمية  مأثر استخدا) . 2009(ون األغا، مراد هار .12
.  بعض مهارات التفكير الرياضى فى جانبي الدماغ لدى طالب الصف الحادي عشر

رسالة ماجستير غير منشورة، مقدمة لقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية 
 .،الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين

فاعلية استراتيجية التعليم حول العملية القائمة ). 2011( آل رشود، جواهر بنت سعود .13
علة نظرية هيرمان ونظرية التعلم المستند إلى الدماغ في تنمية االستيعاب المفاهيمي 

رسالة . في الكيمياء وأنماط التفكير لدى طالبات المرحلة الثانوية بمدينة الرياض
 .234 – 171، 119، العدد الخليج العربي

الطبعة األولى ،المملكة  .حصن عقلك ضد الشيخوخة ). 2009(وني بوزان ،ت .14
 .مكتبة جرير : العربية السعودية 
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فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى عادات الدماغ في ) . 2006(ثابت، فدوى ناصر  .15
رسالة تنمية حب االستطالع المعرفي والذكاء االجتماعي لدى أطفال الروضة، 

 .عة عمان العربية للدراسات العربية، عمان، األردن جامدكتوراه غير منشورة، 

أثر استخدام غرائب صور ورسوم ). 2010(جفري، سماح بنت حسين صالح ال .16
األفكار االبداعية لتدريس مقرر العلوم في تنمية التحصيل وبعض عادات العقل لدى 

كلية مقدمة لرسالة دكتوراه، . طالبات الصف األول المتوسط بمدنية مكة المكرمة
 التربية في قسم المناهج وطرق تدريس العلوم، بجامعة أم القرى، المملكة العربية

 .السعودية

عادات العقل والفاعلية الذاتية لدى طلبة ). 2008(حجات، عبد اهللا ابراهيم محمد  .17
رسالة . الصفين السابع والعاشر في األردن وارتباطهما ببعض المتغيرات الديمغرافية

، كلية الدراسات التربوية والنفسية العليا، جامعة عمان العربية نشورةماجستير غير م
  .للدراسات العليا

 –االستجابة  –البداية "فاعلية استراتيجية ). 2008(حسام الدين، ليلى عبد السالم  .18
في تنمية التحصيل وعادات العقل لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي في مادة " التقويم
التربية العلمية والواقع المجتمعي التأثير "لعلمي الثاني عشر المؤتمر ا. العلوم

 .40 -1المنعقد في دار الضيافة في جامعة عين شمس، 

دراسة فسيولوجية  – الدماغ واالدراك والذكاء والتعلم). 1986(حمدان، محمد زيدان  .19
 .دار التربية الحديثة: لماهيتها ووظائفها وعالقاتها، عمان، األردن

بعض أنماط التفكير الرياضي وعالقتها بجانبي الدماغ لدى ) . 2010(رين حمش، نس .20
، مقدمة لقسم رسالة ماجستير غير منشورة. طلبة الصف التاسع األساسي بغزة

 . المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين

تطبيقات على : اعي تطوير مهارات التفكير اإلبد) . 2008(دناوي، مؤيد أسعد  .21
 .عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع : الطبعة األولى، اربد، األردن برنامج كورت، 
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أثر برنامج تدريبي قائم على عادات العقل وفق ) . 2005(الرابغي، خالد محمد  .22
نظرية كوستا في التفكير على دافعية االنجاز لدى طالب الصف األول الثانوي 

، جامعة البلقاء التطبيقية، رسالة ماجستير غير منشورة. السعودية  بالمملكة العربية
 .األردن 

دور مناهج القراءة في تنمية العادات العقلية ). 2009(الربعي، محمد بن عبد العزيز  .23
 - 80، 149، العدد دراسات في المناهج وطرق التدريس .لذكياكأنماط للسلوك 

130.  

دراسة عادات العقل لدى ). 2011(تيسير  الرفوع، محمد أحمد وجرادين، سوسن .24
. طلبة الجامعة من حيث عالقتها بمتغيرات الخبرة الجامعية والكلية والنوع االجتماعي

 .283 – 247، الجزء األول، 101، العدد المجلة التربوية

أثر برنامج إثرائي قائم على عادات ). 2010(رياني، على بن حمد ناصر عالمي  .25
االبداعي والقوة الرياضية لدى طالب الصف األول المتوسط بمكة العقل في التفكير 

، المملكة العربية مقدمة لكلية التربية، بجامعة أم القرىرسالة دكتوراه، المكرمة، 
 .السعودية

دار : الطبعة الثانية، عمان  .نظريات التعلم ) .2006(الزغلول، عماد عبد الرحيم  .26
 .الشروق 

 . دار الشروق : عمان .  اليب تدريس العلومأس. ) 2004(زيتون، عايش  .27

تحليل ناقد لنظرية التعليم القائم على المخ ). 2001(زيتون، كمال عبد الحميد  .28
المؤتمر العلمي الجمعية المصرية للتربية العلمية، . وانعكاسها على تدريس العلوم

 – 29/7ل، من االسكندرية، المجلد األو –التربية العلمية، أبو قير : الخامس بعنوان
1/8. 

تنمية ما وراء المعرفة باستخدام كل من ). 2007(سالم، أماني سعيدة سيد إبراهيم  .29
المعدلة وبرنامج دافعية االلتزام بالهدف وأثره على التحصيل  KWLHاستراتيجية 
مجلة العلوم . في ضوء نظرية التعلم المستند إلى الدماغ ونظرية الهدف: لدى األطفال

 .112 – 2، )2( 15صر، ، مالتربوية
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" استقصي –اسأل  –حلل "أثر استخدام استراتيجية ). 2006(سعيد، أيمن حبيب  .30
)A.A.I ( على تنمية عادات العقل لدى طالب الصف األول الثانوي من خالل مادة

 التربية العلمية تحديات الحاضر ورؤى المستقبل،" المؤتمر العلمي العاشر. الكيمياء
 .464 – 391، 2مج

دار المسيرة للنشر : ، عمانالتعلم المستند إلى الدماغ). 2004(السلطي، ناديا سميح  .31
 .والتوزيع

عالم الكتب الحديثة : ، عمان1ط. التعلم المبني على الدماغ). 2008(السليتي، فراس  .32
 .للنشر والتوزيع وجدارار الكتاب والتوزيع

الخطوات السبع في تنمية استراتيجية  مأثر استخدا) . 2012( دسليم، معزز محم .33
بعض مهارات التفكير الرياضي في جانبي الدماغ لدى طالبات الصف الثامن 

لقسم المناهج وطرق التدريس بكلية  ، مقدمةرسالة ماجستير غير منشورة. األساسي 
 .التربية،  الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين 

بعض عادات العقل المنتجة لدى فاعلية برنامج تدريبي لتنمية ). 2011(السواح، منار  .34
العدد الثالث مجلة العلوم التربوية، . مجموعة من الطالبات المعلمات برياض األطفال

 .97 - 53، )الجزء األول( 2011يوليو  –
 

عادات العقل عالقته بمعتقدات ). 2011(سيد، إمام مصطفى وعمر، منتصر صالح  .35
لتالميذ الموهوبين والعاديين وذوي الكفاءة الذاتية األكاديمية دراسية مقارنة، ل

 .472 – 395العدد الحادي عشر،  مجلة كلية التربية،، صعوبات التعلم

عادات العقل في ضوء متغيري السنة الدراسية ). 2010(الشامي، حمدان ممدوح  .36
ومستوى التحصيل الدراسي لدى طالب جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية 

 – 331الجزء الثاني،  144(جامعة األزهر، العدد  بية،مجلة كلية التر. السعودية
378. 

 

عادات العقل والذكاء االنفعالي وعالقتها بالتحصيل ). 2010(الشمري، نداء بن هزاع  .37
رسالة دكتوراه غير . الدراسي لدى طلبة جامعة  الجوف في المملكة العربية السعودية

 .، جامعة اليرموكمنشورة



  

211 
 

  مصادر والمراجعال

العالقة بين أسلوب التعليم والتفكير المعتمد على ). 2001(الشيخ، محمد محمود  .38
مجلة علم . أفضلية استخدام نصف الدماغ والتآزر الحركي، البصري المنفرد والثنائي

 ).52(، الهيئة المصرية العامة للكتاب، العدد النفس

التفاعل بين المتعلم المبني على االستقصاء ومستوى ). 2011(صادق، منير موسى  .39
ء في التحصيل وبعض عادات العقل واالتجاه نحو العلوم لتالميذ الصف السابع الذكا

 .351 – 185، )4( 14مجلة التربية العلمية، . األساسي

، في تنمية التفكير )كوستا وكاليك(أثر برنامج ). 2010(طراد، حيدر عبد الرضا  .40
التربية الرياضية،  االبداعي باستخدام عادات العقل لدى طلبة المرحلة الثالثة في كلية

 .264 – 224، المجلد الخامس، العدد األول، مجلة علوم التربية الرياضية

عمان، . توظيف أبحاث الدماغ في التعليم). 2008(عامر، طارق ومحمد، ربيع  .41
 .دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع: األردن

راتيجيات التفكير فاعلية برنامج قائم على است). 2009(عبد العظيم، ريم أحمد  .42
المتشعب في تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية وبعض عادات العقل لدى تالميذ المرحلة 

  .112 - 31، )94( 2مجلة القراءة والمعرفة، . االعدادية

العالقة بين كل ) . 2001(عبد الوهاب، صالح الدين شريف، الوليلي إسماعيل حسن .43
ني وأثر ذلك على التحصيل لدى طالب من عادات العقل المنتجة والذكاء الوجدا

، الجزء )76(، بالمنصورة، العدد، مجلة كلية التربية. المرحلة الثانوية من الجنسين
 .295 – 230األول، 

فعالية استخدام خرائط التفكير في تحصيل ). 2007(عبد الوهاب، فاطمة محمد  .44
بات بالصف الحادي الكيمياء وتنمية بعض مهارات التفكير وعادات العقل لدى الطال

 ).ASEP(سلسلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس عشر بسلطنة عمان، 
 .70 – 10، )العدد الثاني(المجلد األول، 

المؤتمر العربى . فسيولوجيا العقل البشري ومنظومة اإلبداع ) .2005(عبيد ، وليم  .45
تطوير تدريس  نظمه مركز، الخامس حول المدخل المنظومى فى التدريس والتعلم 

  .ابريل –العلوم بجامعة عين شمس القاهرة 
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كيف تتعامل مع ) . هـ1428(عبد الرحمن وكايد  ،عبيدات ، ذوقان عبداهللا وعدس .46
  .مكتب التربية للخليج العربي: الرياض أبنائك الموهوبين والمبدعين والمتفقوقين ؟

: ، عمان2ط م والتفكير،الدماغ والتعل). 2004(عبيدات، ذوقان وأبو السميد، سهيلة  .47
 .دار ديبونو للنشر والتوزيع

استخدام استديو التفكير في تدريس ). 2011(عبيدة، ناصر السيد عبد الحميد  .48
الرياضيات لتنمية عادات العقل المنتج ومستويات التفكير التأملي لدى تالميذ الصف 

 .147 – 103، )173(، العدد، مجلة العلوم التربوية. األول اإلعدادي

عادات العقل ومهارات الذكاء االجتماعي المطلوبة ). 2010(عريان، سميرة عطية  .49
مجلة دراسات في المناهج . لمعلم الفلسفة واالجتماع في القرن الحادي والعشرين

 .88 -39، 155العدد . وطرق التدريس

إعداد المعلم الفلسطيني لتوظيف اإلحصاء في ) . 2012(عفانة ،عزو إسماعيل  .50
 .  الجامعة اإلسالمية : غزة .ات التقويم عملي

حجم التأثير واستخداماته في الكشف عن مصداقية ) . 2000(عفانة، عزو إسماعيل  .51
مجلة البحوث والدراسات التربوية . النتائج في البحوث التربوية والنفسية 

 .58 – 29العدد الثالث،  ،الفلسطينية

أساسياته "المنهاج المدرسي ). 2008( عفانة، عزو اسماعيل واللولو، فتحية صبحي .52
 .مكتبة آفاق: الطبعة الثانية، غزة، فلسطين "وأساليب تطويره –واقعه  –

مستوى ممارسة عادات العقل المنتج ). 2012(عفانة، عزو اسماعيل وحمش، نسرين  .53
. وعالقته ببعض المتغيرات لدى طلبة التعليم األساسي في الجامعة اإلسالمية بغزة

، "اشكاليات التطبيقكليات التربية بين النظرية و"التربوي الدولي الثاني  المؤتمر
 .1358 -1316، 2012يوليو  4 -3من قصى المنعقد في جامعة األ

مكتبة الفالح : ، غزةالتفكير والمنهاج المدرسي). 2004(عفانة، عزو وعبيد، وليم  .54
 .للنشر والتوزيع
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، 2، طبالذكاوات المتعددةالصفي التدريس  ).2007(عفانه، عزو  والخزندار، نائلة  .55
 .آفاق للنشر والتوزيع: غزة

دار : ، عمان1، طالتدريس االستراتيجي للرياضيات الحديثة). 2002(عفانه، عزو  .56
 .حنين للنشر والتوزيع

، التدريس والتعلم بالدماغ ذي الجانبين). 2008(عفانه، عزو ويوسف، الجيش  .57
 .نشر والتوزيعآفاق لل: الطبعة األولى، غزة

وظائف النصفين الكرويين وعالقتهما باألداء على ). 1986(عكاشة، محمود فتحي  .58
 178، )8( 5، مجلة كلية التربية بالمنصورة، مصر. بعض اختبارات الذكاء والتفكير

– 243. 

: ، القاهرة 5ط .  مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية). 2010(رجاء ،عالم .59
 .  جامعات دار النشر لل

، المملكة 1ط.  تربية الدماغ البشري وتعليم التفكير) . 2012(علوان، عامر إبراهيم  .60
 .دار صفاء للنشر والتوزيع : األردنية الهاشمية 

 
نموذج لتداخل التربية في : التعلم المسند بالدماغ . ) 2010(علوان ، عامر إبراهيم  .61

 . ربعينالعدد األربع واأل.  مجلة الفتح. علم النفس 

فاعلية استخدام استراتيجيات التفكير المتشعب في رفع ). 2009(على، وائل عبد اهللا  .62
مستوى التحصيل في الرياضيات وتنمية بعض عادات العقل لدى تالميذ الصف الرابع 

 .102 – 54، 151، العددمجلة دراسات في المناهج وطرق تدريس. االبتدائي

فاعلية استخدام استراتيجيات التفكير المتشعب في ). 2009(علي، وائل عبد اهللا محمد  .63
رفع مستوى التحصيل في الرياضيات وتنمية بعض عادات العقل لدى تالميذ الصف 

 .118 -45، 153العدد مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس،.الرابع االبتدائي
 

عقل البشري نحو آفاقات جديدة لتنمية امكانات ال) 2000(عمران، تغريد عبد هللا  .64
المؤتمر العلمي الثالث عشر للجمعية المصرية ) ارهاصات قرن جديد –نهيت قرن (

فة جامعة عين ادار الضي" مناهج لتعليم وتنمية التفكير" للمناهج وطرق التدريس،
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 .340 - 312، 2000يوليو،  26 - 25شمس، من 

ى عادات العقل أثر برنامج تدريبي قائم عل). 2005(عمور، أميمة محمد عبد الغني  .65
في مواقف حياتية في تنمية مهارات التفكير االبداعي لدى طلبة المرحلة األساسية 

، مقدمة لكلية الدراسات التربوية العليا، جامعة عمان رسالة ماجستير غير منشورة.
 .العربية للدراسات العليا

د عادات العقل الشائعة لدى طالبات كلية أرب). 2012(عياصرة، محمد نايف  .66
 .312 – 294، العدد الثالث، مجلة العلوم التربويةالجامعية، 

برنامج مقترح قائم على جانبي الدماغ لتنمية بعض ) . 2009(عيد، أيمن رجب  .67
رسالة .مهارات التفكير في الرياضيات لدى طالب الصف الخامس األساسى بغزة 

التربية ،الجامعة  بكلية  ، مقدمة لقسم المناهج وطرق التدريسماجستير غير منشورة
  .اإلسالمية، غزة، فلسطين 

 

العمليات الرياضية الفاعلة في جانبي الدماغ ) . 2007(الغوطي، عاطف عبد العزيز  .68
، مقدمة لقسم رسالة ماجستير غير منشورة. عند طلبة الصف التاسع األساسى بغزة 

 .طين المناهج وطرق التدريس بكلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلس

معتقدات معلمات العلوم في مدارس ). 2010(الفارسية، مريم بن درويش بن عيسي  .69
الحلقة الثانية من التعليم األساسي نحو االستراتيجيات المتناغمة مع مبادئ التعلم 

، مقدمة رسالة ماجستير غير منشورة.المستند إلى الدماغ وعالقتها بالممارسة الصفية
 .ريس، كلية التربية، جامعة السلطان قابوسالقسم المناهج وطرق التد

 

فاعلية نموذج مارزانو في تنمية االستيعاب المفاهيمي ). 2009(فتح اهللا، عبد السالم  .70
، مجلة التربية العلمية. في العلوم وعادات العقل لدى تالميذ الصف السادس األساسي

12 )2( ،82 – 162. 
 

ملتقى الكتب والدورات . دات العقل المنتجةتعليم الطالب عا) .2010(فتح هللا، مندور  .71
والدراسات والبحوث االجتماعية والمنشور على هذا الرابط 

www.socialar.com/vb/showthread.php?t=6205 

http://www.socialar.com/vb/showthread.php?t=6205
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لدى طلبة كلية أنماط السيطرة الدماغية ). 1999(كاظم، علي مهدي وحسن، عامر  .72
، جامعة قاريونس، )49(، العدد مجلة علم النفسالتربية في جامعة قاريونس، 

 .17 – 6طرابلس، ليبيا، 

فاعلية برنامج مستند إلى عادات العقل في تنمية ) .2007(الكركي، وجدان خليل  .73
، تخصص فلسفة وعلم النفس، أطروحة دكتوراه" . التفكير الناقد لدى طلبة الجامعة 

 .معة عمان جا

على  .)مقياس كيف يكون تقييم سلوكك الذكي غالبا؟) . (2004(كوستا وكاليك  .74
  .http:www.habft-of-mind.net الموقع االلكتروني

ترجمة مدارس  .استكشاف وتقصي عادات العقل) .2003(كوستا، آرثر وبينا كاليك  .75
دار الكتاب : الدمام،  1ج الظهران األهلية بالمملكة العربية السعودية، الطبعة األولى،

 .التربوي للنشر والتوزيع

ترجمة مدارس . تفعيل واشغال عادات العقل) .2003(وستا، آرثر وبينا كاليك ك .76
دار الكتاب : الدمام، 2جالظهران األهلية بالمملكة العربية السعودية، الطبعة األولى، 

 .التربوي للنشر والتوزيع

ترجمة . تكامل عادات العقل والمحافظة عليها .)2003(كوستا، آرثر وبينا كاليك  .77
دار : الدمام،  1جمدارس الظهران األهلية بالمملكة العربية السعودية، الطبعة األولى، 

  .والتوزيع الكتاب التربوي للنشر

ترجمة . تقويم عادات العقل وإعداد تقارير عنها) .2003(كوستا، آرثر وبينا كاليك  .78
دار : الدمام،  3جلمملكة العربية السعودية، الطبعة األولى، مدارس الظهران األهلية با

 .الكتاب التربوي للنشر والتوزيع
 

مستوى اكتساب طلبة المرحلة األساسية لعادات العقل ). 2010(محيسن، مها محمد  .79
العالمي وعالقته بمتغيرات الجنس والصف التعليمي والتحصيل  2061حسب مشروع 

 .الجامعة األردنية، األردن ير منشورة،رسالة دكتوراه غ. الدراسي
 

http://www.habft-of-mind.net
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، دار المسيرة 3ط.  القياس والتقويم في التربية وعلم النفس).2005(سامي  ملحم، .80
  . عمان : للنشر والتوزيع 
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  مالحق الدراسة

  )1(ملحق رقم 
  أمساء السادة احملكمني

  )االختبار، دليل املعلم إلعداد الدروس(
  سمى الوظيفيالم  الدرجة العلمية  االسم  الرقم
أستاذ دكتور في المناهج وطرق تدريس   هعزو إسماعيل عفان  1

  الرياضيات
  أستاذ بالجامعة اإلسالمية

أستاذ دكتور في المناهج وطرق تدريس   محمد محمود عسقول  2
  التكنولوجيا

  أستاذ بالجامعة اإلسالمية

توراه في المناهج وطرق البحث دك  المنعمعبد عبد اهللا محمد   3
  العلمي

عضو مجلس أمناء جامعة 
  مفتوحة القدس ال

  أستاذ مساعد بجامعة األقصى  دكتوراه في المناهج وطرق التدريس  إياد إبراهيم عبد الجواد  4
  متقاعد  دكتوراه في المناهج وطرق التدريس  محمد سلمان أبو ملوح  5
أستاذ مساعد بكلية التربية   دكتوراه في المناهج وطرق التدريس  راشد محمد أبو صواوين  6

  بجامعة األزهر
دكتوراه في المناهج وطرق تدريس   الناقة حصال  7

  العلوم
أستاذ مشارك بكلية التربية 

  بالجامعة اإلسالمية
دكتوراه في المناهج وطرق تدريس   مجدي سعيد عقل  8

  التكنولوجيا
أستاذ مساعد بكلية التربية 

  بالجامعة اإلسالمية
دكتوراه في المناهج وطرق تدريس   إبراهيم األسطل  9

  الرياضيات
تاذ مشارك بكلية التربية أس

  بالجامعة اإلسالمية
دكتوراه في قسم المناهج وطرق تدريس   أدهم البعلوجي  10

  التكنولوجيا
أستاذ مساعد بكلية التربية 

  بالجامعة اإلسالمية
  محاضر في الجامعة اإلسالمية  ماجستير إدارة تربوية  سمية صايمة  11
علوم ومحاضر في  ةمعلم  تدريس العلوم ماجستير مناهج وطرق  فداء محمود الشوبكي  12

