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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

فَُع  َِ ىَرك ِم مَي ػَََل قَوك ُِ بكَرإ
ِ
ا إ َُ َا ُتيَا آ تَيٌك َ ُحجَّ َوِتْلك

ََّك َحِكمٌي ػَِلميٌ  نَّ َرب
ِ
ََّشاُء إ ن و  َدَرَجاٍت مَّ

        

 صدق هللا إمؼيل إمؼظمي

  (38:االنعام)  
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  اإلهداءاإلهداء
 ال لأروإهحممن ييحين إموطن إجالإىل 

 من  آأروإهحم قدموإإىل من 

 شِدإئيا  ……إجل إموطن وإملقدسات
 

  

  يسجلون إسامهئم يف سفر إخللودإىل من 

 حشدان إملقدس  …إىل من مبوإ هدإء إملرجؼية 
 

 إىل من قال إمؼظمي حبقِام ...

 وإدلي    وقل رب إرمحِام لام ربياين صغريإ...
 

 

  يتزوج  ...إيح رفيقة دريب...يف إحزإين وإفر  إىل

 إبًيت رقيَ     ضياء غيين ...و إىل مثرة فؤإدي ... 
 

 طلبة إمؼمل إىل من إهؼم هللا ػلهيم بيؼمة إمؼمل فشكروٍ..

 آأخويت       وإىل س يدي يف إمللامت ...

 

 







  انباحثانباحث
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  متنانمتنانااووشكر شكر 
ر األرزاؽ كاآلجػاؿ بالمقػادير كدبػ لؽ الخمػؽ مػف مػدـالؽ المكح كالقمـ كخاخ ,الحمد هلل رب العالميف

ـ   (ابيػػا كجعػػؿ اؿ محمػػد ا مػػ  ص, كالحمػػد هلل الػػذم ا ػػطد  محمػػد  كحكػػـ كجمػػؿ الميػػؿ بػػالاجـك َػػ  الظيمىػػ
ا ,  .المهـ لؾ الحمد كالشكر كما يابغ  لجالؿ كجهؾ كمظيـ سمطااؾ يقتدل بهـ , َزاداا بذلؾ شَر

ػػاف الػػ  اسػػتاذم ا جهػػدماذ اتقػػدـ َػػ  ختػػاـ  مهاػػد الػػدكتكر المسػػامد لداضػػؿ اتسػػتاذ بالشػػكر كالعَر
رمايػػ  ممميػػ  كجهػػد , المشػػرؼ ممػػ  هػػذا الرسػػال  , كالػػذم لػػـ يبخػػؿ بمشػػكرة اك  الزبيػػدمرهيػػك مبدالحسػػف 

  لؾ ما  كؿ الثااء كالتقدير مم  جهكدؾ الثميا  كالقيم . , . ادؽ َ  تسديد خط  البحث
ر ػيس سسػـ العمػـك محسف طاهر المكسكم كتكر كما اتقدـ بالشكر كالتقدير ال  اتستاذ المسامد الد 

كػاف اخ لطمبػ  الدراسػات ,ك اجػاز هػذا الرسػال  َػ  ألمػا سدمػم مػف تك ػيات كتسػهيالت  , التربكي  كالادسػي 
 ؼ بجاابهـ.ك سك كال العميا

ػاف كاتمتاػػاف الػ  جميػػس اسػاتذة سسػػـ العمػـك التربكيػػ  كالادسػي  لمػػا سػدمكا مػػف   كمػا اتقػدـ بػػالكد كالعَر
 اك مسامدة ساهمت َ  ااجاز هذا الرسال . ستشارةااك مقترحات اك  تسهاماإ
لما سدمم مف تعاكف كارآء مممي  الدكتكر هادم كطداف الشكف  اتستاذال  كاتقدـ بشكرم كتقديرم  

مالحظات سيم  َ   قؿ كااضاج خط  البحث , كما ت يدكتا  اف اتقدـ بكاَر الشكر كالتقدير ك  ,سديدة 
 المسامدكالمدرس  مم  رحيـ ستاذ المسامد الدكتكر مم   كر كاتستاذ المسامد الدكتكرال  كؿ مف ات

لما سدمكا مف تكجيهات كآراء سديدة ماذ المحظ  األكل  كحت  اهاي  البحث  , ,م طد  لدتم ماض 
قهـ ,  جزيؿ الشكر كالتقدير لجميس السادة المحكميف الذيف  كبكا كسددكا ك َجزاهـ اهلل كؿ خير كَك

 ككجهكا خطكات البحث إل  اتتجاا ال حيح بآرا هـ كأَكارهـ السديدة .
   الحسياي العتبخص بالذكر مكتب  أمماتسبيف َ  المكتبات الت  ارتدتها ك ل مك كؿ كشكر 

ك لكؿ األخكة كاألخكات طمب  الدراسات العميا كالمكتب  المركزي  َ  جامع  القادسي   تيف المقدسكالعباسي  
اء بتقديـ التحي  كالشكر كالكد , مـك التربكي  كالادسي َ  سسـ الع الكادر  إل  زمال   كيقتض  الَك

الذيف كااكا خير مكف كساد , كختامان َإا  مديف بالدضؿ  ركحامدادي  الحسيف بف التدريس  َ  
ر ت ل  األجكاء المال م  إلاجاح دراست  مف ت اف إل  ما مت  الكريم  الت  َك شجيس كاتمتااف كالعَر

بحؽ  كاكالمذيف كاااجراء التجرب  ا ل  مف مسامدة كبيرة َ  ك لما سدم كاخكات  ت كاهتماـ كسهر كال  اخك 
يؽ إت مف ماد اهلل العم  القدير اام اعـ المكل  كاعـ  خير مكف َ  إكماؿ مشكارم العمم . كما التَك

 انباحث           الا ير .
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 ممخص البحث
لدماغ َ  تح يؿ ال  االتعمـ المستاد  بإستراتيجي َاممي  التدريس التعرؼ مم   ال ل  يهدؼ البحث الحا

مف  التحقؽ  طريؽ مف,  مادة الديزياء كالتدكير الجااب  لدل طالب ال ؼ الخامس اتمدادم التطبيق 
 -الدرضيتيف ال دريتيف اآلتيتيف :

ف متكسط درجات طالب المجمكم  ( بي0,0, ت يكجد َرؽ ذك دتل  إح ا ي  ماد مستكل دتل  -
ؽ استراتيجي  التعمـ المستاد ال  الدماغ كمتكسط درجات طالب المجمكم   التجريبي  الت  ستدرس َك

 الضابط  الت  ستدرس بالطريق  اتمتيادي  َ  اختبار تح يؿ مادة الديزياء.
ب المجمكم  بيف متكسط درجات طال (0,0,ت يكجد َرؽ ذك دتل  إح ا ي  ماد مستكل دتل   -

ؽ استراتيجي  التعمـ المستاد ال  الدماغ كمتكسط درجات طالب المجمكم   التجريبي  الت  ستدرس َك
 .الضابط  الت  ستدرس بالطريق  اتمتيادي  َ  اختبار التدكير الجااب 

البحث استخدـ الباحث الت ميـ التجريب  ذا المجمكمتيف المتكاَ تيف التجريبي   هدَ كلتحقيؽ  
الضابط ( , إذ تـ اختيار شعبتيف  أ , ب ( مشكا يا كعيا  لمبحث مف طالب ال ؼ الخامس العمم  ك 

امدادي  تابع  ( 94 التطبيق  َ  امدادي  الحسيف بف ركح العممي  لمبايف الت  اختيرت مشكا يا مف بيف 
باألشهر , الذكاء ,اختبار   الزما تـ تكاَؤ المجمكمتيف َ  متغيرات   العمرلمديري  تربي  الكرخ الثااي  . 

لمجمكمتيف مستقمتيف, حيث كاات (  t-test المعمكمات السابق , كاختبار التدكير الجااب  ( ك تـ حساب 
( طالبا 44( طالبا َ  المجمكم  التجريبي  ك 43  الاتا ج غير دال  إح ا يا , تألدت ميا  البحث مف 

, الد كؿ  السابس كالثامف كالتاسس( مف كتاب  َ  المجمكم  الضابط  , كدرس طالب المجمكمتيف
(ح ص أسبكميا باستخداـ 0الديزياء لم ؼ الخامس اإلمدادم التطبيق  لمدة ثمااي  أسابيس بكاسس  

استراتيجي  التعمـ المستاد ال  الدماغ  لممجمكم  التجريبي  كدرس طالب المجمكم  الضابط  ادس المادة 
الزماي  كلكف بالطريق  اتمتيادي , امد الباحث اختبار التح يؿ مف اكع مس ادس المدرس كالمكاف كالمد ة 

كتـ  َقرة ( كتـ التحقؽ مف  دسهما كثباتهما , ,9َقرة( كاختبار التدكير الجااب    ,3اختيار مف متعدد  
 تطبيقهما بعد اهاي  التجرب  كأظهرت الاتا ج:

استراتيجي  التعمـ المستاد ال  الدماغ مم   تدكؽ طالب المجمكم  التجريبي  الذيف درسكا باستخداـ .1
 طالب المجمكم  الضابط  الذيف درسكا بالطريق  اتمتيادي  َ  اختبار التح يؿ لمادة الديزياء.

تدكؽ طالب المجمكم  التجريبي  الذيف درسكا باستخداـ استراتيجي  التعمـ المستاد ال  الدماغ مم   .9
 الطريق  اتمتيادي  َ  اختبار التدكير الجااب .طالب المجمكم  الضابط  الذيف درسكا ب



  

 د

 

 :  ما يأت ككالدراس  الحالي  تك ؿ الباحث اؿ مدد مف اتستاتاجات َك  ضكء اتا ج 
متمػػاد اسػػتراتيجي  الػػتعمـ المسػػتاد إلػػ  الػػدماغ بك ػػدهما مػػف الماشػػطات اإلدراكيػػ  َػػ  ماػػاهج طرا ػػؽ ا .1

 د المعمميف مم  امتمادهما َ  التدريس.تدريس العمـك كتدريب طمب  كميات التربي  كمعاه
 التدريس استراتيجي  التعمـ المستاد إل  الدماغ.َتح دكرات تطكيري  لتدريب الهي ات التدريسي  مم   .2

الامػػػػاذج الطرا ػػػػؽ ك   مػػػػدد مػػػػفَػػػػ  المؤسسػػػػات التعميميػػػػ   ممعممػػػػيفتضػػػػميف ماػػػػاهج دكرات التطػػػػكير ل  .3
 لمستاد إل  الدماغ.ستراتيجي  التعمـ اا كماها التدريسي  الحديث 

 الباحث بػ:  َك  ضكء هذا الاتا ج اك 
َػػ  مراحػػؿ دراسػػي   اسػػتراتيجي  الػػتعمـ المسػػتاد إلػػ  الػػدماغإجػػراء دراسػػات أخػػرل حػػكؿ اسػػتعماؿ  .1

 أخرل.

مػػس طرا ػػػؽ كاسػػػتراتيجيات  سػػػتراتيجي  الػػػتعمـ المسػػتاد إلػػػ  الػػػدماغا َامميػػ إجػػراء دراسػػػات لمقاراػػػ   .9
 .تدكير الجااب أخرل َ  تامي  التح يؿ كال

 إجراء دراسات حكؿ معكسات تامي  التدكير الجااب  لدل الطالب . .3
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 ثبت المحتويات
 ال دح  المكضكع

 ب اآلي 
 ت اإلهداء

 ث شكر كامتااف 
 ج إسرار المشرؼ

 ح إسرار المقـك المغكم
 خ إسرار لجا  المااسش 

 ذ-د  المغ  العربي (بػممخص البحث 
 ز-ر ت المحتكياتثب

 س ثبت الجداكؿ 
 س ثبت المخططات
 ش ثبت األشكاؿ 
 ش ثبت المالحؽ

 10-1 الد ؿ األكؿ: التعريؼ بالبحث
 1 مشكم  البحث
 4      أهمي  البحث

 11 البحث اهدَ
 19 البحث  َرضيت

 19 حدكد البحث
 10-19 تحديد الم طمحات

 ,3 – 11 السابق  كالدراساتخمدي  اظري  الالد ؿ الثاا : 
 12-11 المقدم 
 93-12 التعمـ المستاد ال  الدماغاكت:

 14 خ ا ص التعمـ المستاد ال  الدماغ 
 91-14 أسس التعمـ المستاد ال  الدماغ 

 91 خ ا ص مستخدم   جااب  الدماغ
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 90-99 مبادئ التعمـ المستاد ال  الدماغ 
 93-90دماغ مراحؿ استراتيجي  التعمـ المستاد ال  ال

 93 استراتيجي  التعمـ المستاد ال  الدماغ مميزات
 40-94 ثاايا: التدكير الجااب 

 94 المقدم 
 ,4-94 التدكير العمكدم

 41-,4 مبادئ التدكير الجااب    
 49-41 التدكير الجااب    م ادر 
 43-49 التدكير الجااب    مهارات 

 40-43 ماا ر التدكير الجااب 
 40 كر الكاجب مراماتها مف سبؿ المعمـاتم

 ,3-41 ثالثا:الدراسات السابق 
جراءاتم  14 -31 الد ؿ الثالث: ماهجي  البحث كا 

 31 الت ميـ التجريب  أكتن:
 34-31 مجتمس البحث كمياتم ثاايان:

 32-33 البحث  ثالثان: تكاَؤ مجمكمت
  34-32  رابعان: ضبط المتغيرات الدخيم 

 09-34 مستمزمات البحثخامسان: 
 14-09 سادسان: أداتا البحث

 14-19 تطبيؽ التجرب  اتسابعان : إجراء
 14 اتح ا ي  كسا ؿالان: ثاما

 29 -10 الد ؿ الرابس: مرض الاتا ج كتدسيرها      
 ,2-10 أكتن : مرض الاتا ج
 29-21 ثاايان : تدسير الاتا ج
 29 ثالثان : اتستاتاجات

 29 التك يات رابعان :
 29 خامسان :المقترحات

 34-23 الم ادر
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  142-30المالحؽ
 A -B ممخص البحث  بالمغ  اتاكميزي (



 ثبت الجداوؿ
 الصفحة العنواف الجدوؿ

اسماء المدارس اتمدادي  كالثااكي  لمبايف الت  تحتكم مم  الخامس اتمدادم  1
 التطبيق 

42 

 43 لبحث حسب الشعبمجمكمت  امم   الطالبتكزيس  2
 44 َ  األشهر اتا ج اتختبار التا   ألممار طالب المجمكمتيف التجريبي  كالضابط  3

المجمكمتيف التجريبي  اتا ج اتختبار التا   لمجمكمتيف مستقمتيف لدرجات طالب  4
 َ  اختبار القدرات العقمي  العام  كالضابط 

30 

0 
المجمكمتيف التجريبي   طالب ستقمتيف لدرجاتاتا ج اتختبار التا   لمجمكمتيف م

 مادة الديزياءَ   درجات المعمكمات السابق َ   كالضابط 
46 
 

6 
المجمكمتيف التجريبي   لدرجات طالب اتختبار التا   لمجمكمتيف مستقمتيفاتا ج 

 التدكير الجااب  القبم تختبار  كالضابط 
47 
 

 50 معرفية  لمفصوؿ السابع والثامف والتاسعيوضح عدد األىداؼ بحسب المستويات ال 7
 53 لالختبار التح يم  جدكؿ المكا دات 8
 58 التدكير الجااب اختبار كمربس كأم حكؿ  الحي  َقرات   الم كي  كسيم  الاسب 9
 60 ارتباط الدقرة بالدرج  الكمي  10

التح يم  البعدم  القيم  التا ي  المحسكب  كالجدكلي  لاتا ج الدرؽ بيف اتختبار 11
 َ  مادة الديزياء بيف المجمكم  التجريبي  كالمجمكم  الضابط 

10 

 66 حجـ األثر لممتغير المستقؿ َ  متغير التح يؿ َ  مادة الديزياء 12
 13 لمجمكمت  البحث َ  اختبار التدكير الجااب  t-testاتا ج اختبار  13
 69 كير الجااب حجـ األثر لممتغير المستقؿ َ  متغير التد 14
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 ثبت المخططات
 ال دح  ماكاف المخطط المخطط
 42 -41 الدراسات الت  تااكلت استراتيجي  التعمـ المستاد ال  الدماغ 1
 31 الت ميـ التجريب  لمبحث 9
 34 تكزيس ح ص مادة الديزياء بيف مجمكمت  البحث الضابط  كالتجريبي  4

 
 

 ألشكاؿاثبت 
 ال دح  لشكؿماكاف ا الشكؿ

1 
مف امداد  خ ا ص مميزة لمستخدم  جااب  الدماغ

 الباحث
91 

 90 مراحؿ التعمـ المستاد ال  الدماغ 9
 09 خطكات بااء اتختبار التح يم  4

3 
مقارا  بيف متكسط  مجمكمت  البحث َ  اتختبار 

 12 ألتح يم  البعدم

رسـ بياا  تاتشار درجات التح يؿ البعدم لممجمكمتيف  0
 التجريبي  كالضابط 

12 

مقارا  بيف متكسط  مجمكمت  البحث َ  اتختبار البعدم  1
 لمتدكير الجااب 

2, 

2 
رسـ بياا  تاتشار درجات التدكير الجااب  البعدم 

 ,2 لممجمكمتيف التجريبي  كالضابط 
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 31-30 استطالع مشكم  البحث 1
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 34-33 سيـ المتغيرات الت  استخدمت َ  اجراء مممي  التكاَؤ لممجمكم  التجريبي  كالضابط  3
 41-,4 أسماء السادة المحكميف الذيف استعاف بهـ الباحث  4
 41-41 اختبار التح يؿ لممعمكمات السابق  5
 1,4-42 اتهداؼ السمككي  6
لممجمكم  التجريبي   ؽ مراحؿ التعمـ المستاد إل  الدماغخط  تدريس مم  َكاامكذج  7

 كخط  بالطريق  لالمتيادي  لممجمكم  الضابط 
1,3-112 

 193-113 ب يغتم الاها ي لمادة الديزياء  اختبار التح يؿ  8
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 Problem of The Researchأوال: مشكمة البحث:

إل  تدا  مستكل التح يؿ  َ  العراؽ  عكبات كثيرة  األمر الذم أدل التدريسي العممي   كاجهت 
ما حتـ مم  المسؤكليف مف َ  مختمؼ المكاد الدراسي  ب كرة مام  كالديزياء ب كرة خا   , مكالتدكير 

س كداءة كتحسيف مستكيات أداء الالعممي  التعميمي   ب  .طمب العمؿ مم  إيجاد السبؿ الممكا  لَر

الطالب  استيعابضعؼ  كلعؿى اهمهاكثير مف المشكالت , الف تدريس الديزياء يكاجم كما إ 
اضر طرا ؽ تقميدي  ذات طبيع  َ  كستاا الح  غمب طرا ؽ التدريس المستخدمَالمداهيمها المجردة , 

ك ياتج ماها إهماؿ كتهميش لدكر , سا م  مم  الحدظ كالتمقيف , كالت  يككف دكر الطالب سمبيا  مقا يلا
,  خداـ التدكيرتخرج أجياؿ ماجزة مف است ازا هارتب تالطالب َ  الح كؿ مم  المعمكمات , مما سد ي

الديزياء لمدة  مادة خبرة الباحث َ  مجاؿ تدريس ف طريؽمك , إل  ابسط مقكمات التدكير السميـ ةكمدتقر 
 مفالرغـ مم  َ  التح يؿ  ان َ  المدارس المتكسط  كالثااكي  تحظ الباحث إف هااؾ تدايسام(  99 

َ  استخداـ طرا ؽ أك  ا,ن كاضح ان هااؾ س كر اف كيرل الباحث  , الجهكد الحثيث  الت  يبذلها المدرسكف
  َ  تدريس العمـك مام  كالديزياء خا   تام  أاماط التدكير أك مهاراتم لدل استراتيجيات حديث  خا 

مهاراتها كهذا ما بياتم اتا ج الطمب  كتحثهـ مم  التدكير كتعممهـ  ترام  الدركؽ الدردي  بيفك الطالب ,
يف لمجمكم  مف المدرسيف كالمش مساـ بم الباحث كالذم كجهالذم  (1كما َ  الممحؽ رسـ   اتستبياف َر

ظم  مف العيا  غالبي  العال: كسد أظهرت اتا ج اتستبياف أف 1اتخت اص َ  مادة الديزياء
,الت  تركز مم  التمقيف كالحدظ بعيدة مف  المحاضرة كالمااسش  ت %(أسرت استخدامها لطريق,4 البالغ 

م لكجداا  كالمهار غض الاظر مف الجااب ابَيما يخص الجااب المعَر  , هذا أاماطم  تعميـ التدكير أك
يما يخصَ  التدريس , تهـ ش ء ماها , كمف أسباب تدا   (السؤاؿ الثاا   َك كاات الاتا ج مدـ معَر

الطالب يستخدمكف المالـز الدراسي  , كالممخ ات  اف التح يؿ  السؤاؿ الثالث( كاات الاتا ج تؤكد مم 
بحدظ المعمكمات بعيدا مف ممارس   يجعؿ الطالب يكتد  ,األمر الذم  سمدان  الت  يعدها المدرسكف

تؤكد   إجاباتهـ% مف 30 إذ كاات إل  تدف كاضح َ  مستكل التح يؿ , أدت بالتال مهارات التدكير ك 

                                                 

يف اتخت اص:  أسماء -1 يف اتخت اص  سادس رشيد ابراهيـ , رياض جعدر ك المدرسيف كالمشَر اعاف, محمد مبد الرزاؽ محمد (, المشَر
جمالعبىدسهٍم,حسهعهًسكسان,كاظمجعفسبصسي,عقٍمكسٌمهادي,غاومعهًعبد,خهىدنفتهشاكس,ماهس, مميكم جبازاحمد المدرسيف  

,فؤادفىشيمساد,والءطهجهىب(. مصطفىنفتهماضًفاضمعبدهللا,
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َقد  أما  السؤاؿ الرابس(,كمدـ استخداـ اساليب تدكير حديث اإلمدادي  تدا  تح يؿ الطالب َ  المرحم  
 مام. مكماتمع هـكمتالا مدـ% مم  40جاباتهـ  إاتدقت 

اتا ج العديد مف الدراسات َ  مجاؿ تدريس الديزياء كالت  امتمدت اتجاهات مختمد   أكدت كما 
كجكد تدا  َ  التح يؿ اتيج  استخداـ طرا ؽ تدريس تقميدي  كدراس   إل َ  التدريس 

 . (9,11,العبادم(, 9,11,الجبكرم 
المذككرة َ  ديم  لمعالج  الاقاط البحث َ  الكسا ؿ كاألدكات الك مف اتَضؿ  مما تقدـ 
حقؽ تعممان َعاتن يجعؿ ت  مااسب  تدريسي إستراتيجي لمبحث مف  مف طريقها الباحثسع  ,اذ امالا 

 األاشط مشارك  َ   أكثرمف تح يمهـ, كيجعمهـ  َرسكثر مشارك  َ  العممي  التعميمي  كيأالطالب 
 تعميمهـ أاماط التدكير كمهاراتم ,كالت الديزيا ي  ك العممي  َضالن مف زيادة رغب  الطالب َ  حؿ المش

إحدل اتستراتيجيات  كالت  تعد المستخدم  َ  هذا البحث  التعمـ المستاد إل  الدماغ استراتيجي  كماها
 إجماؿ مشكم  البحث بالسؤاؿ التال :كبااءن مم  ما سبؽ يمكف  المثيرة لمتدكير,

مـ المستند إلى الدماغ في تحصيؿ مادة الفيزياء والتفكير التدريس بإستراتيجية التعما فاعمية " 
 الجانبي لدى طالب الصؼ الخامس اإلعدادي ألتطبيقي ؟ 
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    Importance of The Researchثانيًا: أىمية البحث:

, َالعمـك مادة تعتمد بشكؿ  لاف طبيع  تدريس العمـك تختمؼ مف طبيع  تدريس المكاد األخر  
َ  الاشاطات العممي  , إذ يقكمكف بممارس  مجمكم  مف ممميات العمـ  الطالبشراؾ كبير مم  ا

كالمالحظ  , كاتستاتاج , كالتابؤ , كالتدسير  كغيرها , كاجد اف هااؾ مجمكم  مف األمكر تحتـ مم  
 العمـك اف يستخدـ طرا ؽ كاساليب متاكم  كخا   المتقدم  اكمان ما.  مدرس

 (22: 9,10كالبمكش ,  امبكسعيدم        

إذ يالحظ اف التربي  الحديث  ركزت مم  التدريس ,  الذم هك مبارة مف اكتساب الطالب لخبرات      
الحياة ليستخدمها َ  مجاتت الحياة اليكمي  , كهك أيضا السمكؾ الذم يعكد بالادس كالخير مم  الطالب 

كالمدرس  العمؿ مم  تبسيط التدريس كالمجتمس َ  الحاضر كالمستقبؿ , لذلؾ يجب مم  المدرس 
كالح كؿ مم  المعَر  كالك كؿ إل  أَضؿ مستكل مف التح يؿ المدرس  , كما ييطمب مف المدرس  
ير الجك المدرس  المال ـ لتعمـ الطالب , كاف تبا  برامجها كطرا ؽ تدريسها كأساليب  العمؿ مم  تَك

لت  يقكمكف بها كالت  تكاَؽ اهتمامهـ كرغباتهـ تدكيرها  بما يتدؽ مس سدرات الطمب  , كاألاشط  ا
كمتطمباتهـ األساسي  , كاتستمرار َ  الح كؿ مم  مستكل مااسب مف التقدـ كالتح يؿ الدراس  .       

 (,10:   3,,9  ا ر اهلل ,          

لثقاَ  العممي  تعمؿ التربي  َ  ام مجتمس مم  تاكير اَراد هذا المجتمس ممميان كَرس مستكل ا          
اتهـ تجاا القضايا العممي  الت  يكاجهكاها َ  حياتهـ اليكمي  ,     لديهـ مما ياعكس مم  سمككهـ كت َر

( كبذلؾ تعد التربي  بحكـ طبيعتها كدكرها َ  المجتمس ه  اكثر 00: 9,14  العمراا  كآخركف , 
  ياطكم مميها م ر المعمكمات ستؤدم الجكااب مرض ن لمتغيير , كبااءن مم  ذلؾ , َإف المتغيرات الت

ال  إحداث هزاتو مايد و َ  ماظكم  التربي  مف حيث َمسدتها , كسياستها , كمااهجها , كأساليبها , 
بحيث لـ يعد هدؼ التربي  ح كؿ الطمب  مم  المعَر  كهدؼ َ  حد ذاتم , بؿ اشغاؿ الدكر َ  كيدي  

كم  كالعمؿ مم  تكظيدها َ  حؿ المشكالت الت  الح كؿ مميها , كالك كؿ ال  م ادرها المتا
 يكاجهكاها َ  حياتهـ الدراسي  كاليكمي  , مس كيدي  اتقاف ادكات التعامؿ معها . 