  الجامعة اإلسالمية
مدير دائرة التدريب بوزارة   ماجستير في المناهج وطرق التدريس  يعقوب محمد حجو  13

  التربية والتعليم العالي
مدير دائرة التدريب بوزارة   بكالوريوس فيزياء وكيمياء   رندا محمد  الحاج أحمد  14

   .التريبة والتعليم العالي
  .معلمة علوم
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  جدول مواصفات االختبار
  

  الوزن النسبي  عددها  أرقام األسئلة  اسم العادة  الرقم

  %10  5  5-1  جمع البيانات باستخدام الحواس  .1

  %10  5 10-6  التساؤل وطرح المشكالت  .2

  %10  5  15- 11  التفكير والتواصل بدقة وبوضوح  .3

  %10  5  20- 16  التفكير حول التفكير  .4

  %10  5  25- 21  اإلقدام على مخاطر مسئولة  .5

  %10  5  30- 26  التحكم بالتهور  .6

  %10  5  35- 31  االستعداد الدائم للتعلم المستمر  .7

  %10  5  40- 36  اإلبداع –التصور  –الخلق   .8

  %10  5  45- 41  تطبيق المعارف الماضية على األوضاع الجديدة  .9

  %10  5  50- 46  التفكير التبادلي  .10

  %100  50  المجموع
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  اخلطة الزمنية املقترحة لتدريس الوحدة

  عددالحصص  عنوان الدرس  عنوان الفصل  الفصل

  األول
األنسجة 
  .النباتية

 .النسيج البرنشيمي –األنسجة المولدة  •

 .االسكلرنشيمي  –األنسجة الكلونشيمي  •

  .األنسجة الوعائية  •

  حصة
  حصة
  حصتين

  الثاني
أجزاء النبات 

  الزهري

 .مقطع طولي في الجذر –المجموع الجذري  •

 .وظائف الجذر  –التركيب الداخلي للجذر  •

 .المجموع الخضري •

 .التركيب الداخلي لساق من ذوات الفلقتين  •

  .الورقة  •

  حصتين
  حصتين
  حصة
  حصة
  حصتين

  الثالث
الهرمونات 

  النباتية
 هرمون األوكسين –اكتشاف الهرمونات النباتية  •

  .أنواع الهرمونات النباتية  •

  حصة
  حصة

مجموع 
  حصة 14      الحصص
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  للوحدة السلوكيةاألهداف 
  
  

 .يعرف النسيج  -1

 .يصنف أنواع األنسجة النباتية  -2

 .يصنف تركيب النبات الزهري  -3

 .يربط بين كل نسيج ووظائفه  -4

 .يحضر شرائح لبعض أنسجة النبات الزهري  -5

 .أنواع األنسجة المختلفة يميز مجهرياً  -6

 .يصنف الجذور إلى وتدية وعرضية  -7

 .يميز أجزاء مقطع طولي في الجذر والساق  -8

 .يشرح التركيب الداخلي للجذر والساق والورقة  -9

 .يعدد الوظائف الرئيسية والثانوية للجذر والساق والورقة  - 10

 .يوضح الخاصية االسموزية وأهميتها  - 11

 .لمختلفة يذكر أجزاء الورقة وأشكالها ا - 12

 .يتبع مراحل اكتشاف الهرمونات النباتية  - 13

 .يفسر ألية عمل هرمون األوكسين في االنتحاء الضوئي  - 14

  .يذكر أنواع الهرمونات النباتية ووظائفها  - 15
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  اختبار السيطرة الدماغية

  بسم ا الرمحن الرحيم 
  :عزیزتي الطالبة 

یرجى قراءة فقرات االختبار ثم ، االختبار الذي بین یدیك یهدف لمعرفة السیطرة الدماغیة لدیك
االختبار ال توجد بها إجابة علمًا أن فقرات ، وضع دائرة حول رمز الفقرة التي تنطبق علیك

  .كما أن نتائج هذه الدراسة ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط ، صحیحة أو خاطئة
  

  :تعلیمات االختبار 
 -:وُیرجى مراعاة ما یلي  یتكون االختبار من واحد وعشرین مفردة 

 .فهم األسئلة جیدًا لكي تسهل علیك اإلجابة  ×

 .قراءة البیانات المعطاة بتمعن  ×

 .التأكد من المطلوب من السؤال  ×

 .الفقرة التي تعتقدي أنها تنطبق علیك  اختیار ×

 .إلى االختیار العشوائي في اإلجابة  جوءلعدم ال ×

 .سؤاًال بدون إجابة  عدم ترك ×

  
وٕانما بهدف ، وأخیرًا تأكدي أن نتیجتك عن االختبار ال تؤثر على درجاتك في التحصیل الدراسي

  .أغراض البحث العلمي بما یعود بالنفع والفائدة علیك وعلى زمالئك مستقبًال االستفادة منها في 

  شاكرة لكن حسن تعاونكن ،،،،،،،
  

  الباحـثـة
  نداء عزو عفانه

  
  

   



  

227 
 

  مالحق الدراسة
  

  .الدماغيةاختبار السيطرة 
  

  فقرات االختبار  الخيار  الرقم

1 
  .من الممتع أن أتعرض للمخاطر   أ

  .أستمتع بدون التعرض للمخاطر   ب

2 
  .دائما أنظر إلى طرق جديدة لعمل واجبات قديمة   أ

  .دائماً أنظر إلى الطريقة المستعملة لعمل واجبات قديمة دون تغييرها   ب

3 
  .احد دون االنتهاء منها أبدأ أعمال كثيرة في وقت و  أ

  .يجب إنهاء العمل قبل البدء في عمل أخر   ب

4 
  .ال استخدم الخيال في عملي   أ

  .أستخدم خيالي دائماً في أي عمل أقوم به   ب

5 
  .أستطيع تحليل ما سيحدث بعد ذلك   أ

  .أستطيع أن أشعر وأحس بما سيحدث بعد ذلك   ب

6 
  . أحاول إيجاد أفضل حل للمشكلة  أ

  .أحاول أن أجد حلول مختلفة للمشكلة   ب

7 
  .طريقة تفكيري تتطابق مع الصور الموجودة في ذهني   أ

  .طريقة تفكيري تتطابق مع الكلمات الموجودة في ذهني   ب

8 
  .رينخأوافق على أي فكرة جديدة مثل اآل  أ

  .رين خأناقش أي فكرة جديدة أكثر من اآل  ب
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  فقرات االختبار  الخيار  الرقم

9 
  .ف أنظم األشياء الناس ال يفهمون كي  أ

  .الناس يعتقدون أنني أرتب األشياء جيداً  ب

10 
  .عندي انضباط ذاتي جيد   أ

  .أعمل عادة من خالل إحساسي وشعوري   ب

11 
  .أخطط لوقتي عند القيام بعملي   أ

  .ال أفكر في الوقت عندما أعمل   ب

12 
  .عند أخذ قرار صعب أختار ما أعرف أنه صحيح   أ

  .قرار صعب أختار ما أشعر أنه صحيح  عند أخذ  ب

13 
  .أعمل األشياء السهلة أوالً وبعدها المهمة   أ

  .أعمل األشياء المهمة أوالً وبعدها السهلة   ب

14  
  .أحياناً في المواقف الجديدة يوجد لدي أفكار كثيرة   أ

  .أحياناً في المواقف الجديدة ال يوجد لدي أي فكرة   ب

15 
  .هناك تغيير كبير خالل  فترة حياتي أحب أن يكون   أ

  .أحب أن تكون حياتي منتظمة ومخطط لها   ب

16 
  .أعرف أنني على صواب ألنني أملك مبررات مقنعة   أ

  .أعرف أنني على صواب حتى بدون مبررات مقنعة   ب

17 
  .أوزع عملي على الوقت المتاح لي   أ

  .أحب أن أنهي عملي حتى ولو في أخر دقيقة   ب
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  فقرات االختبار  الخيار  الرقم

18 
  .أحتفظ باألشياء في مكان واحد   أ

  .االحتفاظ باألشياء يعتمد على العمل الذي أقوم به   ب

19 
  .يجب علي أن أتبع خططي   أ

  .رآخممكن أن أتبع خطط أي شخص   ب

20 
  .أنا شخص مرن وغير قادر على التنبؤ   أ

  .أنا شخص متماسك وثابت   ب

21 

  .نفسي ألدائها في أي مهمة جديدة أختار طريقتي ب  أ

  ب
رون عن الطريقة المثلى خفي أي مهمة جديدة أريد أن يخبرني اآل

  .ألدائها 

   



  

  اختبار بعض عادات العقل املنتج بصورته النهائية
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

                                          عمادة الدراسات العليا                                        

  تحكيم اختبار لقياس بعض عادات العقل المنتج

  حفظك اهللا.................................................... 

أثر استخدام استراتيجية التعلم بالدماغ ذي 
الجانبين في تدريس العلوم لتنمية بعض عادات العقل المنتج لدى طالبات الصف التاسع 

  للحصول على درجة الماجستير في كلية التربية بالجامعة اإلسالمية
ر ثم إبداء رأيكم و مالحظاتكم في ضوء 

  .الحكم أن العادات المحددة لالختبار تالئم تعلم وتعليم العلوم 

. 

  .شاكرين لكم حسن تعاونكم ولكم وافر التقدير واالحترام
  ـةالباحث                

  نداء عزو إسماعيل عفانة

............................... :  

................................ :  
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  )6(ملحق رقم 
اختبار بعض عادات العقل املنتج بصورته النهائية

بسم اهللا الرحمن الرحيم
  الجامعة اإلسالمية غزة

عمادة الدراسات العليا                                        
  ة التربـيـةـي

  العلوم/ قسم المناهج وطرق تد ريس 
تحكيم اختبار لقياس بعض عادات العقل المنتج: الموضوع

....................................................  :األستاذ/ السيد الدكتور
  بركاتهالسالم عليكم ورحمة اهللا و

  

أثر استخدام استراتيجية التعلم بالدماغ ذي  : "تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان
الجانبين في تدريس العلوم لتنمية بعض عادات العقل المنتج لدى طالبات الصف التاسع 

  " األساسي بغزة
للحصول على درجة الماجستير في كلية التربية بالجامعة اإلسالمية

ر ثم إبداء رأيكم و مالحظاتكم في ضوء االختبا تكم  التكرم بتحكيم هذاولذا أرجو من سياد
  :خبرتكم في هذا المجال من حيث

الحكم أن العادات المحددة لالختبار تالئم تعلم وتعليم العلوم  .1
  .السالمة  العلمية واللغوية  .2
  .مدى تمثيل كل فقرة للعادة المطلوبة .3
 .مناسبة البدائل لكل فقرة من الفقرات .4
 .ضوح  تعليمات االختبارو .5
.حذف أو إضافة أو إبداء أي مالحظات أخرى .6

شاكرين لكم حسن تعاونكم ولكم وافر التقدير واالحترام
                                               

  :البيانات الشخصية للمحكم 
: ...............................الدرجة العلمية : .................................

: ................................مكان  العمل : ............................. التخصص
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الجامعة اإلسالمية غزة
عمادة الدراسات العليا                                        

يـلـك
قسم المناهج وطرق تد ريس 

  

السيد الدكتور
السالم عليكم ورحمة اهللا و

الجانبين في تدريس العلوم لتنمية بعض عادات العقل المنتج لدى طالبات الصف التاسع 
األساسي بغزة

للحصول على درجة الماجستير في كلية التربية بالجامعة اإلسالمية
ولذا أرجو من سياد

خبرتكم في هذا المجال من حيث

                       

البيانات الشخصية للمحكم 
: .................................االسم

التخصص
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  :العادات العقلية 

مكن الفرد من بناء تفضيالت من األداءات أو المهارات التي تُ من هي مجموعة
بحيث تقوده إلى انتقاء عملية ، ت والمنبهات التي يتعرض لهابناء على المثيرا، السلوكيات الذكية

او تطبيق ، او قضية، ذهنية او أداء سلوك من مجموعة خيارات متاحة أمامه لمواجهة مشكلة ما
عادة عقلية وسوف تتناول الباحثة ) 16(وتتكون من ، والمداومة على هذا النهج، سلوك بفاعلية

  .عادات عقلية  )10(

  :جرائية لبعض عادات العقل المنتج التعريفات اإل
 :عادة جمع البيانات باستخدام جميع الحواس .1

واللمس  والسمع، إتاحة أكبر عدد ممكن من الفرص الستخدام الحواس مثل البصر،
والشم والتذوق والشعور في زيادة عدد الحواس المنشطة لزيادة  والحركة، والتجربة،

  .التعلم
  

 :عادة التساؤل وطرح المشكالت .2

القدرة على طرح أسئلة وتوليد عدد من البدائل لحل المشكالت عندما تحدث أو عندما 
تعرض عليه من خالل الحصول على معلومات من مصادر متعددة والقدرة على اتخاذ 

  .القرار
 :عادة التفكير والتواصل بدقة ووضوح .3

مستخدماً لغةً دقيقةً قدرة الفرد على توصيل ما يريد بدقة سواء كان ذلك كتابياً أو شفوياً 
لوصف أعمال وتحديد الصفات الرئيسة وتمييز التشابهات واالختالفات والقدرة على صنع 

  .قرارات أكثر شمولية، والقدرة على استخدام مصطلحات محددة 

 :عادة التفكير حول التفكير .4

 قدرة الفرد على ذكر الخطوات الالزمة لخطة عمله ووصف ما يعرف،وما يحتاج لمعرفته
  .والقدرة على تقييم كفاءة خطته وشرح خطوات تفكيره

 :عادة اإلقدام على مخاطر مسؤولة .5

االستعداد لتجربة استراتيجيات وأساليب وأفكار جديدة واختبار فرضية جديدة حتى لو كان 
  .الشك حيالها واستغالل الفرص لمواجهة التحدي الذي تفرضه عملية حل المشكالت
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 :عادة التحكم بالتهور .6
أن يمتلك الفرد القدرة على التأني والتفكير واإلصغاء للتعليمات وفهم التوجيهات للتعامل 

  .وتطوير استراتيجيات للتعامل مع المهمة
 :عادة االستعداد الدائم للتعلم المستمر .7

قدرة الفرد على التعلم المستمر وامتالك الثقة وحب االستطالع والبحث المتواصل لطرق 
  .ين والتعديل وتحسين الذاتأفضل من أجل التحس

  

 :عادة الخلق والتصور واإلبداع .8
قدرة الفرد على أن تصور نفسه في أدوار مختلفة ومواقف متنوعة وتقمصه األدوار 
والحلول البديلة والتفكير من عدة زوايا، القدرة على التعبير عن أفكار اآلخرين وطرحها 

  .ومناقشتها وتبنيها بأفكار غير عادية
  

  

 :بيق المعارف الماضية على األوضاع الجديدةعادة تط .9
قدرة الفرد على استخالص المعنى من تجربة ما والسير قدماً ومن ثم تطبيقها على وضع 
جديد والربط بين فكرتين مختلفتين وهي قدرة الفرد على نقل المهارة وتوظيفها في جميع 

  .مناحي حياته
  

  :عادة التفكير التبادلي .10
األفكار واختبار مدى صالحية استراتيجيات الحلول وتقبل التغذية  قدرة الفرد على تبرير

  .الراجعة والتفاعل والتعاون والعمل ضمن مجموعات والمساهمة في المهمة الموكلة إليهم 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  .اختبار لقياس بعض عادات العقل المنتج لدى طالبات الصف التاسع األساسي 

  "كيبه النبات الزهري وتر"
  :استخدام كافة الحواس في تجميع البيانات : العادة األولى

  )استخدام حاسة البصر(                                                         
 )أ(بعد ساعات من بدء التجربة سيكون ارتفاع المحلول في الشعبة : في الشكل المقابل  .1

 :)ب(بالنسبة للشعبة 

        أكبر     .أ
  أقل                                                               . ب
    مساو                  .ج
  .يبقي ارتفاع المحلول كما هو . د

                                                                    

  :                  في الشكل المقابل يشير السهم إلى خاليا  .2

  أوعية خشب                                   . أوعية لحاء                 ب. أ
  البشرة      . د  النسيج المتوسط           . ج

                                                                                                                       

  :للون األخضر المنتشر على سطح الورقة العلوي أكثر من السفلي  دليل على مالحظة الطالبات  .3

  .تنظيم خروج بخار الماء في عملية النتح . أ
  .خروج غاز األكسجين ودخول غاز ثاني أكسيد الكربون  في عملية التنفس . ب
  .خروج غاز ثاني أكسيد الكربون  ودخول غاز األكسجين في عملية البناء الضوئي . ج
  .وجود تركيز أكثر لمادة الكلوروفيل الخضراء في الطبقة العمادية القريبة من السطح العلوي. د

 )استخدام كافة حواسي  باألنشطة التي تدور من حولي بغض النظر عن نوعية النشاط( 
شاركت فاطمة مع أفراد مجموعتها بإجراء تجربة عملية للكشف عن نوع النسيج األساسي  .4

  :فالحظن وجود النسيج ، مرة البندورةالموجود في لب ث

  االسكلرنشيمي           . ب      البرنشيمي           . أ
  الكلورنشيمي . د      الكلولنشيمي            . ج

  )استشعار الحلول الممكنة للمشكالت التعليمية(
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عند قيام هدى بإجراء تجربة عملية لمعرفة تأثير هرمون األوكسين على النبات ،قامت  .5
دى زميالتها بلمس هذا الهرمون دون ارتداء القفازات فإن خير نصيحة تقدمينها لها من إح

  :أجل الحفاظ على سالمتها ما يلي ما عدا واحدة 

  .ترك العلبة مغلقة بعد االستعمال . أ
  .تجنب لمس هذا الهرمون لتركه اثار جانبية . ب
  .أخذ الحيطة والحذر عند التعامل مع هذا الهرمون . ج
  .األكل مباشرة بعد لمس الهرمون دون غسل اليدين بالماء والصابون  .د

   
  : التساؤل وطرح المشكالت  : العادة الثانية 

  )طرح األسئلة لمحاولة معرفة األشياء التي ال أعرفها(
ماذا يحدث لو قمنا بقطع القمة النامية لساق نامية؟ فكانت إجابة :سألت رغد معلمتها  .6

  :معلمتها كالتالي 

  .ال يزداد سمك النبات  . يموت النبات                        ب. أ
  .يتوقف النمو الطولي للساق وتنمو البراعم الجانبية. يزداد طول النبات                 د. ج   
  

ما سبب مرونة ساق الملوخية وتمايله بفعل الرياح ثم عودته إلى :سألت ياسمين معلمتها  .7
  :إجابة معلمتها  الحتوائه على نسبة كبيرة من نسيج وضعه األصلي ؟ فكانت 

  .البرنشييمي . ب.                               الكلولنشيمي . أ
  .  االسكلرنشيمي .د.                             الكلورنشيمي . ج
  

كيف ينتقل الماء عبر أوعية خاصة في النباتات فنصحتها معلمتها :سألت سلوى معلمتها  .8
  :ن تقوم بالتالي أ

  .ضعي شتلة في ماء مالح والحظي ماذا يحدث  . أ
  .اقطعي ساق النبات وانظري بداخله . ب
  . افحصي شريحة لمقطع عرضي .ج
  .ضعي شتلة في ماء ملون ثم اعملي مقطع طولي وعرضي فيها والحظي تكون األنسجة.د
  

  )حة للمشكالت المطروحةالحلول المقتر(                                          
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  :فإن الحل المقترح للتخلص منها ، تضايق الفالح من كثرة األعشاب الموجودة في بستانه .9

  .رشها بالكبريت  . تعريضها للضوء                                ب. أ
  . رشها بهرمون السايتوكايتين . ج  رشها بهرمون االثيلين                        . ج

  
  أردت معرفة عمر الشجرة فإنك ستقومين بعد؟إذا  .10

  طبقة اإلندوديرمس    . ب    الحلقات السنوية     . أ
  . صفوف القشرة . د    طبقة الكامبيوم       . ج
  

  : التفكير والتواصل مع الوضوح والدقة: العادة الثالثة 

توالي المجموع  فكرت هناء باسم المنطقتين المشار إليهما بالرسم التخطيطي فكانتا على ال .11
:  

  الجذري والخضري                             .  أ
  .الخضري والجذري  .ب
     .الخضري والزهري . ج
  .الجذري والزهري . د

  

  :فإن عمر الشجرة هو، 10إذا كان مجموع أعداد الخشب الصيفي والخشب الربيعي يساوي  .12

  .سنوات ) 5(. د        سنة) 20. (ج      سنة   )15. (سنوات        ب )10(. أ
  )أستطيع  تقديم العديد من األسباب لموافقتي أو عدم موافقتي على أمر(                       

عند قيام هبة بقراءة موضوع علمي عن الهرمونات ،فانتابها شك في صحة إحدى  .13
 فإن أفضل طريقة لمواجهه ذلك، ففكرت بإحدى الطرق للتخلص من هذا الشك، المعلومات

  :جميع ما يلي ما عدا واحدة 

                 .قبول المعلومة كما هي . أ  
  . إضافة معلومات جديدة لتوضيحها  .ب  
  .الرجوع إلى مرجع موثوق به للتأكد من المعلومة . ج    

  .تصحيح المعلومة بعد التأكد منها من مصادر متعددة  .د
  )التعبير عن التشابهات واالختالفات(                                                         
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تتشابه الحزم الوعائية الموجودة في الساق مع الحزم الوعائية الموجودة في الجذر في  .14
  :جميع ما يلي ما عدا واحدة هي 

  .أن الخشب واللحاء على نصف قطر واحد . أ
  .تتكون من مجاميع الخشب واللحاء . ب
  .لذي ينقسم باستمرار ليكون خشب ولحاء وجود شريط الكامبيوم ا. ج
  .تترتب مجاميع الخشب على شكل مثلثات. د

  )التعبير عما يدور برأسك بوضوح ودقة وبلغة يفهمها من حولك(                               
  

إذا أعطيت النتائج التالية لتجربة أحد التالميذ لزراعته نبات في تربة مالحة فجف النبات  .15
فالسبب األساسي الذي أثر على ، في ضوء دراستك النتقال المواد في الجذر، ثم مات

  :النبات هو أن تركيز األمالح يكون 

                         .    أعلى في الجذر. ب                    .        أعلى في التربة . أ
  .التربة والجذر متساوي في كل من.  د      .                      ي الجذرأقل ف .ج

          
  

  :التفكير حول التفكير : العادة الرابعة 
  )التحدث مع نفسي لوصف التعلم مستقبال(                                                    

وعملت حفرة صغيرة في كل قطعة ثم ، أحضرت هناء ثمرة تفاح وقسمتها إلى قطعتين  .16
وبعد أن أخرجتها من الماء وضعت ، ي لمدة ربع ساعةوضعت القطعة األولى في ماء يغل

في كل حفرة قليال من الملح وبعد نصف ساعة الحظت هناء أن الحفرة األولى لم تمتلئ 
هو  أت هناء بأن السبب الذي أحدث هذافتنب، بالماء في حين الحفرة الثانية امتألت بالماء

  :انتقال

  .ز العالي األمالح من التركيز المنخفض إلى التركي.أ  
  .األمالح من التركيز العالي إلى التركيز المنخفض .ب   
  .من التركيز المنخفض إلى التركيز العالي  لماءا.ج      
  . العالي إلى التركيز المنخفضمن التركيز لماء ا. د       

   )هاأضع خطة عمل للمهام التي أقوم ب(                                                   
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قدمت معلمتك إليك تقريراً عن األنسجة النباتية وأهميتها للنبات وطلبت منك شرحه  .17
قبل بداية شرحك للتقرير عليك تحديد أولويات مخططك ، لزميالتك في إطار فهمك للوحدة

  :وهو معرفة 

  .مكونات تقرير األنسجة النباتية . أ
  .اتية المفاهيم األساسية الواردة في تقرير األنسجة النب. ج
  .األخطاء الواردة في تقرير األنسجة النباتية . د

  )معرفة عن معرفتك(                                                              

  :عن فمن المفيد أن تعرفي أكثر في التقرير السابق عن األنسجة النباتية ومعرفتك بها، .18

  .الربط بين عناصر تقرير األنسجة النباتية . أ
  .االلتزام بدقة مضمون تقرير األنسجة النباتية . ب
  .الربط بين محتوى تقرير األنسجة النباتية وأية معلومات اخرى . ج
  .دراسة المعنى العام للمعلومات المتضمنة في تقرير األنسجة النباتية . د

  )معرفة عن معرفتك( 
عند موت الشعيرات الجذرية من خالل دراسة هناء لوحدة األنسجة النباتية ،فقد تعلمت أن  .19

كبيرة السن يتكون مكانها منطقة خالية من الشعيرات تسمى المنطقة الجرداء فبحثت هناء 
  : عن سبب تسمية هذه المنطقة  فكانت كالتالي 

  .لوجود الشعيرات الجذرية القريبة من القمة. أ
  .التساع منطقة جرداء بزيادة عدد الشعيرات الميتة . ب
  .ور الثانوية التي يكون أصغرها األقرب إلى القمة النامية لوجود الجذ .ج
   .لوجود الشعيرات الكبيرة في السن أكثر من الشعيرات الصغيرة في السن . د

   )أحدد مجال تعلمي الالزم لتحسينه وتطويره(                                         
فمألت الكأس الزجاجية ، العرضية أرادت هيام اجراء تجربة علمية حول استنبات الجذور .20

فظهرت نتيجة تجربتها عدم وجود ، أيام 10بالماء وغمرت البصلة فيها وتركتها لمدة 
  :ففكرت هيام بالسبب الذي أثر على نتيجة تجربتها فكان كالتالي ، جذور عرضية

  .يجب غمر البصلة كليا في الكأس الزجاجية بالماء . أ
  .س قاعدتها سطح الماء يجب غمر البصلة بحيث تالم. ب
  .تقسم البصلة إلى قسمين وغمر القسمين بالماء . ج
  .يجب غمر القسم العلوي من البصلة بعد قسمها إلى قسمين . د
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  :االقدام على مخاطر مسئولة : العادة الخامسة 

   )الخوض في تجارب جديدة محسوبة العواقب(                                                

فأحضرت نباتاً ، لتحضير مقطع عرضي في الورقة استعدت نسرين لتنفيذ هذا النشاط .21
ومشرطاً، وشرائح زجاجية وأغطية شرائح ومجهراً مركباً، ولتنفيذ هذا النشاط يجب ، غضاً

  :عليها أخذ جميع االحتياطات التالية  ماعدا واحدة 

  .درجة 45وضع غطاء شريحة على المقطع بزاوية . أ
  .غطاء الشريحة على المقطع بشكل أفقي وضع . ب
  .يجب وضع قطرة صغيرة من الماء على الشريحة الزجاجية . ج
  .عند استخدام المشرط لإلحضار المقطع الرقيق من النبات يجب التعامل معه بحذر. د

  )استخدام خبرتك السابقة لتحديد السلوك الذي يستحق المغامرة(

ية هي مواد كيميائية لها دور أساسي في عملية نمو الهرمونات النبات" تعلمت نرمين أن .22
فأرادت نرمين المحافظة على " النباتات واستجابتها للعديد من المؤثرات الخارجية كالضوء 

نضارة األزهار والفواكه والخضروات الموجودة في حديقة منزلها فما عليها إال أن ترشها 
  :بمحلول 

  .االثيلين. د            .الجبريلين. ج       .ينالسايتوكايت. ب             .األوكسين . أ

  )تلهف دائم لتحمل مسؤوليات ومهام جديدة(                                                

أجرت المعلمة تجربة أمام الطالبات في المختبر للكشف عن النسيج البرنشيمي في ثمرة  .23
مة لطالباتها بأن النسيج البرنشيمي يسمى في خالل تنفيذ التجربة أشارت المعل، البندورة

فتلهفت هديل إلحضار مقطع من ثمرة البندورة وفحصه بدقة ، أحيانا بالنسيج الكلورنشيمي
تحت المجهر في اليوم التالي داخل مختبر المدرسة فوجدت بالفعل احتواء بعض خاليا 

  :النسيج البرنشيمي على 

  .                 ة خاليا متراصة وعديمة الفراغات البيني. أ
  .على بالستيدات خضراء . ب
  .                                        خاليا عديمة النواة  .ج
  .فجوات عصارية صغيرة . د

  )استخدام خبرتك السابقة لتحديد السلوك الذي يستحق المغامرة(                                 
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اء من المحاليل األقل تركيزاً إلى المحاليل األكثر الخاصية اإلسموزية هي انتقال الم .24
  :تركيزاً،عند قيامك لتنفيذ تجربة عملية فإنك تحتاجين إلى جميع ما يلي ما عدا واحدة 

  .ماء مقطر وأنبوب شعري . ب                             محلول ملحى. أ
  .ية و اغطية شرائح شرائح زجاج. كيس سلوفان وحامل أنابيب              د. ج     

  )تلهف دائم لتحمل مسؤوليات ومهام جديدة(                                                  
يوضحن فيه انتقال غاز ثاني أكسيد ، قامت المعلمة بتكليف طالباتها برسم مخطط  مبدئي .25

المخططات فأي من ، الكربون واألكسجين في الثغور والمساعد في عملية البناء الضوئي 
  :التالية يصلح لتمثيل هذه العملية  

  
  :التحكم بالتهور : العادة السادسة 

  )فكر مليا قبل أن تقرر(                                                                          
فاقترحت ، سنة 60وقفت هدى ونسرين أمام شجرة ضخمة فقالت هدى يبدو أن عمرها   .26

  :مل مقطع في الشجرة والتأكد من نسرين ع

  .                                               عدد الخشب الصغير . أ
  .عدد الخشب الكبير .ب
  .                       عدد خشب الصيف وخشب الربيع . ج
  .عدد الخشب الصغير والخشب الكبير واعتباره حلقة سنوية. د 
  

  )قبل أخذ القرار –أقول لنفسي فكري بعمق (                                                      
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تعلمت هبة أن هرمون األوكسين في الجذر يكون عكس عمله في الساق، فقامت معلمتها  .27
بتكليفها بإجراء تجربة عملية تكشف فيها عن سبب انحناء الساق نحو الضوء، لكنها في 

ات عملها كما في الشكل ال يسبب انحناء الساق نحو بداية األمرقد تنبهت هناء بأن خطو
  : الضوء وذلك ل

                                 قطع القمة النامية. أ
               . عدم تكون هرمون األوكسين. ب
                                 .               تكون هرمون األوكسين ومروره خالل المايكا . ج
  .رمون األوكسين وعدم مروره خالل المايكا تكون ه. د
  

  )خذي وقتا كامال( 
سألت المعلمة طالباتها عن الهرمون المستخدم في إبادة األشجار، فتسرعت هالة باإلجابة  .28

دون إعطاء نفسها وقتا للتفكير، فطلبت المعلمة من الجميع التأني باإلجابة، فربطت هالة 
عمليات قطع لألشجار من قبل االحتالل وبين إجابتها، إجابتها بين ما شاهدته بالتلفاز من 

  :فكانت إجابة هالة عن الهرمون المستخدم في الحروب هو 

              D– 2,4. ب    االثيلين              . أ
  ننيالسايتوكي. د  الجبريلينات                 . ج

  )زمة للمساعدة في تطور خططي للتعلماحترم المناقشات اال(                                      

استجابت هبة لطلب معلمتها برسم مخطط توضيحي لمقطع عرضي  في جذر من ذوات  .29
الفلقتين، لكن سرعان ما انتقلت المناقشة بين هبة ونسرين على المخطط المرسوم في 

  : الشكل المقابل واتفقوا على إجراء بعض التعديالت التالية ماعدا واحدة 

  .                                                  مجاميع من اللحاء بيضوية الشكل  وجود .أ
  .                                      وجود مجاميع من الخشب على شكل مثلثات . ب
  وجود النخاع في مركز الجذر والقائم بعملية تخزين المواد الغذائية .ج
  .ن من عدة صفوف من خاليا برنشيمية وخاليا اسكلرنشيمية وجود المحيط الدائر المتكو. د
  

  )مدبرا –متأنيا  –كن هادئا (                                                          
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عند تكليفك من قبل معلمتك  بتتبع عملية انتقال الماء من الشعيرات الجذرية لباقي أجزاء .30
  :ذه األلية أمام الطالبات هي النبات، فأن أفضل طريقة لعرض ه

  فقرة مكتوبة                . ب    شكل بياني           . أ
  .مقطع فيديو . د    وصف شفوي          . ج
  

  .اإلبداع –التصور  –الخلق : العادة السابعة 
  )ينأتخيل كافة االحتماالت عند تعلمي لموضوع مع(                                              

  
تخيلي نفسك قطرة ماء دخلت في ساق نبات السرو، سرت في منطقة مكونة من خاليا .31

برنشيمية عندما تمتص الماء والغذاء تنتفخ وتستطيل مسببة نمو الساق بالطول، فيمكن أن 
  :تكون هذه المنطقة 

  النضوج               . ب  تخصص األنسجة        .  أ
  االستطالة . د      القمة النامية          . ج

  
بينما كنت تسيرين في رحلة عبر مقطع طولى في الساق فإذا بفروع وأوراق تظهر من .32

  :  حولك، عرفت ذلك أنك في منطقة 

  النضوج            . ب      تخصص األنسجة    .  أ    
  االستطالة. د    القمة النامية              . ج   

  )قبل حلهاتصور حل مشكلة (              
 

لدى هديل وردة جورية مائلة فأرادت أن تنمو بشكل معتدل فقد يكون تصورها المبدئي .33
  :لحل المشكلة كالتالي 

  تعريضها للضوء من جانب واحد . تعريضها للضوء من أعلى              ب. أ
  .شدها بحبل . تعريضها للضوء من أسفل            د . ج 
  

  )بعضها البعضكيفية تصور وربط األشكال والعالقات  مع (                                     
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تعتبر األشكال البيانية من الطرق المعبرة عن العالقة بين استطالة ساق نبات وكمية .34
  :هرمون الجبريلين الذي تم رشه بها، فالشكل البياني الصحيح المعبر عن تلك العالقة هو 

  
  :العالقة بين مساحة المنطقة الجرداء في الجذر وعدد الشعيرات الميتةالشكل الذي يعبر عن .35

  
  :االستعداد الدائم للتعلم المستمر : العادة الثامنة 

  )لديك رغبة دائمة في التعلم(                                                                 
استطالع فأرادت أن تبحث عن سبب  ناديا طالبة متميزة في الصف التاسع لديها حب.36

تسمية غشاء السليلوز بالغشاء شبه المنفذ، ومن خالل عملية البحث قد توصلت إلى السبب 
  :ألنه 

  .ال يسمح بمرور جزيئات الجلكوز و جزيئات الماء . أ
  .يسمح بمرور كل من  جزيئات الجلكوز و جزيئات الماء . ب
  .سمح بمرور جزيئات الماء وال ي يسمح  بمرور جزيئات الجلوكوز. ج
  .ال يسمح بمرور جزيئات الجلكوز ويسمح بمرور جزيئات الماء . د

  )التقييم الذاتي(                                                                              
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 بعد دراسة وحدة األنسجة النباتية، قومت بعض الطالبات أنفسهن بأنهن يخلطن بين.37

  :، فكان التقييم السليم أن )البطاطس(مفهومي البطاطا الحلوة والبطاطا العادية 

  . البطاطا الحلوة والبطاطا العادية تعتبران جذراً.أ
  .أرضية البطاطا الحلوة والبطاطا العادية تعتبران ساقاً. ب
  .أرضية  بينما البطاطا العادية ساقاً البطاطا الحلوة جذراً. ج
  . أرضية بينما البطاطا العادية جذراً لوة ساقاًالبطاطا الح. د
  

  ) تواصل وتطبيقات عملية التعلم(                                                    
  

  :جميع ما يلي من األمثلة على السيقان الهوائية ما عدا واحدة .38

                  .الزيتون . أ   
                  .السرو. ب   
                        .اللوز. ج   
  .البصل . د   
  :أجزاء النباتات التالية أمثلة على وجود السكلريد في النسيج االسكلرنشيمي ما عدا واحدة.39
  .ألياف الكتان .ج                           .ثمار األجاص  .أ   
   .جوز الهند. د                     .أغلفة البذور الصلبة . ب   

  )حب االستطالع(                                                                  
  

  :ا االسم فكان رد معلمتها كالتاليناقشت هالة معلمتها عن سبب تسمية الطبقة االسفنجية بهذ.40

  .                                              لوجود البشرة السفلى . أ
  . لحزم الوعائية لعدم وجود ا. ب
  لوجود البشرة العليا والنسيج المتوسط.ج
  .لوجود خاليا الطبقة اإلسفنجية عشوائية الشكل وغير متراصة . د
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  :تطبيق المعارف السابقة في التعلم الجديد : العادة التاسعة 
  )لمعلوماتتستخدم معارفك في تعلم المفاهيم وا(                                              

  :مجموعة من الخاليا المتشابهة  في الشكل والتركيب والوظيفة .41

  الجهاز                      . العضو                    ب. أ
  .الخلية . د  النسيج            . ج

  )نقل معرفتك التي تعلمتيها إلى مواقف جديدة(                                                 
 

يمكن االستفادة من تطبيق العالم جنسن بقطعه للقمة النامية لساق نبات ووضعه مكعبا من .42
  :الهالم بين القمة النامية والساق في 

  .انحناء ساق النبات عند تعرضه للضوء . أ
  .عن الضوء  انحناء ساق النبات للضوء عند اتجاهه بعيداً. ب
  .الضوء استطالة النبات في الجانب البعيد من . ج
  .استطالة النبات في الجانب القريب من الضوء . د
  

  :جميع ما يلي من تطبيقات الخاصية اإلسموزية في الحياة العملية ما عدا واحدة هي .43

  .المحافظة على سالمة خاليا الجسم مما يمنع انكماشها أو انتفاخها . أ
  .ا يمنع تعفن الطعام حفظ األطعمة بحيث يضاف كمية من الملح بكميات مناسبة مم. ب
  .في عمليات غسيل الكلى وذلك عن طريق عملية طرح الفضالت إلى محلول التنقية . ج
  .انتقال الماء من التربة إلى النبات عبر الشعيرات الجذرية . د

  )أفهم الموضوعات الجديدة في ضوء خبرتي السابقة(                                        
  

ستك للتركيب الداخلى للجذر، تعتبر جميع العبارات التالية من وظائف الجذور في ضوء درا.44
  :ما عدا واحدة 

  .تخزين المواد الغذائية كما في الجزر والفجل . أ
  .عملية التكاثر كما في البطاطا الحلوة . ب
  .تثبيت الجذور عن طريق تثبيت النبات في التربة .ج
  .ولحاء  انقسام شريط الكامبيوم ليكون خشب. د

  )استرجع خبرتي السابقة عند تخطيطي للتعلم الجديد(                                        
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  :لتتعرف على الجذور العرضية يجب عليك إحضار نبات من ذوات الفلقة مثل .45

  البصل                    . ب  الجزر               . أ
  .ت اللف. د  الفاصولياء               .ج

  
  :التفكير التبادلي : العادة العاشرة 

  )أساعد المجموعة في المهمات التي هي بحاجة إلنجازها(                             
  

ساعدت هبة أفراد مجموعتها بإجراء تجربة علمية حول ظاهرة االنتحاء الضوئي فكانت .46
  :أهم النتائج التي توصلوا إليها كالتالي 

  .لنبات القريب من الضوء انحناء ساق ا. أ
  .انحناء ساق النبات البعيد عن الضوء . ب
  .استطالة جانب الساق القريب من الضوء . ج
  .نمو متوازن على جانبي الساق . د

  )تحب أن تفكر بشكل جماعي مع أصدقائك في المشكالت التي تواجهك(           
  

ما  فوجدت جميعهن سيقان جوفاءفكرت هبة مع زميالتها في الصور المعروضة أمامهن .47
  :                عدا واحدة هي 

  
  )احترام أراء االخرين لمخالفة الرأي(  
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بعد مناقشة األفكار التي دارت بين سناء وزميالتها حول عملية انتقال الماء من الشعيرة .48

  :الجذرية إلى خشب األوراق بالترتيب ،فكان الرأي السليم كالتالي 

، القشرة، المحيط الدائر، خشب الساق، البشرة الداخلية، خشب الجذر، خشب البشرة. أ
  .األوراق

البشرة،القشرة، البشرة الداخلية ،المحيط الدائر، خشب الساق، خشب الجذر، خشب . ب
  .األوراق

البشرة، القشرة، المحيط الدائر، البشرة الداخلية، خشب الساق، خشب الجذر، خشب . ج
  .األوراق

، القشرة، المحيط الدائر ،البشرة الداخلية، خشب الجذر، خشب الساق، خشب البشرة.د
  .األوراق 

  
  )أكون سعيدا بالمشاركة بأفكاري مع المجموعة(                                          

  
فكرت سناء بحل لوضوح الرؤية عند مشاهدتها مع زميالتها  لشريحة من مقطع عرضي .49

  :حل سناء كما يلي في الورقة فكان 
  على الشريحة % 10وضع محلول سكر الجلكوز تركيزه . أ

  .وضع محلول ملحي على الشريحة . ب
  .وضع محلول أزرق المثيلين على الشريحة . ج
  ) .حبر أحمر(وضع صبغة أيوسين حمراء  . د

  
تناقشت نسرين مع أفراد مجموعتها في تحديد نصل الورقة المركبة عن نصل الورقة .50

  :البسيطة فتواصلوا إلى أن نصل الورقة المركبة يتكون من 

  .من وريقة واحدة. أ
  .وريقتين.  ب
  .ثالثة وريقات. ج
  .عدة وريقات. د
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)7(لحق رقم م  

  مفتاح اإلجابة
  

  : ...................................اسم الطالبة 
  

  : .......................................المدرسة 

  
  .......................................: الصف 

  
  : .......................................الشعبة 

  

  :أمام اإلجابة الصحيحة  )X(عزيزتي الطالبة بعد تأكدك من صحة اإلجابة ضعي إشارة 
  د  ج  ب  أ  رقم السؤال    د  ج  ب  أ  رقم السؤال

1  *        26        *  
2  *        27        *  
3        *  28    *      
4  *        29        *  
5        *  30        *  
6        *  31        *  
7  *        32    *      
8        *  33  *        
9      *    34      *    
10  *        35      *    
11    *      36        *  
12        *  37      *    
13        *  38        *  
14  *        39      *    
15  *        40        *  
16      *    41      *    
17      *    42      *    
18        *  43  *        
19    *      44        *  
20    *      45    *      
21    *      46    *      
22    *      47    *      
23    *      48  *        
24        *  49      *    
25  *        50        *  



  

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

                                            العليا                                      

  دليل المعلم
  اهللا حفظك: ............................................. 