 (20: 9,10 سعادة ,                                                          
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دكركف , كتدربهـ مم  اساليبم الحديث  اذ ا بح مم  التربي  ايضا اف تعا  بتعميـ الطمب  كيؼ ي        
, حت  يستطيعكا اف يشقكا طريقهـ َ  الحياة باجاح , كيدممكا بااء الحضارة ,َد  كثير مف دكؿ العالـ 
ا بح مف متطمبات المااهج التعميمي   اف تكل  اهتمامان كبيران لمتدكير كتضعم كهدؼ مف األهداؼ الت  

كسد طكرت البرامج التربكي  العديد مف ااشطتها الت  تهدؼ ال  تدريب  يجب اف تاته  اليم َ   التعميـ  ,
اف التدكير ليس خياران تربكيان َحسب , كااما  (Noris)(, كيرل 20: 1441الطمب  مم  التدكير زيتكف , 

ضركرة تربكي  ت غا  ماها , كيعزك ذلؾ ال  جمم  مف اتمتبارات ماها : اف تامي  التدكير لدل الطمب  
دم ال  َهـ اممؽ لممحتكل المعَر  الذم يتعممكام , إذ اف التدريس َ  اساسم مممي  تدكير كاف يؤ 

تكظيؼ التدكير َيم  يحكؿ مممي  اكتساب المعَر  مف مممي  خامم  ال  اشاط مقم  , مما ياعكس مم  
ر يسان لجميس  اتقاف اَضؿ لممحتكل المعَر  كربط ماا را ببعضها البعض . كتعد سدرات التدكير مطمبان 

الطمب  , َالطالب الذم يمتمؾ هذا القدرات يككف مستقالن َ  تدكيرا , مراسبان لم , كمتحرران مف التبعي  , 
 (13: 2,,9اقالن مف   الكبيس  ,  سادران مم  اتخاذ سرارات  ا ب  َ  حياتم الدراسي  . 

دم  أغراضم كالسع  احك تحقيؽ كتعد المدرس  مؤسس  تربكي  كاجتمامي  أاشأها المجتمس لخ       
ير مختمؼ الظركؼ كاإلمكاايات الالزم  إلمداد  أهداَم , كما اف لها دكران مهمان َ  العمؿ الدؤكب بتَك
ير بي   التعمـ المااسب  , بشكؿ يسهؿ مممي  حدكث التعميـ  , كتييسر لممدرس  كتاش   الجيؿ كماها تَك

 ( 41: 3,,9  مامر كربيس ,  مدرستم . تأدي  ادكارا , كتزيد مف امتزاز الطالب ب

كسد استعاات المدرس  كغيرها مف مؤسسات التربي  بالماهاج الدراس , َهك المترجـ لعممي     
التربي  ترجم  إجرا ي  مف خالؿ  ياغتم ألهداؼ التربي  كخططها كاتجاهاتها َ  المجتمس , َالماهاج 

  , كمف آماؿ كأهداؼ المجتمس كتطمعاتم كسيمم كثقاَتم , بهذا الكضس يابثؽ مف متطمبات كاحتياجات البي 
َالماهج شأف الثقاَ  َ  أم مجتمس لم كطف , كلم مدكركف يطكركام كيحدثكام كياقكام مف الشكا ب 

 (14: 9,14 ألربع  ,      كاألخطاء , كلم أبااء ياتمكف إليم.

ؿ المعَر  العممي   التقميدي ( ال  كيؤكد التربكيكف اف  مااهج العمـك كتدريسها لـ يعد مجرد اق 
الطالب  كحدظها كاسترجامها , بؿ مممي  تعا  بتاشيط المعَر  السابق  لم , كبااء المعَر  كاكتسابها 
همها كاتحتداظ بها كاسترجامها , كذلؾ مف ماظكر امكا  مقميان ككجداايان كمهاريان( كتكامؿ شخ يتم  َك

كلذا يتطمب اف تركز ( , ,9: 2,,9العممي  َ  العمـك .  زيتكف ,  مف مختمؼ جكاابها , لتحقيؽ الثقاَ 



 1 
  

 

 …………………………………………//………………………………………………………… الفصؿ األوؿ: التعريؼ بالبحث

 

العممي   المعمكمات الطالب استيعابمم  أهمي  -بشكؿ ماـ كمااهج الديزياء بشكؿ خاصمااهج العمـك 
لمكاجه   كالبدا ؿَ  إيجاد الحمكؿ  معمكماتم السابق يستطيس اف يطبؽ  بالمهارات التدكيري  , لك ا كتزكيد
ي  متماسك كالقياـ بأاشط  استكشاَي  يتك ؿ ما, الحياة  َ  مشكالتؼ كالالمكاس تكسبم  ها إل  باي  معَر

  الت  تكاجهم َ  حياتم اليكمي .تعيام َ  حؿ المشكالت  ادا ي َ  الكست ادسم مهارات 
       (Friedenberg & Silverman ,    P:    ) 

لعممي  التربكي  كالتعميمي  , إذ تسع  التربي  بمختمؼ كبما اف الطالب هك الهدؼ اتكؿ مف كراء ا  
مؤسساتها ككسا مها ال  تربي  الطمب  كتاش تهـ كامدادههـ لممشارك  َ   المجتمس بشكؿ ماتج كمثمر,اذ 
إف الطمب  يختمدكف َ  سدراتهـ كاستعداداتهـ كسابمياتهـ , َماهـ مف يحقؽ مستكل ماليان مف التح يؿ لدل 

الاظرم , كماهـ مف يزداد تعممم باستخداـ كسا ؿ تعميمي  متاكم  مف مشاهدة الشداَات  استمامم لمشرح
كالَركؼ كال كر كاتَالـ التعميمي  , كهااؾ مف يحتاج لمتاكيس َ  الكسا ؿ التعميمي  لتككيف مداهيـ 
  حيح  مف المادة العممي  , كؿ ذلؾ إلتاح  مكاسؼ تعميمي  تمب  مختمؼ احتياجات كمطالب 
 كسدرات الطمب  بشكؿ يحقؽ اتاجان اَضؿ َ  تحقيؽ الامك العقم  كالجسم  كاتادعال  كالمهارم

ير الخبرات القريب  مف الكاسس    كاتخالس  كالجمال  لهـ َضالن مف تامي  التدكير لديهـ مف طريؽ تَك
 كالك كؿ  ذات المعا  المممكس كالت  لها  م  كثيق  باألهداؼ الت  يسع  المدرس ال  تحقيقها

 ( 43: 3,,9  مامر كربيس ,           اليها .

الذم تقـك مميم العممي  التربكي  كالمكاسؼ التداممي  التعميمي    األساسي احد العاا ر المدرسكيعد  
اادسهـ , كهك المسؤكؿ كالمسيطر مم  المااخ الدراس   الطالبأك بيف  الطالبالت  تحدث بيام كبيف 

كرغباتهـ  الطالبكما يحدث َيها مف أحداث , كما اام المسؤكؿ مف تشكيؿ اتجاهات   َ  القام  الدراسي
 لتعدد األدكار كالمهاـ الت  المدرسكدَعهـ ال  التكا ؿ كالمثابرة كاتاجاز , كما ترجس مكاا  كأهمي  

 يقـك بها داخؿ القام  الدراسي  , َال يقت ر دكرا مم  القياـ بتك يؿ كاقؿ المعمكمات  
س هذا الدكر ليشمؿ تحقيؽ األهداؼ التربكي  الت  تضـ اكساب سمعارؼ المختمد  َحسب , كااما يتكال

لمعارؼ الت  تسامد َ  بااء شخ ياتهـ كذلؾ مف االمهارات كاتتجاهات كالقيـ , َضالن مف اكسابهـ 
ات الت  يقـك خالؿ استخداـ األساليب كطرا ؽ التدريس المتاكم  المتعددة المااسب  لممكاد كالمكضكم

 (04: 9,19, السامرا           بتدريسها . 
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أف يقـك باقؿ المحتكل   المعارؼ كالمعمكمات ( لتحقيؽ الهدؼ السمكك   المدرسيتكجب مم  إذ  
كرغبتم كتدَعم ال  التعمـ مس اتخذ بعيف اتمتبار  دات  الطالبالتعمم  بطريق  شا ق  تثير اهتماـ 

اف يككف المبتدع لطريقتم  المدرسكاتجتمامي  كالعقمي  كالجسمي  , كمم  كخ ا  م الادسي   الطالب
  كالتربكي  مراان َ  اتخاذ اتسمكب بالطريق  المااسب  الت  يقتاس بأاها تك مم ال  تحقيؽ األهداؼ التعميمي

ال  سدرة كااتباههـ راجعان  الطالبكسد يككف اهتماـ , َ  التدريس  الكبير األثر المطمكب  , كلشخ يتم
 (93 :9,,9الحيم ,ك  ر مما يرجس ال  مادة الدرس .  مرم كثأ كطريقتم التدريسي  المدرس كمهارتم

, إذ تمثؿ ما ران  التدريسي الت  تبا  مميها العممي   اتساسياتكتعد طريق  التدريس مف أهـ  
ي  كاتهداؼ التربكي بالمادة الممف العاا ر الر يس  لمماهج , َه  ترتبط ارتباطان كثيقان  مهمان  , كما  عَر

َ  العممي   ها تحدد دكر كؿ مف المدرس كالطالبَ  تحقيؽ هذا األهداؼ ألا هاما أاها تؤدم دكران 
  (31:9,11كاألاشط  التعميمي  الكاجب استخدامها.  زاير كاخركف, التعميمي  كتحدد الكسا ؿ كاألساليب

لبحكث كدراسات متعددة , اذ يهتـ  اهتماـ خاص كمكضكع كيعد التح يؿ الدراس  محط 
المخت كف َ  ميداف التربي  كممـ الادس َ  التح يؿ الدراس  , لما لم مف أهمي  كبيرة َ  حياة 
الطالب الدراسي  , َهك ااتج مما يحدث َ  المؤسس  التعميمي  مف ممميات تعمـ متاكم  كمتعددة لمهارات 

 المعَر , َاجد أف بعض الجهكد اتجهت ال  البحثكمعارؼ كممـك مختمد  تدؿ مم  اشاطم العقم  
 مف المتغيرات العقمي  المرتبط  بالتح يؿ الدراس  , كهااؾ جهكد اخرل اتجهت احك البحث 
 مف المتغيرات الداَعي  كاتادعالي  كاتجتمامي  المرتبط  بالتح يؿ الدراس  َ  الكست الذم

  التابؤ بمستكل التح يؿ الدراس  َ  ضكء المتغيرات اتجم الباحثكف ال  اجراء دراساتهـ حكؿ امكااي 
 (91:9,11 الجالل ,          المرتبط  بم.

كيتدؽ معظـ التربكييف مم  اف التعميـ مف اجؿ التدكير , اك تعميـ مهارات التدكير هدؼ مهـ مف  
ير َرص التدكير  المدرساهداؼ التربي  كاف  ف يجب اف يدعؿ كؿ ما باستطامتم مف اجؿ تَك لطمبتم , كا 

كثيريف ماهـ يعتبركف اف التدكير هدَان تربكيان يضعكام َ  مقدم  اكلكياتهـ , كماد  ياغتهـ ألهداَهـ 
التعميمي  تجدهـ يعبركف مف آمالهـ كتكسعاتهـ َ  تامي  استعدادات طمبتهـ ك  ي بحكا سادريف مم  

, لذا بدأ التربكيكف َ  امادة الاظر َ  التعامؿ بداممي  مس مشكالت الحياة المعقدة حاضران كمستقبالن 
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بدأ البحث مف استراتيجيات تدريسي  اذ َاممي  طرا ؽ التدريس كاستراتيجياتم المستخدم  َ  المدارس ,
 خا   تجعؿ المتعمـ ما ران َامالن َ  القري  ال غيرة الت  ا بحاا اعيش َيها.

 (132: 9,,9 الحيم ,                                                                           

التعمـ كالدهـ خالؿ  جااب  الدماغ مفالباحثيف كاف حديثان بدراس  اهتماـ كسد كجد الباحث اف  
كتامي  سدراتهـ  طمب التعرؼ مم  آليات ممؿ الدماغ بجاابيم لدمـ اشاطات الك  القا ميف مم  المعا  ,

ادم ببااء برامج كمااهج دراسي  تعتمد مم  التعمـ بالدماغ , كذلؾ العقمي  , إذ ظهرت حديثان ا كات تا
 .َ  مجاتت متعددة الطمب لتامي  سدرات 

إذ اف الدماغ البشرم ليس اظامان كاحدان َقط كااما يشتمؿ مم  مدة أاظم  تعمؿ ب كرة متكامم    
كاستاادان ال  اتا ج  (4,,11:9كشامم  مف أجؿ َهـ المكاسؼ بكميتها كليس بجز يتها . مداا  كالجيش,

بي    خمؽابحاث الدماغ خرجت ال  الكجكد اظري  التعمـ المستاد ال  الدماغ الت  تؤكد مم  ضركرة 
مف الخكؼ كالسماح لم بالمعالج   مَ  الخبرة التربكي  كتخمي  الطالبتعمؿ مم  استغراؽ  دريسي  ت

 (,14:9,1, اام        الاشط . 

ال  اف كؿ ا ؼ مف ا د   تالعديد مف ابحاث الدماغ كالتعميـ اشار َك  هذا السياؽ َإف   
الدماغ متخ ص َ  اكع معيف مف معالج  المعمكمات كمختص َ  اكع معيف مف المعَر  اتاسااي  , 
ككظا دم تعتمد بشكؿ اساس  كدا ـ مم  احد الا ديف األيسر أك األيمف , كبمعا  آخر َإف ا د  

ف الدماغ مخت يف باكميف مخت مديف مف اإلدراؾ كالتدكير , كباكميف مختمديف مف المعَر  حكؿ العالـ , كا 
مددان مف األبحاث كضحت اف ا ؼ الدماغ األيسر يقـك بإدارة السمكؾ الماطق  كالتحميم  ماد اإلاساف 
, كاف ا ؼ الدماغ األيمف يقـك بمعالج  المعمكمات بشكؿ اكثر شمكلي  , كيقدر مم  تمثيؿ مقم  

 َاف الجزءككؿ , بياما يقـك الجزء األيسر بتجز   المعمكمات ال  مككاات ا غر , كبشكؿ ماـ لألمر 
يظهر اام مختص بمعالج  األمكر المغكي  كالمجردة , بياما الجزء األيمف يككف مسؤكتن  لمدماغ األيسر

 (1: 3,,9 السميت ,    مف المشامر كالتجرب  كاألمكر المتعمق  بالمعَر  الحسي  . 

أف الاماذج كاألساليب كالطرا ؽ التربكي  القديم  كاات خاط    ذكرإف ابحاث الدماغ ت ت    
بالضركرة , كلكاها تظهر اف تمؾ الطرا ؽ ليست متااغم  مس الدماغ كت ه  الطريق  الدضم  لكيدي  تعمـ 
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بشكؿ أَضؿ  مم  التعمـ الطالبالت  تسامد  دريستزكداا باألساس لدهـ طرا ؽ التَه  الدماغ , 
الدماغ بشكؿ تدعؿ ممميات التدكير َ   ها, كماد سدرة مم  اتباع اساليب تدكير حديث  كي بحكف اكثر 

معَر  ديااميكي  ل كااما تقكدا, َحسب  مم  التذكر ت تستاد الت  معَر َ  الالطمب  كياشط تدكير كامؿ 
عمـ ذم المعا  كتاظيـ التعميـ تبعان لتمؾ التتيجاد الدماغ  امكذج التعمـ المستاد ال   كماهامتدامم  

 (92: 4,,9, كالريماكم  السمط   المبادئ المكجكدة لدل الدماغ . 

 كضحعمـ المستاد ال  الدماغ هك اهج يستخدـ البحكث الحديث  َ  ممـ اتم اب , كهك يَالت   
لباي  الدعمي  ككظا ؼ الدماغ الدماغ ب كرة طبيعي  , بااء مم  ما اعَرم حاليان حكؿ اَ  عمـ ـ التكيؼ يت

بأف كؿ دماغ يمتمؾ سدرات كمهارات متعددة كمتاكم   مما يذكرالبشرم َ  مختمؼ مراحؿ التطكر , ك 
ال  اخر كهذا بطبيع  الحاؿ يعكد ال  مدل اضج الجااب الدسيكلكج  لمدماغ بالاسب   طالبتختمؼ مف 

لمؤثرات البيكلكجي  كالبي ي  , األمر الذم يجعؿ , كما اف سدرات الدماغ تتأثر ب كرة مباشرة با لمطالب
 (14: 9,10 رزكس  ,    اخر .  بطالبما يتميز بقدرات أَضؿ مقارا   لطالبالدماغ 

 Brain)َك  ضكء ما سبؽ ظهر اتجاا تربكم جديد يعرؼ بالتعمـ المتااغـ مس الدماغ 
compatible Learning )  اك التعمـ المستاد ال  الدماغ(Brain Based Learning)  كهك ذلؾ

التعمـ الذم يأخذ بعيف اتمتبار الباي  األساسي  لمدماغ البشرم , كآلي  مممم , كمف اتستراتيجيات 
تعد اتستراتيجي  األكل   كالت استراتيجي  التعمـ المستاد ال  الدماغ  ه الحديث  المابثق  مف هذا اتتجاا 

ه  : اإلمداد  التجهيز كاإلمداد القبم ( , مرض , كتتضمف خمس خطكات ر يس   مالمابثق  ما
المعمكمات كاكتسابها  التعمـ المباشر كغير المباشر( , التد يؿ  الشرح كاتيضاح( , تككيف الذاكرة  

 (   :Jensen,    ,P         كالتكامؿ الكظيد  . 

ؽ استراتيجي  آخر إت اف اببشكؿ أك   الدماغ الي  ممؿ كبالرغـ مف اف التعمـ يستاد ال   لتعمـ َك
, كما تعد هذا  الطالبالت  يتعمـ بها  متيادي التعمـ المستاد ال  الدماغ يتكاَؽ مس الطريق  ات

ـ , كليست امطان أك أسمكبان جامدان أك سالبان ياتستراتيجي  بمثاب  مدهـك متكامؿ تحدد َ  ضك م مالمح التعم
مبادئ الت  تشكؿ سامدة لممعَر  كالمهارات , كالت  ي مح لحؿ كؿ المشكالت , كلكاها مجمكم  مف ال

اف  (     , Willis)َك  هذا السياؽ يرل يـ , يمكف مف خاللها اتخاذ سرارات اَضؿ مف مممي  التعم
 ـ , اضاَ  ي, كتعزيز التعم الطالباستراتيجي  التعمـ المستاد ال  الدماغ تستخدـ لتحسيف الذاكرة لدل 
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 مم  اف لهذا اتستراتيجي  دكران َ  (    ,Shore), كما اكد  ميمي  التع اتهداؼل  تحقيؽ ا
لمك كؿ ال  مستكيات اممؽ مف التعمـ كالتدكير َ  الد كؿ الدراسي  , كتام   الطالبمسامدة  

 ( 3:  9,10اقال مف ػ القرا ,        ـ. خبراته

ـ , إذا ما تـ مراماة يعماام يمكف اتخاذ سرارات اَضؿ حكؿ مممي  الت (     , Jensen)اشارك  
, كيتضمف التعمـ المستاد ال  الدماغ المعَر  بالقكامد الت  يعمؿ بها الدماغ ,  ممبادئ ممؿ الدماغ َي

كيرل طمب  , كسد تـ العمؿ مم  تاظيـ التعميـ بما ياسجـ مس هذا القكامد لتحقيؽ التعمـ ذم المعا  لم
(Kolb & Kolb ,     ) ث بشكؿ مكزع ألف د يحدث دَع  كاحدة , لكام يحاف التعمـ ذا المعا  ت

ال  اف التعمـ المستاد  (     , Madrazo&Motz)الدماغ يعمؿ بكحدات متاكم  اثااء التعمـ , كيشير 
ال  الدماغ هك تكظيؼ المعَر  باتا ج ابحاث ممـ اتم اب المتعمق  بآلي  ممؿ الدماغ , لتحقيؽ َهـ 

 ( 31:  9,10اقال مف  الزمب ,  كرهـ المعَر .ـ الطالب , كتطاَضؿ لكيدي  تعم

اف التعمـ المستاد ال  الدماغ يعمؿ مم  التكظيؼ المتكامؿ لمعكاطؼ  (     , Sousa)كيرل   
 طالبكالتغذي  كالبي   الغاي   الثري ( كالمكسيق  كالحرك  كتككيف المعا  كغياب التهديد , كذلؾ إلي اؿ ال

اشارت اتا ج العديد مف الدراسات الت  استادت ال  اظري   , كمااجازال  اس   حد مف المشارك  كات
ااماط تدكير  ااماط  مف خالؿ لمدماغ لمعالـ , كالت  اهتمت بكظا ؼ جااب  الدماغ  التعمـ المستاد

تركز مم  امط  التدكير التحميم  الت   بااءن مم  كظا ؼ جااب  الدماغ طمب السيطرة الدماغي ( لدل ال
الماطؽ الرياض  , كهذا اتاماط َ  التدكير مف كظا ؼ الجااب اتيسر لمدماغ , َ  حيف اف المغكم ك 

 .كظا ؼ الجااب األيمف لمدماغ تركز مم  امط التدكير الب رم كالحدس  كاتبدام  كالكم 

          Sousa ,     ,P:    ) 

ها بالعمميات العقمي  الت  كيرل الباحث أف أهمي  هذا اتستراتيجي  , تكمف َ  ارتباط خطكات 
يحتاجها الطالب مادما يكاجم المكاسؼ التعميمي  كالحياتي  اليكمي  كاتخاذ القرار كحؿ المشكالت  , الت  
مف شأاها أف تسامد الطالب مم  إتماـ هذا المهاـ , كألهمي  استراتيجي  التعمـ المستاد ال  الدماغ , َقد 

َامميتها َ  بعض المتغيرات كالداَعي  كالذكاء َك  مكاد دراسي   أجريت بعض الدراسات الت  أشارت إل 
   مختمد  , َ  العديد مف دكؿ العالـ , لدل مياات مختمد  مف طمب  المدارس كالجامعات . 
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التعمـ المستاد ال   استراتيجي درسكا ب فالذي الطالبإل  إف  (     ,Pinkerton)قد تك ؿ َ 
كما تك ؿ , الذيف درسكا بالطريق  التقميدي  الطالبالعمـك أَضؿ مف الدماغ كاف تح يمهـ َ  مادة 

(Willis ,     )  مم  التدكير اإلبدام  , كالتعمـ  الطالبال  اف التعمـ المستاد ال  الدماغ يشجس
 (   :Tucker,    ,p  اقال مفالذم يذهب ال  أبعد مف مجرد التحضير لالمتحاف .

تدريس العمـك كالتربي  لهداؼ تاهـ ا مف طمب  تعداماطم لدل التامي  مهارات التدكير كاكاف  
كاستثارة سدراتم العقمي   تدكير لمطالبالعممي  , كذلؾ لما لمااهج العمـك مف دكر بالغ األهمي  َ  تاشيط 
, كأف تعميـ مهارات التدكير اك ااماطم كهك ما يمكف اف يسهـ َ  تامي  مهارات التدكير المختمد  لديم 

امالن  طمب عاف مف درج  اتثارة كالجذب لمخبرات ال دي  , كيجعالف دكر اليَر ياعكس ب كر ك ايجابيان َك
مديدة مف بياها : تحسف مستكل تح يمهـ كاجاحهـ َ  اتمتحااات المدرسي  , كتحقؽ األهداؼ 

 (93: 2,,9 جركاف ,         التعميمي  .

اتبداع الجاد الذم يدخؿ تحت مسم  التدكير كهك كهااؾ اتجاا حديث ألحد ااماط اتبداع        
الذم ابتدع م طمح  (ديبكاك ادكرد الجااب  , كيعد التدكير الجااب  احد ااماط التدكير كهك يرتبط بالعالـ 

الذم هك البحث لحؿ المشاكؿ بأساليب غير تقميدي  اك غير  (Lateral Thinking)التدكير الجااب 
اا كذلؾ ليميزا مف اكع اخر مف التدكير اسماا التدكير العمكدم ماطقي  بشكؿ كاضح , كسد سم

(Vertical Thinking) اف الغرض مف التدكير الجااب  , هك تغيير األَكار كالعمؿ  (دم بكاك , إذ يؤكد
 مم  ااتاج اَكار جديدة , كيعا  بالتدكير الجااب  اتاتقاؿ باتجاا جااب  مف َكرة ألخرل . 

 (492: 2,,9,  ابكرياش          

( اف التدكير الجااب  هك التدكير بطريق  متجددة , سد 9,10َقد اشارت دراس  مريد كمبدمم ,
تساير مداهيـ الع ر, كهك اكع مف اتبداع , كاام يكسب سحرا مف بحثم الممتس مف اتَكار الجديدة 

 9,10ض. مريد,كمبدمم ,البسيط  كتام مشرع ابكابم لمجميس ت سيما اام ت يعتمد مم  الذكاء المح
( اف لمتدكير الجااب  َكا د كثيرة س  تكسيس الخياؿ 9,13(, َيما اكدت دراس   الكبيس , كاتميف,934:

كالتدكير باتحتماتت الكثيرة , لذلؾ هك يام  العقؿ باتجاا التدكير المكسس ,كالذم يعبر مام بمهارات 
 (10: 9,13الذكاء الكبيس  ,اتميف,
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اف لمتدكير الجااب  أهمي  َ  تكسيس رسع  الخياؿ كالتدكير بالحمكؿ الكثيرة , إذ  كيرل الباحث 
ر المعمكمات  ي  تَك يام  العقؿ بالتدكير العميؽ كتامي  مهارات الذكاء بشكؿ اَضؿ , كيعد مممي  معَر

قد اشارت كألهمي  التدكير الجااب  َكالمعارؼ لدل الطالب كالت  يكتسبها مف خالؿ الخبرة كالممارس  . 
( ال  اف التدكير الجااب  هك امط مف ااماط التدكير اتبدام  , الذم يمكف 9,13دراس    الح كسعكد,

الخبرة اام  مفتعممم كالتدرب مميم كاستعمالم مف الجميس , كاف ادكات كاساليب التدكير الجااب  اثبتت 
ف الممكف اف يستخدـ الدرد األساليب يمكف تعممها كأساليب مدركس  , َعادما احتاج لدكرة جديدة يككف م

 (40: 9,13  الح كسعكد ,       الماظم  إلاتاج اَكار جديدة. 

 اآلتية :وبناًء عمى ما تقدـ يمكف لمباحث أف يوجز أىمية البحث بالنقاط     

 تح يؿ مادة الديزياءلمتأكد مف َامميتها َ  إستراتيجي  التعمـ المستاد إل  الدماغ تجريب  -1
 .ب ال ؼ الخامس التطبيق  كتدكيرهـ الجااب  طال لدل

تمبي  احتياجات مشركع تطكير المااهج الدراسي  مام  , كمااهج الديزياء خا   , كالذم  -9
 تادذا كزارة التربي  حاليان , كالت  تاادم باستخداـ استراتيجيات حديث  َ  تدريس العمـك .