أثر استخدام استراتيجية التعلم القائم بالدماغ ذي الجانبين 
في تدريس العلوم لتنمية بعض عادات العقل المنتج لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة 

  اإلسالمية 

 بالدماغ القائم التعلم الستراتيجيةوفقا  
نظركم  وجه بقراءة  نموذجي من هذا الدليل وابداء

 .بالموضوع درس

  .واالحترام 

                                                                         الباحثــــة                                                                      

  فانة  ع إسماعيل عزو نداء 

.................................... :  

............... :......................  
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  )8(ملحق رقم 

بسم اهللا الرمحن الرحيم

  غزة اإلسالمية الجامعة

العليا                                       الدراسات 

  التربـيـــة 

  العلوم/ ريس تد وطرق المناهج

دليل المعلم تحكيم: الموضوع
: ............................................. األستاذ/ الدكتور

  وبركاته اهللا ورحمة عليكم 

أثر استخدام استراتيجية التعلم القائم بالدماغ ذي الجانبين : " بعنوان ةدراس بإجراء الباحثة
في تدريس العلوم لتنمية بعض عادات العقل المنتج لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة 

 بالجامعة التربية في كلية الماجستير درجة على للحصول

 المعلم لدلي إعداد إجراءاتها بعض في الدراسة وتتطلب
بقراءة  نموذجي من هذا الدليل وابداء التكرم أرجو من سيادتكم  لذا، الجانبين
  :فيه من حيث

 .السالمة العلمية واللغوية  .

درسكل  أهداف ارتباط ومدى التحضير، مدى صحة .

  .التقويم أسئلة مناسبة .

 . ملحوظات أخرى أي إبداء أو فةإضا أو فحذ .
 التقدير وافر ولكم تعاونكم حسن لكم شاكرين

                                                              

  : للمحكم الشخصية البيانات

: ....................................العلمية الدرجة: ............................ 

: ............... العمل  مكان... ................: ....التخصص
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الجامعة

 عمادة

 ةـكلي

المناهج قسم

الدكتور السيد

 السالم

الباحثة تقوم
في تدريس العلوم لتنمية بعض عادات العقل المنتج لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة 

للحصول"

وتتطلب
الجانبين ذي

فيه من حيث

1.
2.
3.
4.

                                                              

البيانات

: ............................ االسم

التخصص
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 وفقاً األساسي التاسع الصف الثاني لجزءالعلوم ا كتاب من السابعة الوحدة لتدريس دليل المعلم
  ية التعلم  بالدماغ ذي الجانبينالستراتيج

  :مقدمة 

  ،،،د،أما بعالصادق rالحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف المرسلين محمد 

ال شك أن كل معلم يسعى جاهداً ليصل بطلبته إلى أقصى درجة من الفهم واالستيعاب 
مواجهه المشكالت والمواقف الحياتية بكل ذكاء وحكمة ،فيبحث عن طرق  التي تمكنهم من

وأساليب حديثة تحقق األهداف المرجوة من عملية التعلم ألن الحياة شبكة من المشاكل التي 
األساليب المجدية لحل تتطلب حلوالً وتبسيطاً، ولذلك فال بد من تدريب المتعلم على بعض 

لتفكير وإمعان العقل هو األداة النافذة في معالجة المشاكل والتغلب المشاكل وتبسيطها ،وحيث أن ا
بالطرق عليها وتبسيطها ،لذلك وجب علينا تنمية بعض عادات العقل المنتج لدى الطالبات 

  .واالستراتيجيات المناسبة
   :أختي المعلمة/أخي المعلم 

  :ه ،وقد تضمن الدليل ما يلي تضع الباحثة بين يديك دليالً لتدريس وحدة النبات الزهري وتركيب

  .نبذة عن استراتيجية التعلم بالدماغ ذي الجانبين  .1

  .تحديد األهداف العامة للوحدة  .2

انبين لدى طالبات تخطيط وتنفيذ الدروس باستخدام استراتيجية التعلم بالدماغ ذي الج .3
  :األساسي بحيث تضمنت خطة كل درس على  ما يلي الصف التاسع 

  .السلوكية لكل درس  األهداف •
  .األدوات المطلوبة لتنفيذ األنشطة العملية  •
  .إجراءات تنفيذ الدرس  •
  :تحديد أساليب التقويم وقد تضمن  •

  .لتحديد الخبرات السابقة في بنية الطالب المعرفية :التقويم القبلي  - 

  .التقويم التكويني  - 

  .مدى تحقق األهداف المرجوة : التقويم الختامي  - 

 .يد الواجبات البيتية تحد - 
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يعتبر هذا الدليل مرشداً للمعلم وليس ملزماً بتطبيقه حرفياً بل له أن يضيف ما يراه :  مالحظة
مناسباً للموقف التعليمي داخل الفصل الدراسي بعد أن تتم دراسته دراسة متأنية قبل البدء في 

  .التدريس 
  ذي الجانبين نبذة مختصرة عن استراتيجية التعلم بالدماغ: أوالً

الدماغ البشري ال يختلف في تكوينه من فرد ألخر على الرغم من االختالف في "
فهناك تناغم وانسجام بين بني البشر في االستجابة ، اللغة واللون والثقافة وغيرها من المتغيرات

  " للمتغيرات الخارجية المؤثرة على عمل الدماغ 
المنبثقة من نظرية جية األولى ن هي االستراتيفاستراتيجية التعلم بالدماغ ذي الجانبي

والمعتمدة على الدماغ لكونه طريقة في التفكير والمتعلق بتعلم ، التعلم بالدماغ ذي الجانبين
واالعتماد على تركيب الدماغ ووظيفته ،والمعتمدة على مواصفات الدماغ من ، وانجاز عمل ما

  .ن خمس خطوات إلحداث عملية التعلم أجل اتخاذ القرارات وحدوت عملية التعلم وتتضم
  :إجراءات تطبيق استراتيجية التعلم بالدماغ ذي الجانبين 

  .االستعداد للتعلم : الخطوة األولى 

في هذه الخطوة يقوم المعلم بتهيئة عقول المتعلمين للموضوع الجديد من خالل التعرف على 
وع الجديد واالستعانة ببنود اختبارية االرتباطات الشبكية بين الخبرات السابقة وخصائص الموض

  .للكشف خيوط التكامل في الخبرات الموجودة في أدمغة المتعلمين والخبرات المراد اكتسابها 

  :فيما يلي أهم المهام التدريسية التي ينبغي أن تقوم بها المعلم في هذه الخطوة 

الرتباطات الشبكية بين تهيئة عقول المتعلمين للموضوع الجديد من خالل التعرف على ا .1
  .الخبرات السابقة وخصائص الموضوع الجديد 

االستعانة ببنود اختبارية لكشف خيوط التكامل في الخبرات الموجودة في أدمغة المتعلمين  .2
  .والخبرات المراد اكتسابها 

ات تجهيز البيئة الصفية بما يتفق مع هذا النوع من التعلم بحيث تكون مصممة ومزودة بخبر. 3
إثرائية تمكن المتعلمين من فهم واستيعاب الترابطات الشبكية الجديدة ،وبالتالي جعل 

  .الدخالت للموضوع الجديد قابلة إلحداث التفكير العميق 

تستفيد المعلم من القدرة الديناميكية للدماغ من خالل فهم ألية عمله بحيث يحدث التعلم  .4
يئة حقيقية وثيقة الصلة بالمشكلة المطروحة  أو المطلوب وذلك من خالل وضع المعلم في ب

  .الموضوع المراد تعلمه 
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توفير مناخ صفي خال من التهديد والوعيد للمتعلمين وتخليصهم من مشاعر الخوف بحيث  .5
  .يسود الصف بيئة تعلمية فيها تحد ومنافسة منتجة 

  

  :االندماج المنظم : الخطوة الثانية 

م المتعلمين على االنغماس الكامل في الخبرات التربوية في هذه الخطوة يساعد المعل
بحيث يوفر المعلم للمتعلمين الفرصة من أجل التفاعل مع الموضوع ، واالندماج والتكييف معها

  المطروح بشكل منظم وسلس 
  

  :اليقظة الهادئة : الخطوة الثالثة 

رسيخ مبدأ التحدي في هذه الخطوة يحاول المعلم أن يزيل مخاوف المتعلمين من خالل ت
حيث ينبغي على المعلم أن يوفر مواقف تعليمية تثير المشكالت الصفية ، للمواقف التعليمية

ويستخدم المعلم التعلم المحيطي المرتبط بما يحيط ، ويزيل االضطراب أو االرتباك خشية الفشل
  .مقطع فيديو ، وسائل توضيحية، صور، المتعلم من موسيقى

  :لمعالجة النشطة ا: الخطوة الرابعة 

في هذه الخطوة يسعى المعلم إلى حث المتعلمين على ترسيخ وتعميم المعلومات 
والخبرات التعليمية المكتسبة نتيجة التفاعل النشط للمتعلمين من خالل المشاركة مع أقرانهم في 

دراستها  وفي هذه الخطوة يسمح المعلم للمتعلم بأن يستبصر المشكلة وأساليب، المواقف التعليمية
  .وأن يستنبط المعلومات المرتبطة بالمشكلة 

  :توسيع السعة الدماغية : الخطوة الخامسة 

تقوم المعلمة في هذه الخطوة بإعطاء مسائل إضافية ترتبط بواقع الموضوع المطروح 
بحيث يعزز من إكساب الخبرات في السعة الدماغية من خالل دمج حلول مختلفة للمشكالت أو 

   .ضافية في بنية الدماغ المسائل اإل
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  الفصل األول 

  األنسجة النباتية 
  .  النسيج المولد والنسيج البرنشيمي / الدرس األول     الصف التاسع                  

  .حصة واحدة/ عدد الحصص 
  قياس الخبرات السابقة  الخبرات السابقة 

 مكونات النبات  •

  تركيب الخلية  •

 ........و ..........و ...........يتكون النبات من 

  ..........يتكون من ........ يحيط بخلية النبات 
  

  .تعرف على  أنواع األنسجة األساسية في النبات ت:  الهدف العام
وسائل توضيحية وصور للنسيج  –جهاز الوسائط المتعددة  –حاسوب  :الوسائل واألدوات 
  . مجهر مركب  –أغطية شرائح –ماء  –لقط شرائح م –بطاطا  –بندورة  –المولد والبرنشيمي 

  

  التقويم  خطوات التنفيذ  األهداف
توضح -1

  المقصود بالنسيج 
  .االستعداد للتعلم : الخطوة األولى 

في هذه الخطوة يقوم المعلم بتهيئة عقول المتعلمين للموضوع 
الجديد من خالل التعرف على االرتباطات الشبكية بين 

وخصائص الموضوع الجديد واالستعانة الخبرات السابقة 
ببنود اختبارية للكشف عن خيوط التكامل بين الخبرات 

  .الموجودة في أدمغة المتعلمين والخبرات المراد اكتسابها 
  :تقوم المعلمة بمناقشة طالباتها بما يلي  •

ماذا يكسوه ؟مما يتكون الجلد ؟هل خاليا ، تأملى جسمك جيدا
  ؟ ما وظيفتها ؟ نسيج الجلد متشابهه أم ال

من خالل المناقشة تتوصل الطالبة إلى أن خاليا النسيج 
  .الواحد متشابهه في الشكل والتركيب والوظيفة 

، تقوم المعلمة بعرض نباتات زهرية متنوعة •
وتطلب من الطالبات بالتأمل والمالحظة ثم تثير 

  :التساؤالت التالية 
  مم يتركب النبات الزهري ؟  -
زء من أجزاء النبات عضو ،مم يتكون إذا كان كل ج -

  الجذر مم يتكون الساق ؟ مم تتكون األوراق ؟
  .من خالل ما سبق تقدم المعلمة مع طالباتها تعريفا للنسيج   
  :تسأل المعلمة التساؤل التالي  -

هل تتشابه أنسجة الورقة مع أنسجة الجذر لماذا ؟ هل 

  :أكتبي المفهوم العلمي 
مجموعة من الخاليا  

المتشابهه في الشكل 
  .......والوظيفة تكون 



  

  التقويم
  اختالف الوظيفة يؤدي إلى اختالف التركيب ؟

  ل تتوقعي وجود أنسجة مختلفة في النبات ؟ ما هي ؟

في هذه الخطوة يساعد المعلم المتعلمين على االنغماس 
، ي الخبرات التربوية واالندماج والتكييف معها

بحيث يوفر المعلم للمتعلمين الفرصة من أجل التفاعل مع 

تعرض المعلمة لنبات كامل ثم تثير 

  هل أجزاء النبات مكونة من نفس األنسجة ؟
  :األنسجة النباتية ثالث أنواع هي 

تقوم المعلمة برسم خارطة مفاهيمية توضح 
فيها أنواع األنسجة النباتية وتبين أن األنسجة 
المولدة هي المسئولة عن االنقسام وتكوين 

  
ت وتنظم بعد مناقشة الطالبات يتم تدقيق إجابات الطالبا

  :أكملي 
كون األنسجة تت .1

 ........األساسية من 
بينما ....... و ........و

األنسجة الوعائية من 
  ...........و ...........

متعلمين من في هذه الخطوة يحاول المعلم أن يزيل مخاوف ال
حيث ينبغي ، خالل ترسيخ مبدأ التحدي للمواقف التعليمية

على المعلم أن يوفر مواقف تعليمية تثير المشكالت الصفية 
ويستخدم المعلم ، ويزيل االضطراب أو االرتباك خشية الفشل

، التعلم المحيطي المرتبط بما يحيط المتعلم من موسيقى

قوم المعلمة بعرض مقطع فيديو صغير عن 

  :عللى 
سميت األنسجة المولدة 

  ؟ )االنشائية بهذا االسم(
  /...........السبب

  
  :أكملى 

تتواجد األنسـجة  .1
المولدة في منـاطق  
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  خطوات التنفيذ  األهداف

اختالف الوظيفة يؤدي إلى اختالف التركيب ؟
ل تتوقعي وجود أنسجة مختلفة في النبات ؟ ما هي ؟ه

تعدد أنواع 
  .األنسجة النباتية 

  :االندماج المنظم : الخطوة الثانية 
في هذه الخطوة يساعد المعلم المتعلمين على االنغماس 

ي الخبرات التربوية واالندماج والتكييف معهاالكامل ف
بحيث يوفر المعلم للمتعلمين الفرصة من أجل التفاعل مع 

  .الموضوع المطروح بشكل منظم وسلس 

تعرض المعلمة لنبات كامل ثم تثير  LCDباستخدام  •
  :التساؤالت التالية 

هل أجزاء النبات مكونة من نفس األنسجة ؟ -
األنسجة النباتية ثالث أنواع هي  ومنها توضح المعلمة أن

  . الوعائية  –األساسية  –المولدة 

تقوم المعلمة برسم خارطة مفاهيمية توضح  •
فيها أنواع األنسجة النباتية وتبين أن األنسجة 
المولدة هي المسئولة عن االنقسام وتكوين 

  أنسجة النبات األخرى 

بعد مناقشة الطالبات يتم تدقيق إجابات الطالبا
  .تفكيرهم 

تحدد أماكن تواجد 
النسيج المولد في 

  

  :اليقظة الهادئة : الخطوة الثالثة 
في هذه الخطوة يحاول المعلم أن يزيل مخاوف ال

خالل ترسيخ مبدأ التحدي للمواقف التعليمية
على المعلم أن يوفر مواقف تعليمية تثير المشكالت الصفية 

ويزيل االضطراب أو االرتباك خشية الفشل
التعلم المحيطي المرتبط بما يحيط المتعلم من موسيقى

  .مقطع فيديو ، وسائل توضيحية، صور

قوم المعلمة بعرض مقطع فيديو صغير عن ت •

 

مالحق الدراسة
األهداف

تعدد أنواع -2
األنسجة النباتية 

تحدد أماكن تواجد .3
النسيج المولد في 

  النبات 
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  التقويم  خطوات التنفيذ  األهداف

األنسجة النباتية لتحديد اماكن تواجد النسيج 
  :المولد ثم تثير التساؤالت التالية على طالباتها 

  لماذا تسمى األنسجة االنشائية المولدة بهذا االسم ؟  -
  .....في أى أجزاء النبات يتواجد النسيج المولد ؟  -

م توضيحي تقوم المعلمة بعرض لوحة لرس •
تستدل الطالبة منها على تركيب النسيج المولد 

  :ووظائفه ثم تناقش المعلمة طالباتها فيما يلي 
  .المتساوي في خاليا النسيج المولدما هي مراحل االنقسام  -
ماذا تسمى ، يمكن أن تستنج الطالبات وظيفة هذه الخاليا -

  )خاليا مرستيمية( هذه الخاليا ؟
  بوظيفتها في النسيج المولد ؟ ما عالقة النواة  -

فــــي ........... 
أى ، الجذر والسـاق 

المناطق التي يحدث 
  ........فيها 

  

تقارن بين أنواع . 4
األنسجة األساسية في 

  .النبات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :المعالجة النشطة : الخطوة الرابعة 
في هذه الخطوة يسعى المعلم إلى حث المتعلمين على ترسيخ 
وتعميم المعلومات والخبرات التعليمية المكتسبة نتيجة التفاعل 

لنشط للمتعلمين من خالل المشاركة مع أقرانهم في المواقف ا
وفي هذه الخطوة يسمح المعلم للمتعلم بأن يستبصر ، التعليمية

المشكلة وأساليب دراستها وأن يستنبط المعلومات المرتبطة 
  .بالمشكلة 

في هذه الخطوة تذكر المعلمة طالباتها بأن  •
م األنسجة األساسية تكون القسم األكبر من جس

النبات الزهري وتضم تالث أنواع من األنسجة 
  .االسكلرنشيمي ، الكلونشيمي، هي البرنشيمي

  

تقوم المعلمة بعرض وسيلة توضيحية للنسيج  •
البرنشيمي أمام الطالبات ويتم إعطائهم الوقت 

يلي من الكافي للتأمل ثم تناقش الطالبات فيما 
  :خالل المشاركة مع أقرانهم

ختالف بين النسيج المولد والنسيج ما وجه الشبه واال -
  البرنشيمي ؟

  
  :أكملى العبارات التالية 

جدر الخاليا .1
المرستيمية المكونة 
للنسيج المولد تكون 

.......  
 
يتميز النسيج  .2

البرنشيمي أنه مكون من 
  .الجدر ..... خاليا 

 
تكون الفجوات .3

العصارية في النسيج 
 ...........البرنشيمي 

ميز النسيج المولد يت.4
بين ....... بعدم وجود 

  .الخاليا 
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تحضر عمليا . 5

شريحة لنسيج 
  .برنشيمي 

   
تقدر عظمة  .6

الخالق في خلقه 
  لألنسجة النباتية 

ما الخصائص التي تميز الجدر واألنوية والفجوات  -
  العصارية في النسيج البرنشيمي ؟

  ما الوظيفة التي تتوقعي أن يقوم بها النسيج البرنشيمي ؟  -

ثم تقوم كل مجموعة بعرض ما توصلت إليه  •
  .ومناقشته مع جميع طالبات الفصل 

علمة بعرض صور أو وسيلة توضيحية تقوم الم •
حتى تستدل الطالبة منها على تركيب النسيج 
المولد ووظائفه ثم تناقش المعلمة طالباتها فيما 

 :يلي 

  ما تركيب النسيج المولد وعالقته مع وظائفه ؟ -
  ما عالقة النواة بوظيفتها في النسيج المولد ؟ -

تقوم المعلمة بعرض صور أو وسيلة توضيحية  •
تستدل على تركيب النسيج البرنشيمي  حتى

  :ووظائفه ثم تناقش المعلمة طالباتها فيما يلي 
ما عالقة حجم الفراغات البينية في النسيج البرنشيمي مع   -

  وظيفتها ؟
ماذا يحدث إذا احتوت الخاليا البرنشيمية على مادة  -

  الكلورفيل ؟
  

) 1(تطلب المعلمة من طالباتها بأداء نشاط  •
ويتم توزيع أدوات النشاط على  ،84صفحة 

، المجموعات لتحضير شريحة للنسيج البرنشيمي
  .)1(ويتم كتابة ما استنتجوه في صفيحة رقم 

تقوم المعلمة بتفقد سير العلمل في المجموعات  •
  .مع تقديم التوجيهات كلما دعت الضرورة 

في  نهاية الدرس يتم تقدير عظمة الخالق  •
خالل التأمل عزوجل لألنسجة النباتية من 

  .ومالحظة دقة وتركيب األنسجة النباتية 
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  :توسيع السعة الدماغية : الخطوة الخامسة 
تقوم المعلمة في هذه الخطوة بإعطاء مسائل إضافية ترتبط 

بواقع الموضوع المطروح بحيث يعزز من إكساب الخبرات 
في السعة الدماغية من خالل دمج حلول مختلفة للمشكالت أو 

   .ل اإلضافية في بنية الدماغ المسائ

 :أكملي الجدول التالي . أ

  البرنشيمي  المولد  نوع النسيج
      مكان وجوده 
      جدر الخاليا 

      النواة 
      الفراغات البينية 
      الفجوة العصارية 

  

 :ضعي دائرة حول اإلجابة الصحيحة  . ب

 :يتكون النسيج المولد من خاليا  .1

                مرستيمية  . ب     برنشيمية     . أ
  .اسكلرنشيمية . د     كولنشيمية .  ج

  

سميت األنسجة المولدة اإلنشائية بهذا االسم  .2
  :بسبب قدرتها على 

           التخزين       . ب    االنقسام     . أ
  .الحماية . د   التهوية     . ج

  

الخاليا المرستيمية ذات أنوية كبيرة بسبب  .3
  :قدرتها على 

                  التخزين. ب         ماالنقسا. أ
  . الحماية. د         التهوية. ج

  

  :من وظائف النسيج البرنشيمي  .4
     خزن الماء والغذاء .ب          االنقسام. أ

  معا ) أوب(. د          التهوية. ج
  

  



  

  التقويم
   :ج اكتبي اسم النسيج الصحيح تحت صورته الصحيحة 

  
........................  

 :أجيبي عن األسئلة التالية فيما يتعلق باألنسجة المولدة 
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ج اكتبي اسم النسيج الصحيح تحت صورته الصحيحة 
  

  
    ......................       ........................