ث  , الت  تدمك ال  التركيز مم  اف يتـ تأت  هذا الدراس  مكاكب  لالتجاهات العالمي  الحدي -4
 التعمـ َ  بي   ماسجم  مس طبيع  ممؿ كباي  الدماغ , ت مضاد لم .

حث مدرس  كمشَر  العمـك , كمطكرم مااهج العمـك مم  أهمي  تامي  مهارات التدكير  -3
 الجااب  َ  الديزياء .

 تدكير الجااب  .سد تديد هذا الدراس  َ  تقديـ أداة تقكيـ اختبار لمهارات ال -0
يمكف أف تدتح هذا الدراس  آَاساه جديدة لمباحثيف َ  مجاؿ طرا ؽ تدريس العمـك مام   -1

 كالديزياء خا   دراسات مماثم  تتعمؽ بمكاد دراسي  , كمراحؿ تعميمي  أخرل . 

 Objective of The Researchثالثًا: ىدفا البحث:

 : مم  تع رؼالالبحث الحال   يهدؼ 
لتدريس بإستراتيجي  التعمـ المسػتاد الػ  الػدماغ َػ  تح ػيؿ مػادة الديزيػاء لػدل طػالب َاممي  ا-1

 .ال ؼ الخامس اإلمدادم التطبيق 
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َاممي  التدريس بإستراتيجي  التعمـ المستاد ال  الدماغ َ  التدكير الجااب  لدل طالب ال ؼ  -9
 .الخامس اإلمدادم التطبيق 

 Hypotheses of The Research البحث: تارابعًا: فرضي

 -: تيفاآلتي تيفال دريتيف ؼ البحث كضس الباحث الدرضياهدمف امتحقؽ ل      
الب المجمكم  بيف متكسط درجات ط )0,0,ت يكجد َرؽ ذك دتل  إح ا ي  ماد مستكل دتل    -

ؽ استراتيجي طالب  كمتكسط درجاتالتعمـ المستاد ال  الدماغ   التجريبي  الت  ستدرس َك
 .اختبار تح يؿ مادة الديزياءَ   اتمتيادي بالطريق     الضابط  الت  ستدرسالمجمكم

الب المجمكم  بيف متكسط درجات ط )0,0,ت يكجد َرؽ ذك دتل  إح ا ي  ماد مستكل دتل    -
ؽ استراتيجي طالب  كمتكسط درجاتالتعمـ المستاد ال  الدماغ   التجريبي  الت  ستدرس َك

 .اختبار التدكير الجااب  َ   اتمتيادي بالطريق   ستدرسالمجمكم  الضابط  الت  

 

 Limitation of The Researchخامسًا: حدود البحث :

 -است ر البحث الحال  مم  :
الخامس اإلمدادم التطبيق  لممدارس الثااكي  كاتمدادي  لمبايف : طالب ال ؼ  الحدود البشرية -1

 محاَظ  بغداد .  -الثااي م  لتربي  الكرخ العا لممديري  الاهاري  الحككمي ( التابع  

: الد كؿ  السابس , الثامف , التاسس( مف كتاب الديزياء لم ؼ الخامس العمم    الحدود الموضوعية -9
 ـ.9,11السادس  ,  التطبيق  , الطبع

 ( ـ .9,12-9,11: الككرس الثاا  مف العاـ الدراس    الحدود الزمانية-3

 Definition of The Termsسادسًا: تحديد المصطمحات :

ها كؿ مف :  Effectivenessفاعمية -1  : مَر
  مدل أثر مامؿ اك بعض العكامؿ المستقم  مم  مامؿ اك ": بأاها(  2003)  زينبشحاتة و

 (,94: 4,,9 شحاتم كزياب,      بعض العكامؿ التابع ".
 ،ثم مف اثر"."القدرة مم  إحداث األثر المطمكب, كتقاس بما تحد: نياأ(ب2009)عطية  

 (904: 4,,9 مطي ,        
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  ،ؽ معايير محددة مسبقان, أك ه  بأاها(2011)عمي :" القدرة مم  تحقيؽ الاتيج  المق كدة َك
 بأس   حد ممكف". المرجكةالاتا ج  إل كالك كؿ  األهداؼالقدرة مم  ااجاز 

 (44 :9,11 مم ,         
متكسس حدكثم ماد تدريس ميا  البحث باستخداـ استراتيجي  : التأثير الويعرفيا الباحث اجرائيا بأنيا 

المستاد ال  الدماغ كيقاس بمتكسط درجات اتختبار التح يم  كاختبار التدكير الجااب  لطالب التعمـ 
 البحث. عيا المجمكمتيف التجريبي  كالضابط  ل

م كؿ مف : Teaching   :التدريس   - 2  مَر
 (،2002مرعي والحيمة)  اشاط تكا م  يهدؼ إل  أثارة التعم ـ, كتسهيؿ مهم  تحقيقم,  :"باام

كيتضمف سمكؾ التدريس مجمكم  مف األَعاؿ التكا مي , كالقرارات الت  تـ أستغاللها, كتكظيدها 
 (94: 9,,9مرم  كالحيم  ,     ".بكيدي  مق كدة مف سبؿ المدرس

 ،ها مسامدة المتعمميف مم  التعمـ" "مممي  ااسااي  مق كدة هدَبانو :(2010)العدواف والحوامدة
 (,12:9,1, العدكاف كالحكامدة .اك مممي  تكجيم كارشاد كمساادة لممتعمـ مف سبؿ المعمـ

 (،2012حمادنة وعبيدات) اشاط متكا ؿ يقـك بم المعمـ يهدؼ ال  اثارة التعمـ كتسهيؿ  بانو":
 (0:9,19 حمادا كمبيدات,       مهم  تحقيقم".

مجمكم  مف الخطكات كاتجراءات المتسمسم  الت  يادذها الباحث اثااء  جرائيًا بانو :الباحث ا وويعرف
 تدريسم لمحتكل المادة العممي  َ  الديزياء لم ؼ الخامس العمم  التطبيق  .

ها كؿ مف :( : Strategy)استراتيجية  -3  مَر
 ،يميػػ  المتاحػػ  بطريقػػ  بااهػػا : " َػػف اسػػتخداـ اتمكااػػات كالكسػػا ؿ التعم (2003)حميػػدة ورخػػروف

 (4,,9:,0 حميدة كآخركف,   مثم  لتحقيؽ اتهداؼ التربكي  المق كدة".
  ، الخطػػكات األساسػػي  التػػ  خطػػط لهػػا المػػدرس لغػػرض تحقيػػؽ أهػػداؼ  :"بانيػػا( 2008) عطيػػة

 (,4:  3,,9.     مطي  , "الماهج َيدخؿ َيها كؿ َعؿ اك إجراء لم غاي  أك غرض
 ،لتمكيف  المدرس مجمكم  مف اتجراءات كالكسا ؿ الت  يستخدمها :( بانيا2016)الحريري

 (941:9,11الطالب مف الخبرات التعميمي  كتحقيؽ اتهداؼ التربكي . الحريرم,
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 : مجمكم  الخطكات الماظم  الت  يستخدمها الباحث َ  تدريس مادة يعرفيا الباحث اجرائيًا بانيا
يق   المجمكم  التجريبي ( مف اجؿ مف اجؿ تغيير الديزياء لطالب ال ؼ الخامس العمم  التطب

 مستكل تدكيرهـ كتقاس َامميتها َ  تح يؿ مادة الديزياء كتدكيرهـ الجااب .

 
   The strategy of learning based on the brainالدماغ استراتيجية التعمـ المستند الى -3

 عرفيا كؿ مف :
 ،اتسس الت  تستاد ال  اَتراضات ممـ مجمكم  مف المبادئ ك  ( بانيا :2009)السمطي

 اتم اب الحديث  الت  تكضح كيدي  ممؿ الدماغ كتتـ مف خالؿ مراحؿ خمس :اتمداد,
 (4,,1,3:9 السمط  , كالتكامؿ الكظيد .  تككيف الذاكرة , التد يؿ , اتكتساب

 ،يتخذها  مجمكم  مف الدعاليات كالخطكات التعميمي  كالتعممي  الت ( بانيا : 2015)قرني 
المدرس كالطالب , كالمستادة مم  اَتراضات كمبادئ اظري  التعمـ المستاد ال  الدماغ , كتتـ 
 .بخطكات متتالي  : اتمداد , اتكتساب, التد يؿ, تككيف الذاكرة, كالتكامؿ الكظيد 

 (10:9,10 سرا  ,         

  المتعمـ كيعالج البيااات الحسي   العممي  الت  بكاسطتها يستقبؿ( بأنيا :" 2015،اخروف)رزوقي و
 ., كيرمزها داخؿ األباي  الع بي  لمدماغ , كيحتدظ بها لحيف استخدامها تحقا

 (9,10:,9, اخركف رزكس  ك         

مجمكم  مف الخطكات التعميمي  الماتظم  كالمترابط  مس بعضها البعض   ويعرفيا الباحث إجرائيًا بأنيا :
ؽ , الت  يادذها الباحث كا لطالب كالمستادة ال  اَتراضات كمبادئ اظري  التعمـ المستاد ال  الدماغ َك

 خطكات متتالي   اإلمداد , اتكتساب , التد يؿ , تككيف الذاكرة , التكامؿ الكظيد  ( . 
 
 عرفو كؿ مف: Achievementالتحصيؿ  -0

  ، ت اك معارؼ اك "هك مقدار ما يح ؿ مميم المتعمـ مف معمكما : بأنو (2003)شحاتو وزينب
 .مهارات , معبرا ماها بدرجات َ  اتختبار المعد بشكؿ يمكف سياس المستكيات المحددة"

 (34: 4,,9 شحاتم كزياب,
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  ،تعممم الطالب َ  مكضكع ما َ  ضكء  :" إجراء ماظـ لتحديد مقدار مابانو(2011)ابو جادو
ـ, كيسهـ َ  إجادة التخطيط التعم أساليبمام َ  تحسيف  اإلَادة, كيمكف ة المحدد األهداؼ

 (311 :9,11جادك,  ابك      ". كتقكيـ اتاجاز

 ،المجمكع العاـ لدرجات المتعمـ الت  ح ؿ مميها َ  اختبار مقاف (بأنو: "2011)اسماعيمي
  التدريس كالكسا ؿ التعميمي ". استراتيجياتكاتيج  لتأثير مدخالت معيا  تتمثؿ َ  

 (11:9,11 اسماميم ,         

 (  9,11تبا  الباحث تعريؼ  اسماميم ,التعريؼ النظري : 
:الدرجات الت  يح ؿ مميها طالب ال ؼ الخامس التطبيق  متمثال بمتكسط  بأنو يعرفو الباحث إجرائيا

 درجات اتختبار التح يم  لممجمكمتيف الضابط  كالتجريبي  كالذم أمدا الباحث لهذا الغرض .
 
 عرفو كؿ مف: Lateral thinkingالتفكير الجانبي -1

 ، : التدكير الذم يسع  ال  اتحاط  بجكااب المشكم  مف خالؿ تكليد المعمكمات ( بانو2004)العتـو
,  (,93: 3,,9غيرالمتاح  مف المشكم . العتـك

 ،امط مف التدكير يعتمد مم  ابتكار اكبر سدر ممكف مف الحمكؿ كالبدا ؿ " ( بأنو: 2006)محمود
كالقدز بخطكات لحؿ  ال  اكثر مف جه  َ  المشكم  اك المكسؼكيمكف مف خاللم الاظر 

 (1,,133:9 محمكد,       ".المشكم 

 (2010دي بونو )أسمكب لحؿ المشاكؿ يبتغ  الخركج مف الماهجي  الماطقي  المألَك  : " بأنو
 (,10:9,1,دم بكاك     " .كالتدكير بطريقم أكسس مف المعتاد

 (1,,9عريؼ  محمكد,تبا  الباحث ت التعريؼ النظري:
امط مف التدكير يكتسبم الطالب باستعماؿ استراتيجي  التعمـ المستاد ال   ويعرفو الباحث اجرائيًا بانو :

الدماغ مف سبؿ الباحث تبتكار اكبر سدر مف الحمكؿ كالبدا ؿ لمعالج  المشكالت كالمكاسؼ الت  يتعرض 
 اختبار التدكير الجااب  المعد لهذا الغرض .لها , كيقاس بالدرج  الكمي  الت  يح ؿ مميها َ  



 

 
 
 
 

 انفصم انثاني
 

 اخلهفية اننظرية 
 اوال: المقدمة

 التعمـ المستند الى الدماغ :ثانيا
 التفكير الجانبي: لثاثا

 دراسات سابقة: رابعا
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 المقدمة اوال :

ار الدماغ البشرم , كشدت األبحاث كالدراسات العممي  خالؿ الساكات الماضي  الكثير مف اسر   
كادت هذا المعمكمات ال  تغيير مذهؿ حكؿ كيدي  استخدامم َ  مممي  التعمـ بشكؿ اَضؿ كأسرع كأسهؿ 
, كتعالت ال يحات التربكي  إلمادة الاظر َ  محتكل العممي  التربكي  كاهداَها كاستراتيجياتها ككسا مها 

 اغ .بما يتيح لمطالب اكتساب المعَر  المستادة ال  الدم

ي  تتعمؽ بكيدي  ممؿ الدماغ , إذ اخذ ممـ الدماغ ياتشر بسرم  مذهم  ,       كاحف اليـك أماـ ثكرة معَر
تمثمت َ  تطبيؽ اتبحاث المهم  مم  الدماغ َ  ممميت  التعمـ كالتعميـ , كمف ثـ تأثير هذا الثكرة مم  

راتيجيات التعميـ , كاستخداـ التقاي  , كحت  الدكاـ المدرس  , كااظم  اتاضباط , كاساليب التقكيـ , كاست
 (00: 9,11 يكسؼ ,    الطريق  الت  ااظر بها ال  التربي . 

كماذ مات ؼ القرف العشريف بدأ ممماء األم اب كممماء الادس يتحدثكف مس بعضهـ بعضان لربط       
زيادة اتمتماد مم  الا ؼ  ما يدهمم كؿ ماهـ مف العقؿ البشرم , إذ اظهرت اظري  الدماغ الحاج  ال 

األيمف لمدماغ َ  التعمـ كطكر التربكيكف برامج لدمـ تأثير شق  الدماغ َ  اشاطات الطالب , كظهرت 
بعد ذلؾ اظري  الدماغ الثالث  كاالت شهرة كشعبي  اكثر مم  الرغـ مف ااها استادت ال  تطكر الشكؿ 

السدم  ت در األكامر ال  اتجزاء العميا ألداء الثالث  اتجزاء كالت  تاص مم  اف اجزاء الدماغ 
كظيدتها , كأدخؿ ممـ األم اب َيما بعد َكرة كجكد مدة أاظم  متداخم  لدهـ الدماغ كليس اظامان كاحدان 
, كشجس التربكيكف اليـك مم  تبا  طريق  األاظم  الكمي  لدهـ الدماغ . كاستاادان ال  هذا التعاكف ما بيف 

د  , كتسارع المعمكمات َ  ميداف بحكث الدماغ َقد بدأ اظاـ تربكم جديد مس اهاي  المجاتت المختم
      اتلدي  الثااي  , يستاد ال  التعمـ المستاد ال  الدماغ.

 (431: 2,,9 أبك رياش كمبدالحؽ ,  

متمؾ تعتمد اظري  التعمـ المستاد ال  الدماغ مم  باي  ككظيد  الدماغ , َكؿ شخص يكلد كهك ي      
دماغان يعمؿ ككاام كحدة معالج  ضخم  سادرة مم  التعمـ كما ه  سادرة مم  العديد مف العمميات 
ي  اتخرل كالتدكير كحؿ المشكالت كغيرها , كما داـ الدماغ ت يكبح مف أداء كظا دم َإف التعمـ  المعَر

 (   :Cercone,    ,P        سكؼ يحدث . 
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اغ مم  اام مككف مف ثالث  أجزاء أساسي  , اتمم  اك الطبق  لقد اظر العمماء ال  الدم    
الخارجي  لمدماغ كه  القشرة الخارجي  , كه  المسؤكل  مف سدرتاا مم  التدكير مال  الدرج  كالتحدث , 
كالجزء الكسط  الطَر  كالذم يمارس تأثيران مم  تعمماا كاتستجاب  لممعمكمات القادم  مف الحكاس 

الجزء الثالث هك الدماغ العاطد  الذم يقرر َيما اذا كاات المعمكمات القادم  ذات سيم  اـ الخمس  , أما 
ت , كيسيطر الدماغ مم  العديد مف استجاباتاا الدسيكلكجي  كمكاطداا كالعاا ر ذات الدتل  َ  ذاكرتاا 

ث التعمـ بشكؿ حقيق  كسدراتاا مم  التعمـ , كمف خالؿ اتا ج الدراسات استطاع العمماء تحديد كيؼ يحد
ككيؼ يعالج الدماغ المعمكمات مف لحظ  ك كؿ المعمكمات مف الحكاس ال  مرحم  حدكث اتستجاب  , 
كتاتشر َ  الدماغ مدد كبير مف الشبكات الت  تتكاَؽ بعضها مس بعض اآلخر كتعالج كؿ المعمكمات 

 ؤثر مم  كيؼ كماذا اتعمـ . الداخم  مف خالؿ هذا الشبكات الع بي  , ككؿ معمكم  يتـ خزاها ت
 (4,2: 9,10  العتـك كآخركف ,      

 : التعمـ المستند الى الدماغ ثانيا

الدماغ هك مركز الجهاز الع ب  َ  اتاساف , حيث يتحكـ بجميس اجهزة الجسـ مف خالؿ         
س اك سدـ اك رسـ العديد مف الكظا ؼ , َالدماغ كراء كؿ مممي  حياتي  سكاء كاف تحريؾ مد ؿ َ  ا ب

لكح  , إف اَضؿ ما يقـك بم الدماغ هك التعمـ , َالتعمـ َ  الكاسس هك مممي  معالج  ادسي  , كسد اهتـ 
ممماء اتم اب بتطكير الدماغ كالي  مممم مف خالؿ اماذج خا   بم , اما التربكيكف َقد حر كا مم  

ي  كالظركؼ اتست ادي  كاتجتمامي  كالثقاَي  تطكير اماذج تربكي  تستاد ال  الدمسدات كالاظريات الادس
 (914:9,19السا دة َ  كؿ مرحم  .         العدكف ,

َقد اشارت اتا ج اتبحاث ال  اف المخ يقـك بعمؿ امكذج ذا المعا  مف معمكمات مشكش   
ف الخبرات اك كمشكا ي  يسهؿ تذكرها ,حيث يتـ تككيف القدرات الكاما  لمذاكرة طكيم  المدل كالت  تعا  ا

المعمكمات مكجكدة َ  مكاف تستطيس الذاكرة َيم تاشيطها بسهكل  , كتؤدم المثيرات الت  يتعرض لها 
الدماغ ال  ممؿ ش ء ما يعرؼ الدماغ مسبقان كيدي  ادا م  تعمـ مسبؽ( أك اف يدعؿ الدماغ شي ان جديدان , 

الع بي  اكثر َاممي  , كتقـك بذلؾ مف َإذا تكرر تعمـ سابؽ تككف هااؾ َر   جيدة لت بح الممرات 
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خالؿ التغميؼ  الميميا ( المجاكر لمخاليا الع بي  , كحالما يحدث ذلؾ َإف الدماغ ي بح اكثر َاممي  .
 (44: 4,,9 السمط  كالريماكم ,         

ذات كسد اشارت العديد مف األدبيات التربكي  ال  مجمكم  مف الحقا ؽ تك ؿ لها ممماء اتم اب ك    
 -العالس  بالتعمـ : 

  يعتقد العمماء اف الدراس  المباشرة لمدماغ ه  الطريؽ الكحيد لدهـ اسباب السمكؾ , َهـ متجاكزكف
لمتدسير السمكك  الذم يذهب ال  اف السمكؾ اتاج مكامؿ بي ي  خارجي  َقط  مثيرات , معززات ( 

ي  القا م  مم  اَتراضات اظر  ي  مم  امؿ تحديد , كمتجاكزيف لماظريات المعَر ي  لمعمميات المعَر
 الجذكر  الايكركلكجي  ( لتمؾ العمميات بامتبارها الكظا ؼ العقمي  لمدماغ .

  الجهاز الع ب  هك القامدة الديزيقي  لعممي  التعمـ اإلاساا  , َالدماغ ليس حاسكبان , اام جهاز
رة   مف سبؿ .ذات  التاظيـ , يدرس تركيبان كظيديان بتقايات لـ تكف متَك

  قان لما يتعرض لم الدرد مف خبرات , َكمما اتيحت الدر   لمدماغ الدماغ يتغير مبر دكرة الحياة َك
لممارس  كظا دم العقمي  كمما غيراا َ  تركيبم كطكراا ااماطان مختمد  مف الترابطات يسهؿ تكرارها 

. 
 تعقيد التعمـ بما يؤثر مم  الخمي  الع بي  تتعمـ , الدماغ سادر مم   اس شبكات م بي  تبعان ل

سدرة الدماغ مم  التكيؼ مس البي   , اف الشبكات الت  تعزز مف خالؿ امادة تشغيمها تبق  
كتتقكل َ  حيف اف الشبكات الت  ت يتكرر تشغيمها تضمحؿ , كمميم َاف الخبرات الت  يمر بها 

مف الحال  الت  ي ؿ  الطدؿ َ  مامم اتكؿ كديم  بتككيف شبكات م بي  تجعؿ دماغم يقترب
 (31: 9,11اليها َ  سف الرشد .                           محمد كميس  , 

  الك الت بيف الخاليا الع بي  الت  تعرؼ باسـ الشجيرات تشكؿ ممرات م بي  اك خرا ط
 التعمـ , معظـ هذا الممرات تتكاجد باهاي  السا  الثالث  مف العمر .

 ت المبكرة اتكل  مف ممر الطدؿ تأثير كبير َ  تطكر الدماغ كمف ثـ لمخبرات الحسي  َ  الساكا
 َ  السمكؾ كالتعمـ .

  اف طبيع  التعمؽ بيف الرضيس كمف حكلم تؤثر َ  تطكر دماغم , َالعالسات المضطرب  داخؿ
اتسرة تدَس بدماغ الطدؿ ال  استهالؾ كمي  اكبر مف الكمكككز لمكاجه  الضغكط الادسي  بدتن 
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ي  , كاف تكرار التعرض لتمؾ الضغكط يدَس بالدماغ ال  اف مف اس تخدامم َ  اتاشط  المعَر
يطكر مكاسس مستقبالت اتستثارة لبعض المكاد الكيميا ي  , كهذا المكاسس ترتبط باتادَامي  

 كالعدكااي  .
 عد شهكر يكلد اتطداؿ بكثاَ  اسؿ لمشجيرات مقارا  مما سيككف مميم الحاؿ َ  مرحم  الرشد , ب

% اكثر مف الراشد كذلؾ َ  سف اربس ,0مف الميالد يتسارع تككيف هذا الشجيرات لي ؿ ال  
ساكات , اف تكسيت هذا العممي  يختمؼ َ  الدماغ مف ماطق  ال  اخرل َمثالن تاام  مدد 
الشجيرات َ  ماطق  اتب ار تسير بسرم  ابتداء مف الشهر الثاا  كتتضامؼ سرمتها َ  

( شهكر ثـ تاخدض َ  سف مشر ساكات , اما مااطؽ الدماغ الخا   ,1-3 العمر مف 
باتاتباا كالذاكرة س يرة المدل كالتخطيط كالكا ا  َ  القشرة الدماغي  تبدأ َيها هذا العممي  متأخرة 

 ( 132: 3,,9 الريماكم كآخركف ,                         .

 خصائص التعمـ المستند الى الدماغ 
 -المكا دات كالخ ا ص لمتعمـ المستاد ال  الدماغ ما يم  : مف أهـ 

 الدماغ هك طريق  َ  التدكير تتعمؽ بتعمـ ش ء ما اك ااجاز ممؿ معيف . -1
 َهـ مممي  التعمـ يتـ مف خالؿ اتمتماد مم  تركيب الدماغ ككظيدتم . -9
 تعد اظامان َ  حد ذاتم كليس ت ميمان معدان مسبقان. -4
 كايجابي  لتحسيف القدرة مم  التعميـ كالتعمـ .طريق  طبيعي  كدامم   -3
 تعتمد مم  مكا دات الدماغ مف اجؿ اتخاذ القرارات كحدكث التعمـ. -0

 (993: 3,,9 حسيف ,                                 
 أسس التعمـ المستند الى الدماغ 

 يم  :يعتمد التعمـ المستاد ال  الدماغ مم  مجمكم  مف األسس مف أهمها ما     
يتحسف الدماغ بجاابيم األيمف كاأليسر كمما تعرض التعمـ ال  مكاسؼ كخبرات تعميمي  مرتبط   -1

 بالبي   ال دي  اك المحيط بالمتعمـ . 
يدقد دماغ الطالب المعا  المطمكب اذا كاات الخبرات التعميمي  الت  يتعرض لها امم  اك اسؿ  -9

ؾ الخبرات كالمعمكمات كت يتطكر َهمم لتمؾ مف مستكاا , كمف ثـ َاف الدماغ ت يتأثر بتم
 المكضكمات مما يحد مف سدرتم مم  التدكير كاتكتشاؼ .
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يت ؼ دماغ الطالب بخ ا ص تتدؽ مس طبيعتم , إذ اف الدماغ ت يستطيس اف يجد العالس  اك  -4
َ  بايتم الرابط بيف الخبرات السابق  كالخبرات الالحق  اذا لـ يكف لمخبرات السابق  أسس حقيقي  

ي  .  المعَر
الدماغ ذاتم يامك كيتطكر مف طريؽ التدامؿ كالتعاكف مس اآلخريف , َالطالب َ  بداي  حياتم  -3

تامك سدراتم العقمي  مادما يتدامؿ مس البي   الخارجي  ب كرة كبيرة , كلذا َاف المدرس يستطيس اف 
هـ ااماطان ذكا ي  كسدرات يهيئ الطالب ليتدامؿ مس أسراام َ  البي   ال دي  بحيث يكسب ما

 تدكيري  كمالسات اجتمامي  تسمح بتكسيس سع  الدماغ كتطكرا .
يامك الدماغ ماد الطالب كمما ااتقؿ اك تدرج مف  ؼ ال  اخر , كهذا يعمؿ سع  الدماغ تتأثر  -0

بمركر الكست , بؿ ااها تتحسس كمما كاف الطالب اكثر اضجان , كلهذا َاف الدماغ هك ماظم  
 كمتكامم  تتضمف حاكيات مامذج  مم  هي   خبرات مترابط  كمتااسق  .شامم  

 (91: 9,10 رزكس  كآخركف ,                           
يتأثر امك الدماغ بالمكاسؼ الحرج  اك الت  تهدد كياف الطالب , كلذا يسع  الطالب ال  مدـ  -1

هذا الحال  تككف تهديدان لمطالب اكتساب تمؾ الخبرات المؤذي  , كمف ثـ َإف مممي  التعمـ َ  
 كتؤثر َ  تككيام , َيسع  حثيثان لعدـ التعرض لتمؾ الخبرات اك اكتسابها .