  )التقويم النهائي (:نشاط بيتي 

أجيبي عن األسئلة التالية فيما يتعلق باألنسجة المولدة  .
 لماذا سميت بهذا االسم ؟ -أ 

 حددي أماكن تواجدها في النبات الزهري ؟ -ب 

 ما اسم الخاليا المكونة لها  - ج 

 .صفي تركيب الخاليا  -د 

 

مالحق الدراسة
األهداف

  
نشاط بيتي 

1.
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  الفصل األول 
  نسجة النباتيةاأل

  .  النسيج الكولنشيمي والنسيج االسكلرنشيميي / الصف التاسع                  الدرس األول 
  .حصة واحدة/ عدد الحصص 

  قياس الخبرات السابقة  الخبرات السابقة
 أنواع األنسجة النباتية 

  .تعريف النسيج 
 ........و..........و...........تقسم األنسجة األساسية إلى  

  ..................................يعتبر النسيج مجموعة من 
  

  .قارن بين أنواع األنسجة األساسية في النبات ت: الهدف العام 
  :الوسائل واألدوات 

وسائل توضيحية وصور للنسيج الكولنشيمي   –جهاز الوسائط المتعددة  –حاسوب 
   .مجهر مركب  –أغطية شرائح –ماء  –ح ملقط شرائ –بطاطا  –بندورة  –واالسكلرنشيمي  

  التقويم  خطوات التنفيذ  األهداف
تصف النسيج . 1

الكلونشيمي 
أماكن تواجده و

  ووظائفه

  .االستعداد للتعلم : الخطوة األولى 
في هذه الخطوة يقوم المعلم بتهيئة عقول المتعلمين للموضوع الجديد 

خبرات السابقة من خالل التعرف على االرتباطات الشبكية بين ال
وخصائص الموضوع الجديد واالستعانة ببنود اختبارية للكشف 
خيوط التكامل في الخبرات الموجودة في أدمغة المتعلمين والخبرات 

  .المراد اكتسابها 

  .بعد مناقشة المعلمة مع الطالبات في الخبرات السابقة  •
تقوم المعلمة بعرض وسيلة توضيحية للنسيج  •

  :ابة عن األسئلة التالية الكولنشيمي ثم اإلج
من خالل الصور السابقة للنسيج الكلونشيمي تناقش الطالبات فيما  -

  :يلي
  ما شكل خالياها ؟ هل جدرها سميكة أم رقيقة ؟ .1
  أنويتها صغيرة أم كبيرة ؟. 2

وبعد مناقشة الطالبات في األسئلة السابقة تتساءل  •
ي ؟ هل تكثر فلمعلمة الطالبات عن أماكن تواجدها

هل وجود البالستيدات الخضراء في ، األوراق أم ال
  األنسجة الكولنشيمية يحدد أين مكان وجود هذا النسيج؟

  
  :أكملى 

يتواجد النسيج  .1
الكولنشيمي في 

  .........و.........
  .النبات 

خاليا النسيج  .2
  .......الكلونشيمي 
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بعد مناقشة المعلمة مع الطالبات يستنتجوا أين يكثر  •
  وجود النسيج الكولنشيمي ؟ ووظائفه ؟ 

تستنج وظائف .2
النسيج 

  االسكلرنشيمي 

  :االندماج المنظم : لخطوة الثانية ا
في هذه الخطوة يساعد المعلم المتعلمين على االنغماس الكامل في 

بحيث يوفر المعلم ، الخبرات التربوية واالندماج والتكييف معها
مع الموضوع المطروح بشكل للمتعلمين الفرصة من أجل التفاعل 

  .منظم وسلس 

تحضر المعلمة تفاحتين إحداهما مقشرة ثم تطلب من  •
  :الطالبات قضمها مثيرة السؤال التالي 

  في أي التفاحتين سمعت صوتا أعلى عند القضم ؟ لماذا ؟ -   

تضرب المعلمة أمثلة أخرى على مكان وجود النسيج  •
نجو ان وتحضر المعلمة ثمرة ما ، االسكلرنشيمي

وجدت أو خيار وتخرج منها األلياف وتطلب من احدى 
  :الطالبات قطعها بيدها موجهه السؤال التالي 

  هل قطعت بسهولة ؟إذن من أي أنواع األنسجة تتكون األلياف ؟ -

تطرح المعلمة للطالبات إذا علمت أن النسيج  •
االسكلرنشيمي نسيج غليظ الجدر من خالل هذه 

لعالقة التركيب لهذا النسيج مع  المعلومة ما هو توقعك
  وظائفه ؟

  .تناقش المعلمة اإلجابات مع الطالبات وتنظم تفكيرهم  •

  
  :أكملي 

خاليا النسيج .1
االسكلرنشيمي 

الناضج 
................  

يتواجد النسيج . 2
االسكلرنشيمي في 

...... و........ 
في النبات ....... و
.  
  

تقارن بين  .3
النسيج الكولنشيمي 

والنسيج 
   االسكلرنشيمي

  : اليقظة الهادئة: الخطوة الثالثة 
في هذه الخطوة يحاول المعلم أن يزيل مخاوف المتعلمين من خالل 

حيث ينبغي على المعلم أن ، ترسيخ مبدأ التحدي للمواقف التعليمية
يوفر مواقف تعليمية تثير المشكالت الصفية ويزيل االضطراب أو 

يستخدم المعلم التعلم المحيطي المرتبط بما و، االرتباك خشية الفشل
  .مقطع فيديو ، وسائل توضيحية، صور، يحيط المتعلم من موسيقى

تقوم المعلمة بعرض وسيلة توضيحية أمام طالباتها ثم  •
  :إثارة التساؤالت التالية 

  :أكملى 
تتغلظ جدر  .1

خاليا النسيج 
االسكلرنشيمي 

بسبب ترسب مادتي 
  .....و .....

خاليا السكلريد . 2
 ......توجد في 

  .......و
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ما شكل الخاليا ؟ هل جدرها سميكة أم رقيقة ؟أنويتها كبيرة أم 
  صغيرة 

ور هل تريين أوجه شبه واختالف بين النسيج من خالل هذه الص -
  الكلونشيمي واالسسكلرنشيمي ؟

  . تناقش المعلمة مع طالباتها أنواع النسيج االسكلرنشيمي  -

  

يحة تحضر شر. 4
لنسيج 

  االسكلرنشيمي 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
تقدر عظمة . 5

الخالق في خلقه 
  لألنسجة 

  :المعالجة النشطة : الخطوة الرابعة 
في هذه الخطوة يسعى المعلم إلى حث المتعلمين على ترسيخ وتعميم 
المعلومات والخبرات التعليمية المكتسبة نتيجة التفاعل النشط 

وفي ، رانهم في المواقف التعليميةللمتعلمين من خالل المشاركة مع أق
هذه الخطوة يسمح المعلم للمتعلم بأن يستبصر المشكلة وأساليب 

  .دراستها وأن يستنبط المعلومات المرتبطة بالمشكلة 
 أدوات توزيع ،ويتم) 2( نشاط بأداء طالباتها من المعلمة تطلب
 ويتم، البرنشيمي للنسيج شريحة لتحضير المجموعات على النشاط

  .)2( رقم صفيحة في استنتجوه ما ابةكت

 تقديم مع المجموعات في العمل سير بتفقد المعلمة تقوم •
  . الضرورة دعت كلما التوجيهات

  

 عزوجل الخالق عظمة تقدير يتم الدرس نهاية  في •
 دقة ومالحظة التأمل خالل من النباتية لألنسجة
  .النباتية األنسجة وتركيب

  
أكملى العبارات 

  :التالية 
النواة في خاليا .1

النسيج االسكلرنشيمي 
  .........الناضج 

جدر خاليا النسيج . 2
االسكلرنشيمي 

...........  
يلعب النسيج . 3

االسكلرنشيمي دور 
 ........مهم في 

 ..........و

  

  
   

  :توسيع السعة الدماغية : الخطوة الخامسة 
بواقع تقوم المعلمة في هذه الخطوة بإعطاء مسائل إضافية ترتبط 

الموضوع المطروح بحيث يعزز من إكساب الخبرات في السعة 
الدماغية من خالل دمج حلول مختلفة للمشكالت أو المسائل اإلضافية 

   .في بنية الدماغ 

 :أكملي الجدول التالي  -أ 

أنواع الخاليا 
  االسكلرنشيمي  الكولنشيمي  البرنشيمي  التركيب/ 

        الجدر
        األنوية 

        ية الفراغات البين
  

  



  

  التقويم

يتكون النسيج االسكلرنشيمي من نوعين من الخاليا 
............... 

عبارة عن خاليا مستطيلة ومدببة مثل 
 .الخاليا الموجودة في ثمار األجاص 

عبارة عن خاليا ذات جدر سميكة 

..................  

 :النسيج الذي يكثر في األوراق والسيقان النامية 

االسكلرنشيمي     . 

يدل وجود أماكن صلبة في أجزاء معينة من النبات 
 :نسيج 

      

  :اكتبي اسم النسيج الصحيح تحت صورته الصحيحة 

  

................................          .........................  

 :رتبة في كل حالة من الحاالت التالية 

 .وجود مادة السليلوز واللجنين في النسيج االسكلرنشيمي 
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 : أكملي العبارات التالية  - ب 

يتكون النسيج االسكلرنشيمي من نوعين من الخاليا  .1
...............و..................هما 

عبارة عن خاليا مستطيلة ومدببة مثل .............. .2
الخاليا الموجودة في ثمار األجاص 

عبارة عن خاليا ذات جدر سميكة ............. .3
 .األجاص  توجد في ثمار

........................لسكلريد توجد في خاليا ا .4
 :اختاري االجابة الصحيحة  -ج 

النسيج الذي يكثر في األوراق والسيقان النامية  .1
. الكولنشيمي    ج. المولد   ب . أ

  البرنشيمي . د
يدل وجود أماكن صلبة في أجزاء معينة من النبات  .2

نسيج  على أن هذا الجزء يحوى
    الكولنشيمي. ب           انشائي  . أ

  البرنشيمي. د    االسكلرنشيمي. ج
  
اكتبي اسم النسيج الصحيح تحت صورته الصحيحة . ج

  
                          

................................          .........................

  : نشاط بيتي

رتبة في كل حالة من الحاالت التالية ما النتائج المت 
وجود مادة السليلوز واللجنين في النسيج االسكلرنشيمي  .1
 .عدم وجود أنوية في الخاليا االسكلرنشيمية  .2

 

مالحق الدراسة
األهداف

  
نشاط بيتي

 . أ
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 الفصل األول

 األنسجة الوعائية
  "اءلحالخشب، ال"األنسجة الوعائية : الدرس الثالث      التاسع/ الصف

  حصتان/ عدد الحصص
  قياس الخبرات السابقة  الخبرات السابقة

 المواد التي يحتاجها النبات لتصنيع غذائه •
  أنواع األنسجة النباتية •

 ___ +2CO      أكسجين+ سكر  
  ما أنواع األنسجة النباتية؟

  

  .ستدل على أنواع األنسجة الوعائية في النباتت /الهدف العام
للنسيج الخشب وسائل توضيحية  –ز الوسائط المتعددة جها –حاسوب  :المصادر والوسائل

  .مجهر مركب –قمة نامية في الجذر  –شرائح جاهزة  – واللحاء
  التقويم  خطوات تنفيذ الدرس  األهداف

توضح أهمية  - 1
  النقل للنبات

  .الخطوة األولى االستعداد للتعلم
  ؤالت التالية؟بعد مناقشة المتطلب األساسي ورصد النتائج تثير المعلمة التسا

هل يحتاج النبات إلى مواد من البيئة المحيطة؟ سوف تقوم الطالبة  -
باإلجابة بنعم على إجابتها في المتطلب األساسي، وتثير المعلمة السؤال 
التالي، ما هي هذه المواد؟ ولماذا يحتاجها؟ وكيف يحصل عليها؟ وكيف 

الباتها وتنظم تصل ألجزائه المختلفة؟ تناقش المعلمة األسئلة مع ط
  .تفكيرهم

  

تصنف  - 2
  األنسجة الوعائية

  :بعد مناقشة المعلمة األسئلة السابقة تثير التساؤالت التالية

 .أين يتم هضم الطعام؟ أين يتم امتصاصه -
كيف يمكن توزيع الغذاء الممتص من األمعاء الدقيقة إلى  -

 جميع إجزاء جسم اإلنسان؟
ولة عن النقل إلى هل يوجد أوعية مشابهة في النبات مسئ -

  جميع أجزاء النبات؟ ماذا نسمى تلك األوعية؟

  :أكملي المخطط التالي
  أوعية النقل

  تصنف إلى     
  

توضيح المعلمة إجابات الطالبات مبنية وجود نوعين من األنسجة الوعائية هما الخشب   
  .وترسم المعلمة خارطة مفاهيمية لألنسجة الوعائية. واللحاء
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  التقويم  وات تنفيذ الدرسخط  األهداف

تستنج وظيفة  - 3
  الخشب

  الخطوة الثالثة باالندماج المنظم
تقوم المعلمة بعرض وسيلة توضيحية أو صور من األوعية  •

الخشبية والقصيبات أمام الطالبات وإعطائهن الوقت الكافي 
  :للتأمل ثم تناقش المعلمة الطالبات فيما يلي

ب ما هو توقعك من خالل العرض السابق لنسيج الخش -
 لوظائف الخشب في النبات؟

ما أوجه الشبه واالختالف بين القصيبات واألوعية الخشبية  -
 في النبات؟

تقوم المعلمة بتشبيه أنسجة الخشب بحبات المعكرونة المصفوفة  •
 .فوق بعضها

 تقوم المعلمة باستثارة الطالبات بالتساؤل اآلتي؟ •
األوعية الخشبية أم (في النبات قل الماء األمالح نأيهما أكفأ في عملية 

  ؟)صبياتقال
بعد مناقشة المعلمة مع طالباتها يستنجوا بأن األوعية الخشبية أكفأ في 
نقل الماء واألمالح ألن عملية النقل مستمرة دون انقطاع وليس من 

  .قصيبة دون األخرى

أكتبي المفهوم  - أ
  العلمي

أوعية  . ........1
نقل الماء من الجذور 

  .وراقإلى األ
  
أوعية  . .........2

تنقل الغذاء من 
األوراق إلى باقي 

  .أجزاء النبات
  :عللي -ب
أوعية الخشب . 1

أكثر كفاءة من 
  .القصيبات

  
تستنج وظيفة  - 4

  اللحاء
  اليقظة الهادئة :الخطوة الرابعة 

تقوم المعلمة بعرض وسيلة توضيحية أو صورة للحاء ويتم  •
 :م تناقش الطالبات فيما يليإعطائهم الوقت الكافي للتأمل ث

من خالل العرض السابق لنسيج اللحاء ما هو توقعك  -
 لوظيفة اللحاء في النبات؟

في توقعك ما أهمية كالً من األنابيب الغربالية والخاليا  -
 .المرافقة في عملية نقل الغذاء في النبات

 تقوم المعلمة باستشارة الطالبات بهذين التساؤلين؟ •
 في األنابيب الغربالية؟عدم وجود النواة  .1
 كيف تمد الخاليا المرافقة األنابيب الغربالية بالطاقة؟ .2

  .تناقش المعلمة طالباتها اإلجابات وتنظم تفكيرهم •

  :أكملي - أ
تحتوي الخلية . 1

....... الغربالية على 
  .......والتحتوى على 

ينتهي طرق كل . 2
خلية غربالية بصحيفة 

  ..... تسمى بــ مائلة
  :عللي - ب

سميت األنابيت 
  الغربالية بهذا االسم؟

  ........... /السبب
تقارن بين  - 5

  الخشب واللحاء
  :المعالجة النشطة : الخطوة الرابعة 

  .يقوم المتعلمين باستبصار المشكلة واستنباط المعلومات المرتبطة بالمشكلة
للمقارنة بين الخشب واللحاء تقوم المعلمة بعرض هذه المهمة حتى 

  .باستنباط واستنتاج المعلومات المرتبطة بالموضوع المطروح يقوموا
  اللحاء  الخشب  وجه المقارنة

  التركيب
  الوظيفة

..............  

..............  
...........  
...........  

  تناقش المعلمة إجابات طالباتها وتنظم تفكيرهم

أذكري وظيفة  - أ
  .............. اللحاء

أذكري تركيب  -ب
  ............ الخشب
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تتعرف على  - 6
أنسجة النباتات 

  الزهرية

الموجود في  88صفحة ) 3(تطلب المعلمة بتنفيذ نشاط 
وتقوم المعلمة بتفقد سير عمل  ) 3(صحيفة العمل رقم 

النشاط وتقدم التوجيهات وتقوم الطالبات برسم ما 
  .يشاهدونه

  

  

  توسيع السعة الدماغية:ة الخطوة الخامس  
  :قارني: السؤال األول -أ

وجه 
  المقارنة

  الخاليا المرافقة  األنابيب الغربالية

وجود 
  األنوية
  الوظيفة

..................
..  

..................
..  

.................
...  

.................
...  

  :عللي - ب
 .جدر األوعية الخشبية والقصيبات سميكة .1
 .وجود الخاليا المرافقة في اللحاءأهمية  .2
 .الخاليا المرستيمية ذات أنوية كبيرة .3

  :اختاري اإلجابة الصحيحة -ج
  :جميع ما يلي من صفات األوعية الخشبية ما عدا - 1

 خاليا حية         . أ
 يبلغ طولها عدة أمتار  . ب

  .تتصل خالياه ببعضها عبر فتحات مكونة أنبوباً دقيقاً مستمراً. ج    
يعمل على نقل الماء واألمالح من الجذر إلى باقي أجزاء  .د     
  .النبات

  :جميع ما يلي من صفات الخاليا المرافقة ما عدا -2
 تحتوي على أنوية. بتقع بجانب األنابيب الغربالية    . أ
  .عديمة األنوية. د     تمد األنابيب الغربالية بالطاقة  . ج    
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  :نشاط بيتي
  :أذكري وظائف الخاليا اآلتية - 1

 .األنابيب الغربالية. ج  .                                   األوعية الخشبية. أ      
 .المرافقة الخاليا. د.                                          القصيبات. ب      

   

  
   ياالخال موقع بيني التالي الشكل في-د

  :الغربالية واألنابيب المرافقة
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  الثانيالفصل 

  أجزاء النبات الزهري
  المجموع الجذري، مقطع طولي في الجذر: الدرس الرابع      التاسع/ الصف

    حصتان/ عدد الحصص
  قياس الخبرات السابقة  الخبرات السابقة

  مكونات أجزاء النبات •
  عملية التلقيح في النبات •

  .......والمجموع... ....المجموع : ينقسم أجزاء النبات إلى قسمين: أكملي
  .....وتكوين ...... لتلقيح  نتيجة.... .النباتات الزهرية تكاثراً  تتكاثر

  تستدل على مناطق المقطع الطولي في الجذر :الهدف العام
  :المصادر والوسائل

كأس زجاجي  –مجهر مركب  –وسائل توضيحية لمقطع طولي في الجذر  –جهاز الوسائط المتعددة  –حاسوب 
  .ثقابشرائح زجاجية وعود  –

  التقويم  خطوات تنفيذ الدرس  األهداف
تميز المجموع  - 1

الجذري والمجموع 
  الخضري

  االستعداد للتعلم: الخطوة األولى

تتأمل الطالبات بذوراً منقوعة تظهر األجنة بداخلها  •
 :الريشة، الجذير، ثم تثير المعلمة التساؤالت اآلتية

 أين سيتجه الجذر؟ - 
 ماذا سيكون عند بلوغه؟ - 
 تجه الريشة؟أين ست - 
 ماذا ستكون عند بلوغها؟ - 

من خالل مناقشة األسئلة ستتعرف الطالبة على المجموع الجذري 
  .والمجموع الخضري

  :أكملي - أ
ينمو الجذير ليكون . 1
نمو بينما ت .........

  .........الريشة لتكون 
يتكون المجموع  .2

، .......الخضري من  
......، .......، .... ..  

لجذور تصنف ا - 2
إلى الجذور الوتدية 

  والعرضية
  
  
  
  
  
  
تبين الجذور  - 3

العرضية في 
  البصلة

  االندماج المنظم: الخطوة الثانية
تقوم المعلمة بعرض مجموعة من الصور لجذور في النبات  •

مثل البصل والثوم واللفت والفجل والجزر داعية الطالبات إلى 
المعلمة تأملها لتبين أنواع الجذر في كل منها ثم تثير 

 :التساؤالت التالية
 ما هي أنواع الجذور في النبات؟ .أ 
 ما خصائص كالً من الجذور الوتدية والعرضية؟ .ب 
  صنفي هذه الجذور إلى جذور وتدية وعرضية؟ .ج 

 91صفحة ) 4(تقوم المعلمة بتوزيع ورقة عمل لنشاط  •
الجذور  لتتابع فيها نمو) 4(الموجود في صحيفة رقم 
 وتفقد وتقدم المعلمة التوجيهاتالعرضية مع مرور الوقت، 

  .سير العمل

ما نوع الجذور في  - أ
  :كل من النبات التالية

الشعير، اللوز، 
الفاصوليا، القمح، 

  .الذرة
  
أي الشعيرات  -ب

الجذرية اكبر سناً 
القريبة من القمم النامية 

أم البعيدة مع  –
  التفسيير؟
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  التقويم  خطوات تنفيذ الدرس  األهداف

ء تعدد أجزا - 4
المقطع الطولي في 

  الجذر؟

  اليقظة الهادئة: الخطوة الثالثة

تقوم المعلمة بعرض وسيلة توضيحية من خالل  •
الحاسوب إلى القطاع الطولي في الجذر أمام 
الطالبات ويتم إعطائهم الوقت الكافي للتأمل ثم تناقش 

 :طالباتها بالتساؤالت التالية
 مما يتكون القطاع الطولي في الجذر؟ .أ 
 توقعك لوظيفة القمة النامية في الجذر؟ ما هو .ب 
على ماذا تستدل عندما تزداد المنطقة الجرداء  .ج 

 في الجذر؟
ما العالقة بين الشعيرات الجذرية والمنطقة  .د 

 الجرداء في الجذر؟
  .تناقش المعلمة إجابات الطالبات وتنظم تفكيرهم

  :عللي - أ
سميت المنطقة . 1

  الجرداء بهذا االسم 
  .../..........السبب

  
  
يتكون مقطع طولي . 2

  في الجذر
....،.....،......،.....  