الاظاـ الدماغ  لمطالب يت ؼ بالحرك  كالاشاط بالرغـ مف اام معقد َ  تككيام كمهامم , اذ اف  -2
ذم يمكف استيعابم مف السع  الدماغي  تستطيس اف تدرض ااماطان معيا  مف التدامؿ الديااميك  ال

 ( 309: 9,11ابكجادك, خالؿ حرك  الطالب كاشاطم . 
يستطيس الدماغ اف يامذج الخبرات اك يعطيها اسمان معياان اك مدتاحان خا ان , كذلؾ مف اجؿ  -3

سهكل  الدهـ كادراؾ المعا  , َكثير مف الطالب يقكمكف بترميز الخبرات اك امطا ها مدتاح معيف 
 ماطكؽ الاظريات اك الحكادث اك التكاريخ كغيرها .مثؿ القكاايف اك 

كؿ طالب لم  دات دماغي  خا   تختمؼ مف طالب ال  آخر , كذلؾ مثؿ ب م  إ بس  -4
اإلبهاـ , إذ يختمؼ كؿ طالب مف اتخر َ  طبيعتم كخ ا  م , ككذلؾ الدماغ البشرم َ  

الطالب َ  ادس السف اك  تككيام كخبراتم كسدراتم كسعتم تختمؼ مف طالب تخر حت  كلك كاف
ال ؼ , كلهذا ارل الجكااب الكراثي  كمضاميف الخبرات كأساليب التعمـ كاختالؼ البي   الت  

 يعيش َيها الطالب , تؤثر جميعها َ  تمايز  دات الدماغ كخ ا  م .
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يقـك كؿ جااب مف جااب  الدماغ بمهاـ خا   بم , بمعا  اف كؿ جااب يتعامؿ مس مهاـ  -,1
مكاسؼ تعميمي  خا   , َمثالن الجااب األيمف مف الدماغ يتعامؿ مس المكاسؼ الب ري  جز ي  اك 

كخا   َ  الهادس  الدراغي  , بياما الجااب اتيسر يتعامؿ مس الزمف الالـز تاهاء مهم  معيا  
 , كبالرغـ مف ظهكر اجزاء كمهاـ غير مرتبط  , إت اف الدماغ ذاتم يقـك بإاشاء الكميات , كلذلؾ

 َإف الطالب يستطيس اف يتعامؿ مس كؿ المكاسؼ التعميمي  .

 (110: 4,,9 مداام كالخزادار ,                                                  
 خصائص مستخدمي  جانبي الدماغ : 

اف معظـ الااس يميمكف ال  تدضيؿ استخداـ احد الجاابيف مم  الجااب اتخر كذلؾ مف تدضيؿ  
اليد اليما  الت  يتحكـ يها الجااب اتيسر لممخ , اذ اف القدرات المغكي  تقس َ  الجااب اتيسر  استخداـ

 ( 24:  9,11لممخ  .                                         الزغكؿ كالهاداكم , 
 هاالؾ خ ا ص مميزة لمستخدم  جااب  الدماغ كه  كما يم  :    

 
          

 ( خ ا ص مميزة لمستخدم  جااب  الدماغ مف امداد الباحث1شكؿ  
 مبادئ التعمـ المستند الى الدماغ 

امداا ممـ الادس المعَر  كممـ اتم اب بالعديد مف الدرص الت  تهيئ تعمـ الدماغ ب كرة   
التعمـ , تمثمت َيما يم   مثم  , إذ طكر كؿ مف  كيف ككيف( مددان مف المبادئ الت  تحكـ هذا الاكع مف

:- 

  

 

 

يستخدـ ال كر العقمي  
ياتج اتَكار بالحدس  .
يدضؿ الشرح العمم   .

يعالج المعمكمات بطريق  كمي   المباشر.
 يدضؿ اتمماؿ الت  تحتاج لمتدكير المجرد .

 دم اكثر مف ممؿ َ  كست كاحد يؤ 

 يهتـ بأاشط  التأليؼ كالتركيب 

 يمكام اترتجاؿ بسهكل  

 يدضؿ الخبرات الحرة غير المحددة 

 يهتـ باألَكار العام  

 يكاجم المشكالت دكف جدي  

 يستخدـ المغ  كالتركيز 

يهتـ باألَكار الماطقي  
 يدضؿ الشرح الدض  المغكم .

 يعالج المعمكمات تد يميا

 يدضؿ اتمماؿ الت  تحتاج لمتدكيرالمحسكس

 يركز مم  ممؿ كاحد َقط.

 يدضؿ الخبرات المحددة

 يهتـ بأاشط  البحث كالتاقيب

 يدضؿ العمؿ الماظـ كالمرتب

 يهتـ بالتدا يؿ

 يكاجم المشكالت باهتماـ بالغ

 انجبنت االيمن

 انجبنت االيسر
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 الدماغ نظاـ ديناميكي معقد  -1
يعد الدماغ اظامان كغيرا مف األاظم  البي ي  اك الحيكي  , إذ تاطبؽ مميم مكا دات الاظاـ الذم     

 يتككف مف أجزاء , كلكام يعمؿ ككؿ , كبالرغـ مف اف لكؿ ماطق  دماغي  كظيدتها الخا   
 م  , كما اف الجسـ كالدماغ يتدامالف مس بعضهما البعض كبشكؿ بها , َالدماغ يعمؿ بشكؿ ك

 كبير , كيؤثر كؿ ماهما باتخر , كمثاؿ ذلؾ امكااي  ضعؼ جهاز الماام  جراء التعرض 
 لمضغكط , كامكااي  تقكيتم بكساط  اتسترخاء كالضحؾ َك  كال الحالتيف يتأثر الدماغ سمبان اك 

 م . كمف اتستراتيجيات لهذ المبدأ طرح ااشط  التعمـ الت  ايجابان بقكة اك ضعؼ جهاز الماا
 تتضمف المككاات السمعي  كالب ري  , كتماريف رياض  الدماغ , كامطاء معمكمات مف الدماغ

 (933:  1,,9  محمكد ,        تركيبم كمممم ...الخ.                      
 
 الدماغ اجتماعي بطبيعتو : -2
اا بما يحيط باا , كبمف يتداممكف معاا , كاتَراد المحيطكف باا هـ جزء مف اظاـ يتأثر الدماغ لدي     

اجتمام  اكبر , كاف جزءان كبيران مف ذاتاا كهكيتاا يعتمد مم  ما اتأثر بم مف مجتمعاا , كمف اظاـ 
 أك مف  ااتما اا , كاتاساف بمجرد كتدتم , يبدأ دماغم بالتأثر كاتستقباؿ كاتستجاب  لما يحيط بم

بي تم المبكرة . كمف اتستراتيجيات لهذا المبدأ التعمـ التعاكا  , المااسش  كالحكار , تعميـ اتسراف ...الخ .
         Jensen,    ,P:  ) 

 البحث عف المعنى الفطري : -3
يتميز الدماغ البشرم بأام يسع  دكمان مم  احك َطرم ال  البحث مف المعا  , كذلؾ مف  

اا تبدك مم  ااها ذات معا  , كيكمف الهدؼ مف كراء ذلؾ , الحداظ مم  البقاء اجؿ جعؿ خبر  اتاا كمعاَر
كاتستمرار , تف البحث مف المعا  يعد بحد ذاتم سيم  داَع  لمدهـ كالتعمـ . كمف استراتيجيات هذا 

 (  :Connell,    ,Pالمبدأ اتستق اء , اتكتشاؼ , المتااسضات , اَالـ الديديك. 
 

 بحث عف المعنى يتـ مف خالؿ التنميط: ال -4
ت يعمؿ الدماغ كآل  ماطقي  , بؿ يهتـ كثيران بدهـ العالـ مف خالؿ ترتيبم لألشياء كت ايدها َ      

ااماط , كاام يبحث مف التشابهات كاتختالَات كالمقاراات كت ايؼ األشياء ال  خطكط كزكايا 
م حسب المكف اك الحجـ اك الشكؿ , كمس مركر الكست كماحايات , مض ء كمعتـ , ركا ح كأذكاؽ , ا

تتككف لدياا مجمكمات اكثر غا  اك ااماط اكثر ممقان , كاتاساف يبا  اماذج خا   بم لمعَر  العالـ 
ؽ هذا الاماذج . كمف استراتيجيات هذا المبدأ الماظـ  كبعد ذلؾ يت رؼ الدرد كيتدامؿ مس العالـ َك

 (.43: 2,,9.   مبيدات ك ابكالسميد,KWLالشكم  , خرا ط التدكير , 
 

 االنفعاالت حاسمة مف اجؿ التنميط : -5
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يحظ  الجااب المعَر  اك اتدراك  لمتعمـ بقدر كبير مف اتهتماـ , بياما يتـ اهماؿ الجااب      
ف كيدي  اتادعال  لدرج  اف البعض يعتبرا مشتتان لمتعمـ , كالجااب اتادعال  لمتعمـ يمثؿ تدامالن مهمان بي

الشعكر ككيدي  الت رؼ كالتدكير , كبذلؾ َال َ ؿ بيف التدكير كاتادعاتت , بؿ اف اتادعاتت كالتدكير 
كالتعمـ جميعها مترابط  , كيجب بااءن مم  ذلؾ اف يككف لالادعاتت مكافي مهـي كمال ـي َ  مممي  التعمـ . 

 معب.كمف استراتيجيات هذا المبدأ لعب اتدكار كالتعمـ بال
 

 يدرؾ كؿ دماغ ويبدع األجزاء والكؿ بشكؿ متزامف : -6
هااؾ ازمتاف ماد متاف لدل جميس الطالب مف اجؿ تاظيـ المعارؼ كالخبرات كلكاهما متزامااف ,     

كتعمؿ احداهما مم  اختزاؿ المعارؼ ال  اجزاء , َ  حيف تدرؾ اتخرل المعارؼ كتتعامؿ معها بشكؿ 
ثؽ هذا الازمات مف تاظيـ الدماغ , كسد اشارت الدراسات المهتم  بدراس  سمسم  مف الكميات , كتاب

الدماغ ككؿ كليس كا ديف ماد ميف ال  اف الدماغ السميـ يعمؿ ب كرة متكامم  بيف الا ديف كهما 
يتكا الف بكساط  الجسـ الجاس   حت  تتكامؿ القدرات التحميمي  كالحدسي  . كمف استراتيجيات هذا 

ظمات المتقدم  كالرحالت التعميمي  كتاكيس اساليب التعمـ  ب رم , سمع  , مكسيق  , المبدأ الما
 (33:9,10 الرابغ ,         رياض (.

 يتضمف التعمـ كال مف االنتباه المركز واالدراؾ الطرفي : -7
ر ما اف الدماغ مهتـ كماتبم دا مان سكاء َ  المجاؿ الحس  اك ال كرة اك المكضكع , كمميم اف يختا    

يختار , كيتجاهؿ ما يتجاهؿ , َاتاتباا لمكضكع ما هك أمر طبيع  , كغالبان ما يتـ ااتباهاا لمكضكمات 
ترتبط بحاجاتاا , َك  اثااء ذلؾ َإااا اتأثر بمعمكمات كمكضكمات اخرل ليست َ  بؤرة اتاتباا مثؿ 

كاف , كه  هام  خا   ات كات كال كر كالحركات , كهذا المؤثرات تعمؿ بشكؿ دا ـ َك  كؿ م
لمطمبم الذيف ياتبهكف لمكضكع درس معيف , كذلؾ تف كؿ هذا المؤثرات تختزف َ  الذاكرة البعيدة المدل 

   . كمف استراتيجيات هذا المبدأ الامذج  , كاتيضاحات , التعمـ المبا  مم  الهدؼ.
   Costa, & Kallick,    ,P:   ) 
 

 ميات ال واعية :يتضمف التعمـ عمميات واعية وعم -8
يؤكد العمماء كالمخت يف َ  ممـ الادس اف الدهـ هك اتيج  المعالج  المعمق  بشكؿ كبير , كمم       

ذلؾ يعتمد التعمـ المعقد مم  سدرة الطالب مم  المعالج  بالخبرة , كالت  مف شأاها اف ي بح الشخص 
س تقدـ العمر , كتشير اليقظ  العقمي  ال  كاميان لما يح ؿ َعميان , كتزداد َر   "اليقظ  العقمي " م

محاَظ  الطالب مم  كميم َ  الكاسس الحاضر بشكؿ اشط , كهااؾ َرؽ بيف ككف الطالب كاميان لما 
يحدث َعالن كبيف ككام غير كاع لم اثااء سيامم باشاطاتم الجسدي  كالعقمي  المختمد  , إذ يككف الطالب َ  

ي  , حال  الالكم  مقيدان داخؿ أطر ت دكير جامدة . كمف استراتيجيات هذا المبدأ دكرة التعمـ َكؽ المعَر
 التعمـ القا ـ مم  حؿ المشكالت , التعمـ التعاكا .

 (134: ص3,,9  الريماكم كآخركف ,         
 -طريقتاف لتنظيـ الذاكرة : -9
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ي  ال  اف الدرد يمتمؾ اظـ متعددة لمذاكرة مثؿ :   لقد اشار ممماء الادس المعَر
 الذاكرة ال ريح  , ذاكرة المعاا  , الذاكرة اتجرا ي   المهارات (, الذاكرة اتادعالي  .