تستنتج وظائف  - 5
القلنسوة، 

االستطالة، القمة 
  النامية

  المعالجة النشطة: الخطوة الرابعة

تقوم المعلمة ببناء خارطة مفاهيمية لألجزاء  •
 :الخارجية المكونة للجذر وهي كالتالي

  
  
  
  
  
  

تاج وظائف القلنسوة تقوم المعلمة مع طالباتها استن •
واالستطالة، القمة النامية من الصور المعروضة 

 :عن طريق األسئلة التالية
 هل الشكل االنسيابي للقلنسوة له عالقة بوظيفته؟ .أ 
بتوقعك إذا لم يكن شكل القلنسوة بهذا الشكل هل  .ب 

 .ستقوم بوظيفتها المناطة بها
 ما نوع الخاليا المكونة للقمة النامية؟ .ج 
  يا القمة النامية تقوم بتحديد خاليا برأيك هل خال .د 

أكملي العبارات  - أ
  :التالية

الخاليا المكونة  - 1
......... للقمة النامية 

بينما الخاليا المكونة 
  .............للقلنسوة 

  
  
  
ما وظيفة  - 2

  ........ االستطالة

 مقطع طولي في الجذر

المنطقة 
 الجرداء

منطقة الشعیرات 
 الجذریة

منطقة 
 القلنسوة القمة النامیة االستطالة

الجذور 
 الثانویة
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  علمياًالقلنسوة كل فترة وحين؟ عللي تعليالً  
 أين منشأ منطقة االستطالة؟ .ه 
برأيك ما وظيفة منطقة االستطالة؟ هل طول  .و 

 خالياها يؤثر في عملية استطالة الخاليا؟
تقوم المعلمة بجمع المعلومات من الطالبات وتنظيم تفكيرهم بعدما 
قامت باستبصار المشكلة الموجودة المرتبطة مع الموضوع 

  .المطروح

  

تصنف  - 6
الية المناطق الت

الشعيرات الجذرية، 
الجذور الثانوية، 

   .المنطقة الجرداء

تقوم المعلمة في هذه الخطوة بجمع أيضاً المعلومات  •
المرتبطة بالتركيب الخارجي للجذر، وتستنتج 
المعلمة مع طالباتها وظائف هذه المناطق من 

 :الصور المعروضة عن طريق االسئلة التالية
بر سناً؟ القريبة برأيك أي الشعيرات الجذرية أك .أ 

 .من القمة النامية أم البعيدة عنها؟ عللي إجابتك
حسب إجابتك في البند األول؟ ما وظيفة  .ب 

 .الشعيرات الجذرية؟
 ؟ما عالقة بين المنطقة الجرداء، عدد الشعيرات الميتة .ج 
أين منشأ الجذور الثانوية؟ برأيك هل هذه الجذور  .د 

 .صغيرة أم كبيرة
  ؟ما وظيفة الجذور الثانوية .ه 

ما وظيفة  - 3
  الشعيرات الجذرية

..........،............  
  
عبر عن العالقة  -ب

بين المنطقة الجرداء، 
  عدد الشعيرات الميتة

  المنطقة                
  الجرداء               

  
  عدد الشعيرات الميتة

  توسيع السعة الدماغية: الخطوة الخامسة  
  : السؤال األول

  منطقة االستطالة -أ
  

  نوع الخاليا                   منشأها                     طولها
(.......)               (.........)                  (.........)  

  قارني بين: السؤال الثاني -ب
  الجذور الثانوية  الجذر األصلي  وجه المقارنة

  الترتيب
  الوظيفة

..................  
.................  

...................  
...................  
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  : نشاط بيتي

 : صوبي العبارة التالية . أ
 .ينشأ الجذر العرضي من قاعدة الساق كما في البصل          

 عللي . ب

 .تفرز القلنسوة مادة غروية عديدة التسكر.1
  
  
  
  
  
  

   

  :ما النتائج المترتبة على: الثالثالسؤال 

موت الشعيرات الجذرية كبيرة السن في المقطع  . أ
 .الطولي للجذر

 .الشكل االنسيابي للقلنسوة . ب
  صنفي جذور النباتات التالية إلى وتدية وعرضية :السؤال الرابع

                  
     ..........                   ........             ...........  
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  جذرالتركيب الداخلي في ال: الدرس الخامس      التاسع/ الصف

  حصتان/ عدد الحصص
  قياس الخبرات السابقة  الخبرات السابقة

  أنواع الجذور -
  مكونات مقطع طولي في الجذر -

  ما أنواع الجذور؟ -
  ما مكونات مقطع طولي في الجذر؟ -

  
  تبين التركيب الداخلي للجذر :الهدف العام

  :المصادر والوسائل
هور لألسطوانة الوعائية  –ية لمقطع عرضي في الجذر وسائل توضيح –جهاز الوسائط المتعددة  –حاسوب 
  .في الجذر

  
  التقويم  خطوات تنفيذ الدرس  األهداف

تعدد أجزاء مقطع  - 1
  عرضي في الجذر

  االستعداد للتعلم: الخطوة األولى

بعد مناقشة المعلمة للمتطلبات السابقة مع  •
الطالبات تطلب المعلمة منهن مالحظة وتأمل 

بأن الجزر عبارة عن ثمار الجزر موضحة 
جذور تضخمت ليخزن الغذاء موضحة أننا 

 .سنتعرف على التركيب الداخلي للجذر
تقطع المعلمة الجزرة إلى مقاطع عرضية  •

 .موضحة مفهوم المقطع العرضي
يتم عرض مقطع العرضي عن طريق جهازه،  •

 :للجذر مثيرة السؤال التالي
 .له تأملي المقطع العرضي ثم عددي المناطق المكونة -
تناقش المعلمة اإلجابة مع طالباتها وتنظم  - 

  .تفكير الطالبات

  :أكملي
ما مكونات  - 1

مقطع عرضي في 
  الجذر؟

تصف كل من  - 2
  البشرة والقشرة

  االندماج المنظم: الخطوة الثانية
تقوم المعلمة بعرض مقطع عرضي بواسطة  •

 للجذر مثيرة التساؤالت التالية؟ LCDجهاز 
، هل خاليا البشرة متراصة أم ال؟، هل أنظري إلى شكل الجذر

  تحمل خالياه جذر رقيقة؟

  :أكملي
تتركب البشرة  - أ

من ........ من 
  .الخاليا المتراصة
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مما تتكون القشرة؟ هل خالياه متراصة؟ هل توجد فراغات 
بينية بين خالياه؟ ماذا يسمى الصف األخير الموجود في 
القشرة؟ ما أوجه واالختالف بين البشرة والقشرة؟ لتتبع 

  . المعلمة االجابات الصحيحة وتعززها

تسمى الطبقة  -ب
التي تلي البشرة 

وتنتمي إلى ........ 
  .......الخاليا 

تصف االسطوانة  - 3
  الوعائية

  اليقظة الهادئة: الخطوة الثالثة
تعرض المعلمة مقطع عرضي في جذر  LCDبواسطة  -

  :آلتيةنبات من ذوات الفلقتين مثيرة التساؤالت ا
برأيك تركيب االسطوانة الوعائية مرتب من الداخل . 1

  للخارج أم الخارج للداخل؟
في ضوء المقطع المعروض مما تتكون االسطوانة . 2

  الوعائية؟
  ماذا يوجد بين الخشب واللحاء؟. 3
ما عدد الحزم الوعائية المعروضة؟ هل عددها محدد في . 4

  كل مقطع عرضي معروض؟ عللي إجابتك
ا وظيفة النخاع؟ ماذا يحدث لو تم انتزاع النخاع من م. 5

  االسطوانة الوعائية؟
تناقش المعلمة طالباتها في األسئلة المثارة مع تعزيز  -

  .الصحيح وتعديل االجابات الخاطئة
تتكلم الطالبات أجزاء التركيب الداخلي للجذر بطريقة لعب  -

  .األدوار كملخص للتركيب الداخلي للجذر

  :أكملي
تكون مجاميع  - 1

الخشب في الحزم 
الوعائية على شكل 

ورأسها .......... 
بينما ........... 

مجاميع اللحاء على 
أو .......... شكل 

..........  

تستنتج وظائف   - 4
  الجذر

  المعالجة النشطة: الخطوة الرابعة

تحضر المعلمة أصيصاً مزروعاً به نبات وتحاول  •
تطرح األسئلة اقتالع جذر النبات من التربة و

 :التالية
 لماذا لم يقتلع النبات بسهولة من التربة؟ .1
كيف يتم امتصاص الماء واألمالح من  .2

 التربة؟
 كيف تتكاثر البطاطا الحلوة؟ .3

 :تعرض المعلمة جزر وفحل ولفت لتسأل •
أين توجد المادة الغذائية في الجزر والفجل  - 

 واللف؟

  :أكملي
الوظائف  - 1

  : الثانوية للجذر هي
كما في . ......... أ

  ......، ......نبات 
كما ..... . .....ب

  ..........في نبات 
تحدث عملية  - 2

خزن المواد الغذائية 
في 

........،....... ،
......  
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  مالحق الدراسة
  التقويم  خطوات تنفيذ الدرس  األهداف

تقوم المعلمة بجمع المعلومات من الطالبات  •
نباط المعلومات المرتبطة بالمشكلة وتعميم واست

  .وترسيخ المعلومات والخبرات التعليمية المكتسبة

توضح  -5
المقصود 
بالخاصية 
  االسموزية

  
  
  

 96صفحة ) 6(تقوم المعلمة بإجراء نشاط رقم  •
من الكتاب المدرسي الخاصية االسموزية 

ومنها تدون ) 5(صحيفة رقم  يالموجودة ف
 .المالحظة لما يرونه

تبين المعلمة وجه الشبه بين تركيب الشعيرة  •
 . الجذرية وتركيب جهاز التجربة

  .الطالبات مفهوم الخاصية االسموزيةوتستنتج 

التقويم موجود في 
صحيفة عمل رقم 

)5(  

  توسيع السعة الدماغية: الخطوة الخامسة  
  :أكملي - أ: السؤال األول

التركيز بالمذاب إلى ........ ينتقل الماء من المحاليل . 1
  ........المحاليل 

ء يسمى غشاء الذي يسمح بدخول الماء واألمالح بالغشا. 2
  .حي...... وهو غشاء ...... 

تسمى  ATPعملية كيميائية تحتاج إلى طاقة على شكل . 3
.....  

  ............و ......... الوظائف الرئيسية للجذر هي . 4
  ............        يقوم الجذر بالتكاثر في . 5
  يانات على الرسم       اكتبي الب: السؤال الثاني -ب

1.   ..................      
2.        ..................

   
3. .................. 
4.               .................. 
5.         ..................                        
6. ......                 ........... 
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  مالحق الدراسة
  التقويم  خطوات تنفيذ الدرس  األهداف

قارني بين البشرة والقشرة في الجذر من : السؤال الثالث -ج
  .حيث التركيب والوظيفة

  القشرة  البشرة  لمقارنةوجه ا

الخاليا المكونة 
  بها

  الوظيفة

                                                                                               

  
  :ما النتائج المترتبة على كالً من - د

انقسام شريط الكامبيوم في الحزم الوعائية  .1
 للجذر

  .وجود مادة شمعية في البشرة .2
  

  :نشاط بيتي
  .قارني في جدول بين المحيط الدائر والنخاع والحزم الوعائية في الجذر من حيث الوظيفة والتركيب

  النخاع  الحزم الوعائية  المحيط الدائر  وجه المقارنة
  الوظيفة
  التركيب

.............  

.............  
.............  
.............  

.............  

.............  
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  مالحق الدراسة

  )الساق(المجموع الخضري / الدرس السادس        التاسع/ الصف
  حصة واحدة/ عدد الحصص

  قياس الخبرات السابقة  الخبرات السابقة
  مكونات المجموع الخضري

  
  أسباب نشوء المجموع الخضري

  :اختاري اإلجابة الصحيحة
  .......ينمو المجموع الخضري نتيجة لنمو . 1

  )ال شيء مما سبق –نين الج –الريشة  –الجذر (    
  جميع ما يلي من مكونات المجموع الخضري ما عدا. 2
  )األزهار –الشعيرات الثانوية  –األوراق  –السابق (

  .تستدل على مناطق المقطع الطولي في الساق :الهدف العام
  :المصدر والوسائل

بعض سيقان  –وسائل توضيحية لمقطع طولي في الساق  –جهاز الوسائط المتعددة  –حاسوب 
  .نباتات طبيعية

  التقويم  خطوات تنفيذ الدرس  األهداف
تستنتج  - 1

  تعريف الساق
  االستعداد للتعلم: الخطوة األولى

بعد مناقشة المعلمة للخبرات السابقة تعرض المعلمة مجموعة من  •
النباتات داعية الطالبات إلى مالحظة وتأمل سيقانها ثم تطرح 

 :األسئلة التالية
 .الساقأشري إلى  -
 .ماذا يحمل الساق -
 .أين ينمو السابق تحت سطح التربة أم فوقها -

  .وتناقش المعلمة إجابات الطالبات حتى يستنتجن تعريف الساق

أكتبي المفهوم  - أ
  :العلمي

محور النبات الذي . 1
يحمل األوراق واألزهار 
وينمو عادة فوق التربة 

(........)  

تعرف  - 2
كل من العقدة 

  والسالمية

  االندماج المنظم: خطوة الثانيةال

تدعو المعلمة طالباتها إلى مالحظة مكان خروج األوراق لتبين أن  •
 .األوراق تخرج من انتفاخات على الساق

تبين المعلمة أن المسافة بين كل عقدتين متجاورتين تسمى  •
 .السالمية مع تشبيه العقدة والسالمة بأصابع يد اإلنسان

 .الصور لتوضيح العقدة والسالميةيمكن للمعلمة أن تستعين ب •
تدعو المعلمة طالباتها بالتفاعل معها والتفاعل مع الموضوع  •

  .المطروح

  :أكتبي المفهوم العلمي
انتفاخات على السابق . 1

تخرج منها األوراق 
(.....)  

المسافة التي تقع بين . 2
كل عقدتين متجاورتين 

  (......)على الساق 

تعدد  - 3
  أنواع السيقان

  اليقظة الهادئة: طوة الثالثةالخ

تقوم المعلمة بعرض مجموعة من النباتات من البيئة المحيطة حتة  •
 .تزيل مخاوف الطالبات وتثير لهن التحدي للمواقف التعليمية

  :أكملي العبارات التالية
من أنواع السيقان . 1

  ........و ....... 
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  مالحق الدراسة
  التقويم  خطوات تنفيذ الدرس  األهداف

البصل ثم - البطاطا-الورود-السرو-الزيتون"تعرض المعلمة نباتات  •
 :تثير المعلمة التساؤالت التالية

ك النباتات إلى كم صنف يمكن أن من خالل مشاهدتك إلى تل .1
 تقسم السيقان برأيك؟

 ما هي أمثلة السيقان الهوائية؟ وما هي أمثلة السيقان األرضية؟ .2

تناقش المعلمة إجابات طالباتها وتستنتج مفهوم كالً من الساق الهوائية 
  .والساق األرضية

من األمثلة على . 2
  السيقان الهوائية

  ........و...........  
من األمثلة على . 3

  السيقان األرضية 
  ..........و ........  

تعدد  - 4
المناطق 

  المكونة للساق

  :المعالجة النشطة
تقوم المعلمة بعرض صورة أمام الطالبات للمقطع طولي في الساق  •

 :اليةثم تطرح على طالباتها التساؤالت الت
تطلب المعلمة من طالباتها من خالل الصور الموجودة أمامهم  .1

 .ذكر مكونات القطاع الطولي في الساق
في نظرك القمة النامية مما تتكون؟ هل هي محاطة باألوراق  .2

 أم ال؟ ما وظيفة القمة النامية؟
 منطقة االستطالة مما تتكون خالياها؟ ما وظيفتها؟ .3
 صص األنسجة؟ عدديها؟إلى كم منطقة تتمايز منطقة تخ .4
 ماذا يظهر في منطقة النضوج؟؟ .5

يتم مناقشة الطالبات في المكونات ووظيفة وتركيب كل جزء في  •
القطاع الطولي في الساق، تقوم الطالبات بتلخيص الدرس بطريقة 

 .لعب األدوار لتمثيل كل طالبة مقطع من المناطق المكونة للساق
  .في كراسات اإلجابةتقوم الطالبات برسم مقطع طولي للساق  •

  :عللي
تتكون القمة النامية . 1

  من خاليا مرستيمية 
  / .............السبب

  
  
  

  :اكتبي المفهوم العلمي
فيها كل من البشرة . 1

والقشرة واالسطوانة 
  (..........)الوعائية 

  
المنطقة التي تظهر . 2

فيها الفروع واألوراق 
(.........)  

  سعة الدماغيةتوسيع ال: الخطوة الخامسة  
قاربي بين القمة النامية في الساق ومنطقة االستطالة : السؤال األول

  في الساق

  :ما النتائج المترتبة على: ؤال الثانيالس
  .إذا أزيلت القمة النامية في الساق. أ

  .وجود خاليا مرستيمية في القمة النامية في الساق. ب
  
  

  منطقة االستطالة في الساق  القمة النامية في الساق  وجه المقارنة
  الخاليا المكونة لها

  الوظيفة
..................  
..................  

..................  

..................  
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  مالحق الدراسة
  التقويم  خطوات تنفيذ الدرس  األهداف

  
  أكملي المخطط التالي: السؤال الثالث

  :عللي لما يأتي: السؤال الرابع
  تعتبر البطاطا الحلوة جذراً وأما البطاطا العادية ساقاً أرضية - أ

  تأملي الشكل المقابل جيداً ثم اجيبي         :السؤال الخامس

 ..........                يشير إلى ) 1(السهم  .أ 
 .........يشير إلى ) 2(السهم  .ب 
 .........  يشير إلى ) 3(السهم  .ج 

  
  
  

  
  :نشاط بيتي

  :أمام العبارة الخاطئة) ×(أمام العبارة الصحيحة وعالمة ) P(ضعي عالمة 
  (     )                يميةكون منطقة االستطالة من خاليا برنشتت. 1
  (     )    يستطيل ساق النباتات نتيجة امتصاص الماء والغذاء       . 2
  )        (     )البشرة، القشرة(تتمايز منطقة تخصص األنسجة إلى منطقتين . 3
  )    (                     فقط األوراق فيها تظهر  النضوج منطقة. 4
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  مالحق الدراسة

  التركيب الداخلي لساق من ذوات الفلقتين/ الدرس السابع      التاسع/ الصف
  حصة واحدة/ عدد الحصص

  قياس الخبرات السابقة  الخبرات السابقة
  المقصود بالساق

  

المناطق المكونة لمقطع طولي في 
  الساق

  : أكملي
  سطح التربة...... وينمو ...... الساق يحمل  - 1
  .........، .....، ....لمكونة لمقطع طولي في الساق هيالمناطق ا - 2

  تستدل على التركيب الداخلي للساق: الهدف العام
  :المصادر والوسائل

صور  –وسائل توضيحية لمقطع عرضي في الجذر  –جهاز الوسائط المتعددة  –حاسوب 
  .لألسطوانة الوعائية في الجذر

  التقويم  خطوات تنفيذ الدرس  األهداف
بين التركيب ت - 1

الداخلي لساق من 
  ذوات الفلقتين

  االستعداد للتعلم: الخطوة األولى

بعد مناقشة المتطلبات السابقة تقوم المعلمة  •
بعرض وسيلة توضيحية لمقطع عرضي في 
ساق نبات من ذوات الفلقتين مثيرة األسئلة 

 :التالية
ما المقصود بالبشرة؟ ما نوع الخاليا  - 

 المكونة للقشرة؟
 صفوف البشرة؟ما عدد  - 
 مم تتكون االسطوانة الوعائية؟ - 
تطلب من الطالبات ذكر مكونات االسطوانة  - 

الوعائية بالترتيب من الخارج إلى الداخل 
 وذكر وظيفة كل جزء من مكوناتها؟

 ما نوع الخاليا المكونة للمحيط الدائر؟ - 
  .تناقش المعلمة إجابات الطالبات وتنظيم تفكيرهم

  :أكملي - أ
ركيب يتكون الت. 1

، ......الداخلي للساق من 
......... ،.......  

  
  

  :عللي
تغطي بشرة الساق . أ

  بطبقة الكيوتين؟
  
يوجد فراغات بينية  -ب

  .بين خاليا البشرة

ترسم رسماً  - 2
تخطيطاً لمقطع 
عرضي في ساق ثبات 

  من ذوات الفلقتين

تأملي جيداً الحزم الوعائية، ما الفرق بينها وبين الحزم  -
  ئية للجذر؟الوعا

  ما وظيفة الكامبيوم؟ وأين يوجد النخاع؟ -
تقارن الطالبات بين ما شاهدنه سابقاً وما تراه  -

  .معروضاً أمامها
  

ارسمى رسماً تخطيطاً 
لمقطع عرضي من ذوات 

  .الفلقتين
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  مالحق الدراسة
  التقويم  خطوات تنفيذ الدرس  األهداف

تفرق بين الساق  - 3
المجوفة والساق 

  المصمتة

  االندماج المنظم: الخطوة الثانية
سيقان لكل من نبات القول تقوم المعلمة بعرض  •

والبقدونس والليمون والباذنجان داعية الطالبات 
 :لتأملها ثم تطرح المعلمة التساؤالت التالية

صنفي السيقان السابقة إلى سيقان مجوفة وسيقان  .أ 
 .مصمتة

ما أوجه الشبه واالختالف بين السيقان  .ب 
 .المجوفة والمصمتة

تقوم المعلمة من طالباتها بذكر أمثلة  .ج 
 .ي لذلكآخر

تناقش المعلمة إجابات الطالبات وتنظم تفكيرهم وتعطى 
  .الفرصة للطالبات بالتفاعل معها

  :أكملي
من أمثلة السيقان  - 1

...... ، ......الجوفاء 
بينما من أمثلة السيقان 

  ......، ......المصمتة 

يستنتج كيفية  - 4
تحديد عمر الشجرة 
عن طريق الحلقات 

  السنوية

  اليقظة الهادئة: ةالخطوة الثالث
تقوم المعلمة بعرض وسيلة توضيحية من  •

خالل الحاسوب إلى لساق ثابت من النباتات 
المعمرة موضحة عليه الحلقات السنوية أمام 
الطالبات ويتم إعطائهن الوقت الكافي 

 .للتأمل
تقوم المعلمة بإعطاء بعض المعلومات عن  •

سيقان هذه االشجار موضحة بان عام بعد 
د سمك الساق نتيجة النقسام خاليا عام يزدا

الكامبيوم، فتتكون حلقات كل حلقة عبارة 
 .عن خشب كبير وخشب صغير

تقوم المعلمة بمناقشة طالباتها بالتساؤالت  •
 :التالية بناء على الوسيلة التي أمامك

 كم يبلغ عمر الشجرة التي أمامك؟ - 
ما األساس المتبع في تحديد عمر  - 

 الشجرة؟
  سنوية؟أهمية الحلقات ال - 

  :عللي
أهمية الحلقات السنوية  - 1

  في الشجرة؟
  / ...........السبب
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  مالحق الدراسة
  التقويم  خطوات تنفيذ الدرس  األهداف

توضح انتقال الماء  - 5
  في الخشب

  المعالجة النشطة: الخطوة الرابعة

) 6(تقوم المعلمة بتوزيع صحيفة عمل رقم  •
، تقدم المعلمة 100الموجودة في صفحة 

  .التوجيهات وتفقد سير العمل للطالبات

  العمل التقويم في صحيفة

  توسيع السعة الدماغية: الخطوة الخامسة  
  :اكتبي المفهوم العلمي: السؤال األول
النسيج الذي يقع بين الخشب واللحاء والذي (       ) 

  .يسبب انقسامه نمو الساق في السمك
طبقات من الخاليا على شكل الحلقات يمكن (           ) 

  .معرفة عمر الشجرة من خاللها
  :عللي لما يأتي: نيالسؤال الثا

 .يزداد سمك الساق الخشبية عام بعد عام .1
 .يزداد عدد الخشب المتكونة في الربيع .2
وجود بالستيدات خضراء في سيقان النباتات  .3

 .العشبية

  اكتبي البيانات على الرسمة      : السؤال الثالث

1-       ....................... 
2- ....................... 
3- ....................... 
4-  ....................... 
5- ....................... 
6-                                      .......................

                                                          

قارني بين البشرة والقشرة من حيث : السؤال الرابع
  التركيب والوظيفة
  القشرة  بشرةال  وجه المقارنة

  الخاليا المكونة لها
  ةـفـوظيال

    

  

  

   :نشاط بيتي
  .أذكري مثالين على كل من السيقان الجوفاء والسيقان المصمتة غير الموجودة في الكتاب المدرسي - 1
  .قارني في جدول بين المحيط الدائر والنخاع والحزم الوعائية في الساق من حيث الوظيفة والتركيب  -2
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  مالحق الدراسة

  الورقة/ الدرس الثامن            سعالتا/ الصف
  حصة واحدة/ عدد الحصص

  قياس الخبرات السابقة  الخبرات السابقة
  المقصود بالمجموع الخضري

  
  أجزاء المجموع الخضري

  ما المقصود بالمجموع الخضري؟؟
  : أكملي

  ......و ........ و...... و ....... يتكون المجموع الخضري من 
  .ركيب الورقة في النباتتستدل على ت :الهدف العام

  :المصادر والوسائل
بعض  –ورقة  نصلوسائل توضيحية لمقطع عرضي في  –جهاز الوسائط المتعددة  –حاسوب 

  .أغطية شرائح –مشرط  –شريحة  –مجهر  –من أوراق طبيعية 
  التقويم  خطوات تنفيذ الدرس  األهداف

تستنتج المقصود  - 1
  بالورقة

  لتعلماالستعداد ل: الخطوة األولى

 :تعرض المعلمة نباتات مختلفة مثيرة األسئلة التالية •
 تأملي الورقة جيداً، ما لونها؟ -
 ما سبب ظهور الورقة باللون األخضر؟ -

 .تستنتج الطالبة تعريف الورقة •
تناقش المعلمة األسئلة المثارة مع تعزيز االجابات  •

  .الصحيحة

  اكتبي المفهوم العلمي
(..................)  

نبية خضراء تقوم زائدة جا
معظم خالياها بعملية صنع 
الغذاء عن طريق البناء 

  الضوئي

تصف المكونات  - 2
  الخارجية للورقة

  االندماج المنظم: الخطوة الثانية
بعد استنتاج تعريف الورقة تقوم المعلمة بدعوة طالباتها  •

 :إلى تأمل ورقة النبات جيداً ثم تثير األسئلة التالية عليهن
 لورقة؟ما مكونات ا -
 الفصل؟ –العتق  –ما مفهومك لكل من القاعدة  -

تقوم المعلمة بمناقشة طالباتها في األسئلة وتعزز االجابات  •
  .الصحيحة وتنظم تفكيرهم

  أكملي المخطط التالي - أ
  
  
  
  :اكتبي المصطلح العلمي-ب
جزء منتفخ . (.......) 1

  .يصل الورقة بالساق
الجزء األخضر . (.......) 2

  .وله عدة أشكال من الورقة
تستنتج أشكال  - 3

  األوراق
  اليقظة الهادئة: الخطوة الثالثة

من صحيفة عمل من ) 7(تقوم كل مجموعة بتنفيذ نشاط  •
دليل الطالب لتستنتج أشكال األوراق وذلك بعد عرض 

 .مجموعة من الصور واألشكال أوراق مختلفة
  

  التقويم في صحيفة العمل

 أجزاء الورقة
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  مالحق الدراسة
  التقويم  خطوات تنفيذ الدرس  األهداف

تقارن بين الورقة  - 4
المركبة والفرع من حيث 

  التركيب
  
تصنف األوراق في  - 5

النبات حسب شكل 
  .النصل، العروق

  المعالجة النشطة: الخطوة الرابعة
تقوم المعلمة بعرض وسيلة توضيحية لكل من  •

الفرع والورقة المركبة وتطلب من طالباتها ذكر 
 .أوجه المقارنة بينهما

مة صور لألوراق واللعينات ويتم تعرض المعل •
توزيعها على المجموعات وتثير التساؤالت التالية 

 :عليهم
 .ما هي أمثلة األوراق االبرية والرمحية .1
  .ما هي أمثلة األوراق الملعقية والقلبية .2

  :أكملي العبارات التالية
تصنف األوراق حسب . 1

..... شكل النصل إلى 
  ........و...... و
ق حسب تصنف األورا. 2

و ........ شكل العروق إلى 
...........  

تقدير عظمة الخالق  - 6
سبحانه وتعالى في خلقه 

  لألوراق

من خالل صور األوراق والعينات التي تم  •
توزيعها على المجموعات تثير المعلمة التساؤل 

 :التالي
ما هو األساس الذي تم تصنيف ذوات الفلقة  - 

 .وذوات الفلقتين
تقدير عظمة الخالق عز وجل في خلقه  في ختام الدرس يتم

  . ألوراق النبات

  

  توسيع السعة الدماغية: الخطوة الخامسة  
من الكتاب ) 101(بالنظر إلى الشكل الجانبي، صفحة  -أ

  :المقرر أكملي الجدول التالي
  الفرع  الورقة المركبة

  ....................  يوجد في إبط قاعدتها برعم إبطي
  ينتهي ببرعم طرفي  ........................

  .....................  وريقاتها ليس لها براعم إبطي
  :ما النتائج المترتبة على كالً من -ب
تصنيف أوراق النبات حسب شكل العروق إلى متوازية . 1

  .وشبكية
  .وجود العنق في ورقة النبات الخضراء. 2
  .وجود بين القاعدة والنصل في ورقة النبات. 3
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  مالحق الدراسة

 
  : نشاط بيتي

  .عي عدداً من األوراق ثم صنفيها إلى أوراق بسيطة وأوراق مركبةاجم -1
  .ارسمي ورقة النبات موضحة عليها األجزاء -2
  
  

  :أكملي المخططات التالية -ج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :اختاري تأملي األشكال التالية ثم استنتجي أيهما ورقة مركبة

           
  .               ......................................  

  
 ....                      ............... ................  
    
  

 أصناف أوراق النبات حسب الفصل

    قلبي

 تصنیف األوراق حسب العروق

  متوازنة
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  مالحق الدراسة

  الثغور وأهميتها/ التركيب الداخلي للورقة/ تابع الدرس الثامن                 التاسع/ الصف
  حصة واحدة/ عدد الحصص

  قياس الخبرات السابقة  الخبرات السابقة
  بالورقة المقصود

  يعدد مكونات الورقة في النبات
  ...........تعرف الورقة بأنها : أكملي

  .....و...... و ..... تتكون الورقة في النبات من 
  ستدل على التركيب الداخلي لورقة النباتت :الهدف العام

  :المصادر والوسائل
بعض  –ل ورقة وسائل توضيحية لمقطع عرضي في نص –جهاز الوسائط المتعددة  –حاسوب 

  .أغطية الشرائح –مشرط  –شريحة  –مجهر  –أوراق نباتات طبيعية 
  التقويم  خطوات تنفيذ الدرس  األهداف

تبين التركيب  - 1
  الداخلي للنبات

  االستعداد للتعلم: الخطوة األولى
تقوم المعلمة بعرض وسيلة توضيحية يتم عرضها  •

لقطاع عرضي لورقة نبات من ذوات الفلقتين أمام 
 :الطالبات ثم تثير عليهن التساؤالت التالية

 مما يتركب المقطع العرضي في الورقة؟ .1
 مما تتكون النسيج المتوسط؟ .2
 ما أهمية الطبقة العمادية في الورقة؟ .3
 ما أهمية الطبقة االسفنجية في الورقة؟ .4
أيهما أكثر؟ عدد الثغور في البشرة العليا أم  .5

 السفلى؟ ولماذا؟
ت في األسئلة السابقة لتهيئتهم تناقش المعلمة الطالبا •

  عقلياً لمعرفة الثغور وأهميتها

  أكملي المخطط التالي - أ
  
  
  
  
  :قارني بين -ب

وجه 
  المقارنة

الطبقة 
  العمادية

الطبقة 
  االسفنجية

الخاليا 
المكونة 

  لها

    

عدد 
  الصفوف

    

  

تحضر شريحة  - 2
لمقطع عرضي في 

  ورقة نبات

  ماالندماج المنظ: الخطوة الثانية
تقسم المعلمة طالباتها على شكل مجموعات ليقمن بتنفيذ نشاط 

  ةمن دليل الطالب لرسم ووصف أجزاء أنسجة الورق) 8(

  .التقويم في صفحة العمل

توضح تركيب  - 3
الثغور في أوراق 

  النبات

  اليقظة الهادئة: الخطوة الثالثة
من خالل عرض وسيلة توضيحية يبين تركيب  •

م يتم استثارة انتباه الطالبات الثغور في النباتات، ث
 :باألسئلة التالية

 ما المقصود بالثغر؟ .1
 ما هي أهمية الثغور؟ .2
 ما هي أهمية الخاليا الحارسة في الثغور؟ .3

  :أكملي العبارات
في البشرة العليا ..... توجد  -1

  .والسفلى للورقة
...... يحاط الثغر بخليتين  -2

وتسميان ...... الشكل تحتويان 
........  

وظيفة الخاليا الحارسة  -3
.........  

 التركیب الداخلي للورقة
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  مالحق الدراسة
  

  التقويم  خطوات تنفيذ الدرس  األهداف
لماذا عدد الثغور في السطح السفلي أكثر من  .4  

 السطح العلوي؟
تناقش المعلمة طالباتها باألسئلة السابقة وتعزز االجابات 

  .الصحيحة وتنظم تفكير طالباتها

  

تشرح آلية  - 4
  عمل الثغور

  لمعالجة النشطةا: الخطوة الرابعة
يتم مناقشة الطالبات في ترتيب الثغور في وأوراق 
النبات، ثم تقوم المعلمة بتوضيح آلية عمل الثغور عن 

  :طريق األسئلة التالية
في عملية البناء الضوئي ما المواد التي يحتاجها  .1

 النبات لكي يتم عمله؟؟ وكيف تدخل؟
ت في عملية التنفس ما المواد التي يحتاجها النبا .2

 في عمله؟؟ وكيف تدخل؟
هل تنظم الثغور عملية خروج بخار الماء عن  .3

  طريق النتح؟؟ عللي إجابتك؟

  :أكملي
تسمح الثغور بدخول غاز  - 1

الالزم لعملية البناء الضوئي .... 
إلى داخل الورقة، كما تسمح 

  ......بخروج غاز 
تسمح الثغور بدخول غاز  - 2

الالزم لعملية التنفس ....... 
  .الناتج منها...... غاز  وخروج

..... تنظم الثغور خروج  - 3
  .بعملية النتج

  توسيع السعة الدماغية: الخطوة الخامسة  
  :اختاري اإلجابة الصحيحة - أ

  :تتركب البشرة العليا من. 1
  )عدة طبقات –طبقتين  –طبقة من الخاليا البرانشيمية (
  :وظيفة البشرة هي. 2
توصيل الماء  –لضوئي القيام بالبناء ا –الحماية (

  )واالمالح لما تحتها
تحتوي الطبقة االسفنجية على عدد من البالستيدات . 3

  )ال توجد -متوسط   –صغير –كبير ( :الخضراء
  تفصل بين خاليا الطبقة االسفنجية مسافات بينية. 4
  )ال توجد –متوسطة  –ضيفة  –واسعة (

  :أكملي المخطط التالي -ب
  ..........بغالف من الحزم الوعائية تحاط 

  
  يقع جهة البشرة السفلي      تتركب من     يقع جهة البشرة العليا

  
  
  وظيفة                 وظيفة                                      
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  :نشاط بيتي
  تأملي في الرسومات التالية وميزي بين الثغر المغلق والثغر المفتوح -أ
  
  
  
  
  
 ............................       ...............................  
  :أكملي المخطط التالي - ب

  ...............،.......... النسيج المتوسط يقع بين 

  
   

  التقويم  خطوات تنفيذ الدرس  األهداف
  :أكملي -ج  

عدداً من ثغور .......... عدد ثغور البشرة السفلي - 1
  ..........شرة العليا بسبب الب

من الخاليا .......... تتكون الطبقة العمادية من  - 2
  .الشكل........ البرانشيمية 

تغطي خاليا البشرة العليا بطبقة من مادة شمعية  - 3
  ............وأهميتها....... تسمى 

  :عللي لمت يأتي - د

 .خاليا البشرة العليا برميلية الشكل . أ
 .صقة تماماًخاليا البشرة متال . ب
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  مالحق الدراسة

  الهرمونات النباتية/ الدرس التاسع          تاسعال/ الصف
  حصة واحدة/ عدد الحصص

  قياس الخبرات السابقة  الخبرات السابقة
  وظيفة الجهاز العصبي عند اإلنسان
  استجابة اإلنسان للمؤثرات الخارجية
  استجابة النبات للمؤثرات الخارجية

  ما وظيفة الجهاز العصبي في اإلنسان
  ؤثرات الخارجية؟كيف يستجيب اإلنسان للم

  كيف تستجيب النبات للمؤثرات الخارجية
  عدد بعض الهرمونات وأهميتهات :الهدف العام

  :المصادر والوسائل
صندوق  –ماء  –قرص من الفلين  –كأس زجاجي كبير  –جهاز الوسائط المتعددة  –حاسوب 

  نبات –بادرة  –من الورق المقوى 
  التقويم  خطوات تنفيذ الدرس  األهداف

تتبع مراحل  - 1
اكتشاف الهرمونات 

  النباتية

  االستعداد للتعلم: الخطوة األولى
بعد مناقشة الطالبات في المتطلبات السابقة 
تبين المعلمة بأن النباتات تستجيب للمؤثرات 
الخارجية بالنمو، وأن النمو يحدث نتيجة 
إفراز مواد كيميائية تدعي الهرمونات النباتية، 

  :سئلة التاليةثم تطرح المعلمة األ

 ما الهرمونات النباتية؟ .1
كيف تم اكتشاف الهرمونات  .2

 .النباتية
 

تبين المعلمة مراحل اكتشاف  •
الهرمونات النباتية مبينة دور 

، جنسن تشارلز، ثم العالم (العلماء 
 ).والعالم فنت

  

  :أكملي - أ
للمس حيث ...... تستجيب نبات. 1

  .تغلق النبتة أوراقها
اد كيميائية تلعب هي مو. .......... 2

دوراً هامة في أنشطة الجسم وتنسيق 
  .وظائفه ونموه

  :حددي اسم العالم الذي قام بــ -ب
اجراء تجارب على النبات لمعرفة . 1

أسباب انحنا ساق النبات عند القمة 
  ......النامية 

استخالص الهرمون الذي تفرزه . 2
القمة النامية وأجرى عليه سلسلة من 

  .......التجارب 

تفسر آلية عمل  - 2
هرمون األوكسين 
  في االنتحاء الضوئي

  االندماج المنظم: الخطوة الثانية
تطلب المعلمة التعرف على آلية  •

عمل هرمون   األوكسين في عملية 
االنتحاء الضوئي من خالل عرض 

  :أكملي
تفرز القمة النامية هرمون نباتي  - 1

  .........ويسمى أيضاً ........ يسمى  
يرمز ألول هرمون نباتي ام  - 2

  .......استخالصه بالرمز 
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  مالحق الدراسة
  التقويم  خطوات تنفيذ الدرس  األهداف

مقطع فيديو أمام الطالبات لظاهرة 
االنتماء الضوئي في النبات ثم تثير 

 :األسئلة التالية
ما هي أهمية هرمون   .1

 األوكسين  في النبات؟
  اء الضوئيما المقصود باالنتح .2

  اليقظة الهادئة: الخطة الثالثة  

ماذا تتوقعين أن يحدث عند  - 
 عريض ساق نبات الضوء؟ت

تناقش المعلمة طالباتها وتنظم  - 
  .تفكيرهم

  

يستدل عملياً  - 3
على ظاهرة االنتحاء 

  الجذري

  المعالجة النشطة: الخطوة الرابعة

تبين المعلمة عمل هرمون  •
 .األوكسين في االنتماء الجذري

 :تثير المعلمة التساؤل التالي •
يعمل هرمون األوكسين في  - 

كس عمله االنتماء الجذري ع
باالنتماء الضوئي فكيف يكون 

 ذلك؟
تناقش المعلمة اإلجابات الصحيحة  •

 .مع الطالبات 
تقسم المعلمة طالباتها إلى  •

) 9(مجموعات ليقمن بتنفيذ نشاط 
 .من دليل الطالب

  .تقدم المعلمة تلخيصاً للدرس •

  التقويم في صحيفة العمل

  توسيع السعة الدماغية: الخطوة الخامسة  

 :بارات التاليةأكملي الع - أ
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  مالحق الدراسة
  التقويم  خطوات تنفيذ الدرس  األهداف

يزداد تركيز األوكسين في الجانب  - 1
...... وهذا يساعد في عملية ........ 

  .أكثر من الجانب القريب من الضوء
يؤدي تركيز هرمون األوكسين إلى  - 2

على جانب الساق البعيد ......... نمو 
  ........عن الضوء لذلك تتجه القمة نحو 

 يساعد هرمون األوكسين في عملية - 3
في الخاليا تخت القمة النامية ......... 

  .......ويسرع في 
عمل هرمون األوكسين في الجذر  - 4

  عمله في الساق..... 
  :ما النتائج المترتبة على -ب

تعريض ساق نبات إلى  .1
 .الضوء

زيادة تركيز هرمون األوكسين  .2
 .في القمة النامية

  حددي اسم العالم الذي قام بـــ -ج

ة لساق نبات قطع القمة النامي -1
ووضع مكعباً من الهالم بين القمة 
النامية والساق وعرض النبات 
للضوء فوجد أنها تنحني نحو 

 ...........الضوء 
  

  
  :نشاط بيتي

  .109حل السؤال الثالث من الكتاب الوزاري صفحة 
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  مالحق الدراسة

  الهرمونات النباتية/ الدرس التاسع      التاسع/ الصف
  حصة واحدة/ عدد الحصص

  قياس الخبرات السابقة  السابقةالخبرات 
  المقصود بالهرمونات النباتية

  
  مكان إفراز هرمون األوكسين

  :أكملي
  .........يقصد بالهرمونات النباتية هي مواد كيميائية 

  ..........تستخلص هرمون األوكسين من 
  ستنتج أهمية بعض الهرمونات النباتيةت :الهدف العام

  :المصادر والوسائل
  صور للثمار –جهاز الوسائط المتعددة  –حاسوب 

  التقويم  خطوات تنفيذ الدرس  األهداف
توضح أهمية هرمون  - 1

  السايتوكاينينات
  االستعداد للتعلم: الخطوة األولى

بعد مناقشة المتطلبات األساسية  •
تبين المعلمة بأن العلماء اهتموا 
بالسايتوكاينيات في الخمسينات من 

ر القرن العشرين ولمعرفة أث
هرمون السياتوكينين على األزهار 
والخضروات يتم عرض صور 
من خالل الحاسوب تبين تأثير هذا 
الهرمون على األزهار والفواكه 

  والخضروات

  :أكملي
أهم أنواع الهرمونات  - 1

  .......و ....... النباتية 
ظهرت أهمية هرمون  - 2

السايتوكايتين في القرن 
.........  

تبين وظيفة هرمون  -2
  يريليناتالج

  االندماج المنظم: الخطة الثانية
تبين المعلمة أن الجيريلينات اكتشفت  •

واستخصلت  1930في اليابان عام 
من فطر يسمى جيرال ولتوضيح 
وظيفة الهرمونات تثير التساؤالت 

 :التالية
ما هو تأثير هرمون الجيريلين  .1

 على حجم الثمار؟
ما هو تأثير هرمون الجيريلين  .2

 على طول الساق؟

  :أكملي
يتم استخالص هرمون  - 1

  .........الجيريلين من 
من األنشطة الحيوية  - 2

التي يؤثر فيها هرمون 
و ........ الجيريلين 

  .........و....... 
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  مالحق الدراسة
  التقويم  خطوات تنفيذ الدرس  األهداف

ما هو تأثير هرمون الجيريلين  .3
 على البذور

ثم تقوم المعلمة بعرض صور توضح تأثير 
  هرمون الجيريلين على الثمار

  

تبين وظيفة هرمون  -3
  االيثلين

  اليقظة الهادئة: الخطوة الثالثة
تسأل المعلمة طالباتها عند تنزهك في 
حديقة منزلك ووجدتي أوراق النباتات 
قد سقطت بكثرة رأيك ما التفسير 

  .األنسب لهذه الظاهرة
ثم تناقش المعلمة طالباتها بالتساؤالت 

  :اآلتية
ما هو تأثير هومون األيثلين  - 

 على حجم الثمار؟
ثير هرمون األيثلين ما هو تأ - 

 على الخاليا في النبات؟
ما هو تأثير هرمون األيثلين  - 

  على األوراق؟

  :أكملي
يتم انتاج هرمون  - 1

.......... االيثلين في 
  .النبات

) D,2,4(تفسر أهمية هرمون  - 4
 في الحروب

تسأل المعلمة طالباتها بأن تفكرن  •
كيف يتخلص األعداء من االشجار 

ون بالتخبئ الذي يقوم المجاهد
 تحتها؟

ثم تناقش المعلمة طالباتها وتبين  •
الهرمون ) D,2,4(لهن بأن هذا 

يستعمل تجارياً إلبادة األعشاب 
ذات األوراق العرضية ثم تثير 

 :التساؤل اآلتي
 

مزارع يواجه مشكلة نمو 
الحشائش الكثيفة بين 
المزروعات بم تتضمنه 

  .لمواجهة هذه المشكلة
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  مالحق الدراسة
  التقويم  خطوات تنفيذ الدرس  األهداف

) D,2,4(كيف يستخدم هرمون  - 
 .في الحروب

تناقش المعلمة اإلجابات  - 
 الصحيحة

تلخص المعلمة الدرس عن طريق  •
  ر لعب األدوا

  توسيع السعة الدماغية: الخطوة الخامسة  
  اكتبي رقم  اإلجابة الصحيحة أمام العبارة التي تناسبها - أ
يشجع انقسام الخاليا والنمو في    ( ) هرمون السايتوكايتين  .1

 .مرحلة إثبات البذور
 والعنب تكبير حجم الثمار كثمار ( )     رمون االيثلين      ه .2
 منع استطالة الخاليا( )   هرمون الجيريلين       .3

نمو البراعم الجانبية بالجزاء )  (                                       
السفح من الساق قبل البراعم 

  .بالجزء العلوي
  زيادة طول ساق النبات)  (                                    
  هرم النبات(  )                                      
  سقوط األوراق عند زيادة تركيزه)   (                                   
  تشجع اثبات البذور(  )                                    
ج الثمار فيسهل تشجع تض)  (                                        

  .عملية فصلها عن النبتة
وضحي بالرسم التغيرات التي تحدث  -ب  

  :للنباتات عند رشها بهرمون الجيريلين
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  مالحق الدراسة
  التقويم  خطوات تنفيذ الدرس  األهداف

  :ما النتائج المرتبة على -ج
على أعشاب ) D,2,4(إضافة هرمون  - 1

  .الغابات
  

  :نشاط بيتي
  :ص كل هرمون من الهرمونات التاليةحددي مكان استخال

 الجيريلين هرمون .1
 .هرمون االيثلين .2
  هرمون السايتوكينيات .3
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  )9(ملحق رقم 
  

  دليل الطالب 
  

  صحائف عمل ألنشطة الوحدة السابعة
  "النبات الزهري وتركيبه " 

  .للصف التاسع يف مبحث العلوم العامة 
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  مالحق الدراسة
  

                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                 

  
  

  . لبرنشيميالنسيج ا: عنوان النشــاط 

  .تتعرف على أهم مميزات النسيج البرنشيمي : هدف النشـــاط 

  : أكملي العبارات التالية : المتطلبات األساسية 

  ...........................و ......................... من وظائف النسيج البرنشيمي  -1

  :األدوات والمــواد   

  .ماء مجهر مركب  –أغطية شرائح  –ة شرائح زجاجي –ملقط  –ثمار بندورة    
  :خطوات نشــاط 

  .خذي قليالً من لب البندورة  بواسطة الملقط وضعيه على الشريحة الزجاجية -1

  .ضعي قطرة ماء فوق العينة -2

  ...............................لماذا ؟. ضعي غطاء الشريحة واضغطي برفق -3

  .الخاليا استخدمي قوى تكبير مختلفة لمشاهدة -4

  :سجلي مالحظاتك في الجدول التالي -5
  

  وصف كل جزء  األجزاء  وصف كل جزء  األجزاء
    الفجوات العصارية    جدر الخاليا
    الفراغات البينية    األنوية

  

  :االستنتاج 
  :سبق نستنج أن  مما

اتها وفجو.................أنويتها ............... يتكون النسيج البرنشيمي من خاليا -1
  .................... ويوجد بين الخاليا  .............

  

  *انتهت الورقة*

صحیفة عمل 
  )1(رقم 

 األول الدرس
الصف 
  التاسع
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  مالحق الدراسة

  
  

                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                 

  
    .النسيج االسكلرنشيمي : اط نشـعنوان ال

  .تتعرف على أهم مميزات النسيج االسكلرنشيمي :هدف النشــاط 
  : الية أكملي العبارات الت: المتطلبات األساسية 

  ...........................و ...................... من أنواع النسيج االسكلرنشيمي  -1
  ...........................و ...................... يتواجد النسيج االسكلرنشيمي في -2

  :األدوات والمــواد 
  .مركب  ماء مجهر –أغطية شرائح  –شرائح زجاجية  –ملقط  –ثمار بندورة 
  :ــاط خطوات نش

انزعي جزء من الغشاء الرقيق لثمرة البندورة  بواسطة الملقط وضعيه على الشريحة -1
  .الزجاجية 

  .ضعي قطرة ماء فوق العينة -2
  ........................درجة واضغطي برفق  45ضعي غطاء الشريحة بحذر بزاوية -3
  .ا استخدمي قوى تكبير مختلفة لمشاهدة الخالي-4
  :سجلي مالحظاتك في الجدول التالي -5

  وصف كل جزء  األجزاء  وصف كل جزء  األجزاء
    الفجوات العصارية    جدر الخاليا
    الفراغات البينية    األنوية

  
  :االستنتاج 

  :سبق نستنج أن  مما
  .........و ..... ..يتميز النسيج االسكلرنشيمي بأن لها جدر سميكة تترسب عليها مادتي -1
  

  *انتهت الورقة*
   

صحیفة عمل 
  )2(رقم 

 الثانيالدرس 
الصف 
  التاسع
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  .النباتات الزهرية :  عنوان النشــــــــاط 

  .تتعرف على مكونات النبات الزهري في الجذر وساق نبتة: هدف النشــــــــاط 

  : أكملي العبارات التالية : المتطلبات األساسية 

  .........................و ......................... من أنواع األنسجة الوعائية  -1

  ........................و  .......................وظيفة اللحــــــــاء  -2
  :األدوات والمـــواد 

  .ماء مجهر مركب  –شرائح جاهزة ألنسجة نباتية 

  :خطوات نشــــاط 

  )أ ( 

واستخدمي ، ات زهري على منضدة المجهرضعي شريحة جاهزة لقمة نامية من جذر نب -1
  ...................................................لماذا ؟، أصغر قوة تكبير

  .كرري الخطوة السابقة باستخدام قوى تكبير مختلفة   -2

  .ارسمي ما تشاهدي واذكري أنواع الخاليا المشاهدة -3

  .................................................................................المالحظة 

  )ب(

  .أعدي الخطوات السابقة مستخدماً شرائح لمقاطع عرضية لجذر وساق نبتة -1 

  ما أنواع الخاليا واألنسجة التي شاهدتها ؟، ارسمي ما تشاهدي -2

  ..................................................................................المالحظة 

  
  

صحیفة عمل 
  )3(رقم 

 الثالثالدرس 
الصف 
  التاسع
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  مالحق الدراسة

  
  
  

  
  .القمم النامية في الجذور  :  عنوان النشـــاط
  .تفحص مقطع طولى في الجذر:  هدف النشـــاط
  : أكملي العبارات التالية :  المتطلبات األساسية

  ...............وجذور .......... ..تنقسم الجذور حسب تعمقها في التربة إلى جذور -1
  .......و..........و..........مثل نبات........... ..توجد في النباتات وتدية الجذور ال-2
  .............و ...............و.............. من أمثلة النباتات ذات الجذور العرضية -3

  :األدوات والمــواد 
–مجهر مركب  –شرائح زجاجية  –كأس زجاجي  –صبغة أزرق المثيلين  –ماء  –بصلة 

  .عود ثقاب  –أغطية شرائح  –عة زجاجية سا
  :خطوات نشـــاط 

 اغمري الجزء السفلي للبصلة في كأس الماء لعدة أيام حتي تتكون الجذور العرضية كما في-1
  .91الشكل صفحة 

  .سم وضعيها في زجاجة ساعة  3اقطعي رؤوس الجذور بطول -2
  ......................ذا ؟خنيها قليالً لمااغمري رؤوس الجذور في محلول أزرق المثيل وس-3
  .ضعي أحد الجذور في قطرة ماء وسط شريحة زجاجية نظيفة -4
  .ضعي غطاء  الشريحة فوق الجذر واضغطي بعود الثقاب لهرس العينة -5
  .افحصي الشريحة تحت المجهر مستخدما العدسة الشيئية الصغري ثم الوسطي فالكبرى -6

  :االستنتاج 
  :مما سبق نستنج أن 

 ....................الخاليا التي تتكون منها القمم النامية خاليا نوع  -1

 ......................و......................... من وظائف خاليا القمم النامية  -2

  *انتهت الورقة*
  

صحیفة عمل 
  )4(رقم 

الصف  الرابعالدرس 
  التاسع



  

298 
 

  مالحق الدراسة

  
                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                 
  
  
  

  .الخاصية األسموزية :  عنوان النشــاط
  . األسموزية تتعرف على الخاصية:   طهدف النشـــا

  : أكملي العبارات التالية :  المتطلبات األساسية
  ................................و.......................... من وظائف الجذور - 1
  ......................و....................... من طرق امتصاص الجذر للماء -2

  :األدوات والمـــواد 
حوض  –أنبوب شعري  –ماء مقطر  –أو محلول ملحي % 10محلول سكر الجلوكوز تركيزه 

  .خيط  –أنابيب  –كيس سلوفان  –زجاجي 
  :خطوات نشــاط 

  .ركبي الجهاز كما هو موضح في الشكل  - 1
  .اتركي الجهاز إلى اليوم التالي -2
 .راقبي ارتفاع السائل في األنبوب -3

  .....................................................ماذا تالحظين ؟
                                                       ....................................................................

  :االستنتاج 
  :مما سبق نستنج أن 

  ........................نوع الخاليا التي تتكون منها القمم النامية خاليا  -1
  ..............و.........................  النامية القمم خاليا وظائف من-2
  

  *انتهت الورقة*
  
  
  
  

صحیفة عمل 
  )5(رقم 

 الخامسالدرس 

الصف 
  التاسع
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  .انتقال الماء في الخشب:  عنوان النشـــاط
  .تتبع ألية انتقال الماء في الخشب :   هدف النشــــاط
  : الية أكملي العبارات الت :المتطلبات األساسية 

  ..........و..........و............و..........يتكون الجذر من أربعة أنواع من الخاليا هي -1
  ......................و..................وظيفة الخشب -2

  :األدوات والمــــواد 
- دورق زجاجي   –ماء  –صبغة أيوسين حمراء أو حبر أحمر  –نباتات طرية مثل الفول 

  .مجهر مركب  –أغطية شرائح  –اد مشرط ح
  :خطوات نشــــاط 

  .اقطعي نبتة طرية من التربة بحيث تحافظي على الجذر -1
  .اغسلي الجذر بالماء-2
  ساعات  3ضعي النبتة في دورق يحتوي على ماء وصبغة األيوسين الحمراء واتركيه لمدة -3
  .ساق باستخدام المشرط حضري مقطعا عرضيا في منطقة طرية في ال-4
  .ضعي المقطع العرضي  على شريحة زجاجية عليها قطرة ماء وغطيه بغطاء الشريحة -5
  .افحصي الشريحة تحت المجهر باستخدام العدسات الشيئية المختلفة -6

  ...........................................................................ماذا تالحظين ؟
...................... .....................................................................  

  :االستنتاج 
  :مما سبق تستنجي أن 

...............................................................................................
...............................................................................................  

  *انتهت الورقة*
  

ل صحیفة عم
  )6(رقم 

 السابعالدرس 
الصف 
  التاسع
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  . أشكال الورقة في النبات :  عنوان النشــاط
  .التعرف على أشكال الورقة في النبات :   ف النشــاطهد

  : أكملي العبارات التالية :  المتطلبات األساسية
  ......................................................................المقصود بالورقة هي 
  : األدوات والمـــواد

  .مجموعة من األوراق مختلفة األشكال 
  : خطوات نشـــاط

  .تأملي األوراق جيداً-1
  .صنفي األوراق إلى أوراق بسيطة وأوراق مركبة -2
  .صنفي األوراق البسيطة حسب شكل النصل -3
  .صنفي األوراق حسب شكل العروق -4
  أي من هذه األوراق ينتمي لنبات الفلقة وأيهما ينتمي لنبات الفلقتين ؟-5

ذوات   شكل الورقة النباتية  
  الفلقة

ذوات 
  ينالفلقت

  
  الورقة

  
  مركبة

      بسيطة
      قرصية  مزراقية  قلبية  بيضية  رمحية  شريطية  أنبوبية  ابرية

                        ليمون
                        جوري
                        نخيل
                        تين

                        خبيزة

  

  *انتهت الورقة*
   

صحیفة عمل 
  )7(رقم 

 الثامنالدرس 
الصف 
  التاسع
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  . ركيب الورقة في النبات ت:  عنوان النشـــاط
  .تحضري شريحة لمقطع عرضي في النبات :   هدف النشــــاط
  : أكملي العبارات التالية :  المتطلبات األساسية

  ............و............و............و..........يتكون الورقة من األجزاء التالية-1
  :األدوات والمـــواد 

  .مجهر مركب  –شرائح زجاجية - أغطية شرائح –مشرط حاد  - أوراق نبات غضة 
  :خطوات نشـــاط 

  .باستخدام المشرط حضري مقطعاًرقيقاً من أوراق مختلفة -1
  .ضعي المقطع على شريحة زجاجية عليها قطرة ماء-2
  .ضعي قطرة من أزرق المثيلين ثم ضعي عليها غطاء شريحة على المقطع -3
  .العدسات الشيئية المختلفة  افحصي الشريحة تحت المجهر باستخدام-4

  .............................................................................؟ ماذا تالحظين 
 .............................................................................................  

  :االستنتاج 
  ................و ..............و ............تتركب الورقة من -1
  ...................و.................يتركب النسيج المتوسط من طبقتين هما -2
  ......................بينما االسفنجي من . .....................يتركب النسيج العمادي من -3
  

  *انتهت الورقة*
   

صحیفة عمل 
  )8(رقم 

 الثامنالدرس 
الصف 
  التاسع
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  . االنتحاء الجذري  –االنتحاء الضوئي :  ــاطلنشعنوان ا
  .االنتحاءالجذري –تتعرف على أسباب ظاهرتي االنتحاء الضوئي : هدف النشـــاط
  : أكملي العبارات التالية :  المتطلبات األساسية

  ...............سطح التربة في اتجاه........... المجموع الخضري في النبات ينمو -1
  ...................سطح التربة بعيداً عن ................. الجذر  في النبات ينوم -2

  :األدوات والمــواد 
  .بادرة نبات  –صندوق من الكرتون  –ماء  –قرص من الفلين  –كأس زجاجية كبيرة الحجم 

  :خطوات نشـاط 
   .امألي الكأس بالماء -1
لبادرة فيه حيث يكون اثقبي قرص الفلين ثم ثبتي ا-2

  .الساق أعلى القرص 
ضعي قرص الفلين والبادرة في الماء كما في -3

  .الشكل 
ضعي الكأس ومحتوياته داخل صندوق به فتحة -4

  .ينفذ فيها الضوء لعدة أيام 
  .ارفعي الصندوق بعد عدة أيام -5

  .............................................................................ماذا تالحظين ؟ 
 .............................................................................................  

  :االستنتاج 
  :مما سبق نسج 

  ......................................................االنتحاء الضوئي في النبات ناتج عن-1
 ................................................................اتج عن االنتحاء الجذري ن-2

  *انتهت الورقة*
   

صحیفة عمل 
  )9(رقم 

 التاسعالدرس 
الصف 
  التاسع
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  )01(ملحق رقم 

  تسهيل مهمة
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Study Abstract 
The aim of the study was to identify  the effect of using the strategy 

of the learning by the brain of two sides in teaching science to develop 
some of the habits of mind on the nineth grade students in Gaza,and limited 
some productive of Habits mind that are suitable for learning and teaching 
science ,and known differences of  significant in some productive of Habits 
mind between  experimental and control group, ,and known differences of  
significant in some productive of Habits mind between  experimental and 
control group for dominated side for the brain it was (the left-the right – 
two sides) . 

The study problem was defined in the following main question : 
What is the effect of using the strategy of the learning by the brain of two 
sides in teaching science to develop some of the habits of mind on the 
nineth grade students in Gaza. 

The following sub- questions branch from the main question: 
1. What are the some productive of Habits mind that are suitable for learning 

and teaching science for Grad nine students? 
2. Are there statistically significant differences at the level (α≤0.05) between 

the average of the students, marks in experimental group and that of their 
peers in the control group in the test of some habits of the productive 
mind in favor of the experimental group? 

3. Are there statistically significant differences at the level (α≤0.05) in some 
habits of the productive mind in the students of right a hemispheric which 
dominant the brain in the experimental group and their peers in the control 
group in favor of the experimental group. 

4. Are there statistically significant differences at the level (α≤0.05) in some 
habits of the productive mind in the students of left a hemispheric which 
dominant the brain in the experimental group and their peers in the control 
group in favor of the experimental group. 

5. Are there statistically significant differences at the level α≤0.05) in some 
habits of the productive mind in the students of the two sides dominant in 
the experimental group and their peers in the control group in favor of the 
experimental group. 

To achieve the aim of the study the researcher adopted the test of the 
Brain Domination . This test was translated by  Afana and AL-Gaish 
in(2008) to identify which side was dominative the brain , then she 
prepared a test to measure some of habits  of the productive mind .This test 
consisted of fifty items , the test was offered by a set of referees to make 
sure of its integrity and validity in order to apply it .The researcher applied 
this test on a pilot study sample of forty students to make sure of its validity 
and reliability statistically .Then the test was applied on the experimental 
group and the control group as a pre test and post test . 
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For the purpose of the study the researcher chose a sample of eighty 
students from  the female seventh grade from UNRWA Maghazi prep. 
Girls (B) school .This sample was chosen  in a purposive way .The sample 
of the study distributed in to two groups .one of the groups represented the 
control group of(40) students ,and the other represented the experimental 
one of (40) students .The groups were randomly chosen from a purposive 
sample .The researcher a dopted the experimental approach to study the 
effect of the independent variable (the strategy of the learning by the brain 
of two sides) on the dependent variable which was(some habits of the 
productive mind) .The experimental group was studied by this strategy, 
whereas the other group was studied by the traditional method. 

To verify the hypotheses of the study the researcher used a number 
of statistical methods including the mean ,standard deviations, Eta square 
to measure the effect size, T-test for two independent samples, Mann-
whatney test to measure the differences between the two independent 
groups. The results were as the following :- 

1. There are statistically significant differences at the level (α=0.05) 
between the average of the students, marks in experimental group and 
that of their peers in the control group in the test of some habits of the 
productive mind in favor of the experimental group. 

2. There are statistically significant differences at the level (α=0.05) in 
some habits of the productive mind in the students of right a 
hemispheric which dominant the brain in the experimental group and 
their peers in the control group in favor of the experimental group. 

3. There are statistically significant differences at the level (α=0.05) in 
some habits of the productive mind in the students of left a hemispheric 
which dominant the brain in the experimental group and their peers in 
the control group in favor of the experimental group. 

4. There are statistically significant differences at the level (α=0.05) in 
some habits of the productive mind in the students of the two sides 
dominant in the experimental group and their peers in the control group 
in favor of the experimental group. 

In the light of results of the study following recommendations are offered: 

The need to train the science teachers in the stages of the pre-
university education to use the strategies the  brain of two sides theory. 
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