كهذا الاظـ ت ايدي  كلكؿ َرد ذاكرة خا   بم يسجؿ كياظـ الحكادث الحياتي  لحظ  بمحظ  كتؤثر    
ا ط ذهاي  الد كص الجبهي  َ  ممؿ جهاز الذاكرة الخاص الذم يسجؿ سيرة اتاساف الذاتي  كيعد خر 

يان ديااميكيان َ   ذات معا  كيتذكر كيدهرس األشياء  كالت  يتعامؿ معها اتاساف مما يجعمم اظامان معَر
 الدماغ / العقؿ , كيتطكر اظاـ الذاكرة الخاص مس الزمف .

 كيتطمب ذلؾ بعض اتستراتيجيات الت  تعمؿ مم  تامي  الذاكرة الخا   بالدرد مثؿ :   
 مـ , أَالـ الديديك , الككمبيكتر كاتاترات , الدراما , لعب الدكر , المشركمات .تغيير بي   التع

 التعمـ مفيـو تطوري : -10
مف المالحظ أف الدماغ يمر بمراحؿ مف التطكر َد  الساكات األكل  يككف معدؿ امك الدماغ  

الها م  حت  مرحم  البمكغ  مذهالن كيزداد التطكر اتادعال  ب كرة اكبر مف التدكير كيتميز الدماغ بمركاتم
, هذا المركا  تدتح اكاَذ لمتعمـ الجيد َ  اكسات مااسب  كهك ما يطمؽ مميم اكاَذ الدر   , ات اام يجب 
ادراؾ اف الدماغ يظؿ مم  امكا كتطكرا طكاؿ الحياة حيث تتضح سدراتم مم  التخطيط طكيؿ المدل َ  

معممكف اف التعمـ الالحؽ يبا  مم  التعمـ السابؽ َتتطكر العشرياات اك الثالثيايات مف العمر كيدرؾ ال
 الد ات الجديدة بالبااء المعَر  مم  تمؾ الد ات المكجكدة ا الن .

 كهااؾ اساليب كاستراتيجيات يمكف أف تساهـ َ  تطكر التعميـ لدل الدرد مثؿ :   
KWL . الت ايؼ , خرا ط المداهيـ , 
 بالتيديد : يدعـ التعمـ المعقد بالتحدي ويكؼ -11
تذهب المعمكمات مف طريؽ الحكاس ال   الثالمكس( حيث يتككف اتاطباع الخاـ األكل  لمخبرات      

َإذا لـ يشر هذا اتاطباع األكل  ال  كجكد شئ مخيؼ تتكجم المعمكمات األكلي  ال  القشرة الحسي  , 
 ساف اك يسمعها اك يخبرها.كهااؾ تتـ تاقي  المدخالت الحسي  كتتضح األشياء الت  يراها اإلا

َ  ضكء ذلؾ اشار الخبراء كالسيككلكجييف ال  اهمي  تجاب اتطداؿ ال غار اتثارة الزا دة الت      
تجعمهـ ياحكف ال  الطريؽ القريب كتدميـ الدعالي  الذاتي  كذلؾ مف خالؿ تشجيس التعمـ لدل التالميذ 

 كالذم يعدكف تدا م مستقبالن .
 راتيجيات كاتساليب المديدة َ  هذا المبدأ :كمف ابرز اتست

 حؿ المشكالت , اتس م  الطالبي  , البدا ؿ , تغيير بي   التعمـ , المجمكمات .
 كؿ دماغ منظـ بطريقة فريدة : -12
قان لمطرؽ الت  يختمدكف بها مف حيث اتدراؾ       جميس اتَراد يدرككف العالـ بطرؽ مختمد  كيترسكف َك

اا يتضح اهمي  اتدراؾ الكام  كالثقاَ  التعميمي  مف سبؿ المدرسيف كاكلياء األمكر َيما كالتعمـ , مف ه
يختص بالتعامؿ مس الطمب  حت  اكتشؼ سدراتهـ كتاميتها ب كرة سميم  , َالااس يتباياكف مف حيث 

 الجاس كالمكف كالثقاَ  حت  ضمف الثقاَ  الكاحدة رغـ ااهـ يبدكف متشابهيف .
يما يم  اس  -اليب كاستراتيجيات مااسب  لمتعامؿ مس التاكع الدماغ  لدل اتَراد كخ ا  هـ مثؿ :َك



   92 
 

 

 ……………………………………//……………………………………… : الخمفية النظرية والدراسات السابقةالثانيالفصؿ 

البحكث كالدراسات المستقم ,المشركمات , التعمـ الذات  , التعمـ التعاكا  , الت حيح الذات  , التقييـ  
 الذات  , دراسات الحال  , البدا ؿ كالخيارات .           

 (943-941: 1,,9 محمكد ,                                     
مراحؿ استراتيجية التعمـ المستند الى الدماغ 

( 9يحدث التعمـ الدعاؿ كاألَضؿ َ  تتاؿ سابؿ لمتابؤ كيشتمؿ مم  خمس مراحؿ كما مكضح َ  الشكؿ  
 اتت  :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 preparationاالعداد : :المرحمة االولى
َكرة مام  مف المكضكع مف خالؿ امطاء  ممتعمـجهيز كاتمداد القبم  لالتكتتضمف هذا المرحم   

تسهيؿ مممي  كت كر ذها  لممكاضيس ذات ال م  بالمكضكع مما يسامد َ  تمثيؿ المعمكمات الجديدة ك 
 (  23: 9,11ابراهيـ,         تعممها.

 Acquisitionالمرحمة الثانية / االكتساب  

 مف اعداد الباحث ( يوضح مراحؿ التعمـ المستند الى الدماغ2) شكؿ
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ؿ ترابطات تشابكي  جديدة خالؿ المدخالت المألَك  لمعقؿ كالت  المرحم  تشكي هذاكتتـ خالؿ  
تحقؽ التعمـ , كيتأثر اتكتساب بالعديد مف الم ادر   المحاضرة ,اتدكات الب ري  , المثيرات البي ي  , 

ق  المرحم  بالترابطات بيف الخبرات الساب هذاالخبرات , لعب الدكر , الديديك , التعمـ التعاكا  ( , كتتأثر 
رت خبرات سابق  كثيرة ,كمما زاد احتماؿ اكتشاؼ العالسات بيف المكضكع  كالخبرات الجديدة, َكمما تَك

 ( 931:  1,,9 محمكد ,      الجديد كتمؾ الخبرات .  
 Elaborationالتفصيؿ )اإلسياب(   /المرحمة الثالثة 

د مف اف الدماغ يحاَظ مف ترابط المكاضيس كتدمـ تعميؽ الدهـ , لمتأك هذا المرحم  تكشؼ 
مم  الترابطات التشابكي  الت  تككات اتيج  التعمـ الجديد , َهااؾ ضركرة لممعا  اتضاَ  مف خالؿ 

, كمف اجؿ تقميؿ هذا الدجكة  الطالبكبيف ما يدهمم  لمدرسالتكسس , إذ تكجد َجكة ها م  بيف ما يشرحم ا
ي  مف اجؿ َهـ اممؽ كتغذي  راجع  مس ال  ادماج الطمب  َ  اتاشط  ال د المدرسكفيحتاج 

ت يعرؼ ما الذم ح ؿ مميم طمبتم َكيؼ لم اف  المدرساستراتيجيات تعمـ  ريح  كضماي  , اذا كاف 
 يتكسس َ  مادتم بشكؿ َعاؿ ؟

َاف  الطالباف الت حيح المتكا ؿ ه  طريق  هام  َ  التعمـ , َد  المحظ  الت  يسرح َيها  
كتديد اتساليب ال ريح  كالضماي  َ  مرحم  التد يؿ , كمف امثم  هذا دماغم يغمؽ بطريق  ما 

ر تغذي  راجع  ذات سيم   اؽ , كاشرط  الديديك , كجميعها تَك اتساليب مداتيح اتجاب  , كتدسيؽ الَر
ير التغذي  الراجع  مف خالؿ اتساليب الضماي  كمعب اتدكار كالرحالت  لمطالببالاسب   , كما يمكف تَك

عميمي  كالخبرات الحياتي  , كمف ثـ يعط  التد يؿ َر  " لمدماغ َر   ليقـك بالت ايؼ كاتاتقاء الت
 (    :Friedenberg& Silverman,    ,Pكالتحميؿ كاتختبار كتعميؽ التعمـ .    

 
 : Memory Formationالمرحمة الرابعة / تكويف الذاكرة 

رجاع المعمكمات بشكؿ اَضؿ مف خالؿ الراح  تهدؼ هذا المرحم  ال  تقكي  التعمـ كاست  
الكاَي  كالحدة كاتادعالي  كالسياؽ كالتغذي  الراجع  كحاتت التعمـ كالتعمـ القبم ,مما يسامد مم  ممؽ 
المعالج  الدماغي  كالتعمـ اتَضؿ,كحت  يتحقؽ دكاـ التعمـ الجديد كسهكل  استرجامم ,تبد مف مراماة 

ر الراح  الكاَي   كجكد مكامؿ تسهـ َ  ذلؾ كالحدة اتادعالي  كدرج  ككمي  الترابطات  لمطالبمثؿ تَك
ير المكاد الخاـ الالزم   لطالبكمرحم  الامك كحال  ا ,كالتغذي  كغير ذلؾ ,َمثال تعمؿ التغذي  مم  تَك

لع بي  ,كبالتال  إلاتاج كؿ المكاد الكيميا ي  لمذاكرة كما اف ردكد اتَعاؿ اتادعالي  تحدز اَراز الااسالت ا
 (32:9,10. الرابغ ,تتشكؿ مالس  بيكلكجي  مرتبط  بأهمي  التعمـ الجديد
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ؽ اراء   ي  Ozbilيتضح مما تقدـ اف اكتساب المداهيـ َك ( يحتاج ال  كداي  الباي  المعَر
ي ,كلتحقيؽ ذلؾ ت الطالبالسابق ,مما يسهؿ مم   بد مف ربط المداهيـ كالمعارؼ الجديدة َ  بايتم المعَر

 مراماة اتت :
 اشطا َ  مكسؼ التعمـ ليتمكف مف تخزيف المعمكمات بشكؿ  الطالب يجب اف يككف ذهف

 (149: 4,,9 مداام كيكسؼ , ,هرم  متسمسؿ مف العاـ الشامؿ ال  الخاص المحدد
  بطريق  تسامدا مم  معالج  المعمكمات ذهايا  لمطالباف تقىدـ المعمكمات, 
 ر َيها الكضكح كالشمكؿ كالتسمسؿ يابغ  اف يمثؿ الماظـ ا لمتقدـ المداهيـ اتساسي  الت  يتَك

 الماطق  كالعمكمي  كاتيجاز.
  الطالباستخداـ م طمحات كمداهيـ كسضايا مكجكدة كمألَك  ماد . 
  ؿ,. الطالباف يككف الماظـ المتقدـ شامالن لمعمكمات هام  يحتاجها                                           (12: 2,,9 اَك

 
 :  Functional Integrationالوظيفي  (التجميعالتكامؿ ) /المرحمة الخامسة 

هاا يتـ استخداـ التعمـ الجديد بهدؼ تعزيزا تحقان كالتكسس َيم , كيتـ تطكير الشبكات   
الع بي  المكسع  كالممتدة مف خالؿ تككيف كتطكير كتقكي  ترابطات  حيح   , كبهذا ي بح 

الجديد متياان كمميقان كسهالن لكجكد ترابطات م بي  متشبع  بشكؿ ها ؿ بيف الخاليا التعمـ 
ي  لممتعمـ كاهـ  الع بي  , كهذا المرحم  تهدؼ ال  تثبيت المادة الدراسي  َ  الباي  المعَر

 -اإلجراءات الت  يجب اف يؤديها المعمـ هاا ما يم  :
 يؽ الدمج  مف خالؿ طرح ا كاتستماع ال  آرا هـ  الطمب ألس م  مم  استخداـ مبادئ التَك

 كتعميقاتهـ كالقياـ باتجاب  مميها .
  مم  التساؤؿ حكؿ سيم  كاهمي  المحتكل الدراس  َ  تحقيؽ اتهداؼ الخا   الطمب تشجيس, 

 تكضيح المبادئ كالمداهيـ المتضما  َ  المحتكل الدراس  كتكضيح الغامض َيها . ك 
 (01: 9,10 رزكس  كآخركف ,        
  استراتيجية التعمـ المستند الى الدماغمميزات 

يتطمب  –كماها الديزياء  –إف تطبيؽ استراتيجي  التعمـ المستاد ال  الدماغ َ  تدريس العمـك    
خمؽ ااماط معيا  كسياسات كمحتكيات ذات أهمي  بما يتـ تعميمم , كما يتطمب ربط المعمكمات بكحدات 

ب بأف يشارككا بشكؿ اشط َ  خبرات التعمـ , كادراؾ ااماط التعمـ المدضم  مدهكم  , كالسماح لمطال
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لجميس الطالب داخؿ ال ؼ كخارجم , كتطبيؽ التغاير َ  أساليب التدريس , كاتاتقاؿ مف تعميـ محكرا 
كما اف لهذا اتستراتيجي  دكران   (    :Goldstein,     ,P)المعمـ ال  تعميـ يركز مم  الطالب 

ان لمدماغ َ  التعمـ , كطريق  استيعاب المعمكمات كالخبرات , ككذلؾ لها اهمي  َ  خمؽ بي   تعميمي  حيكي
 -غاي  كثري  لمتعمـ , إذ تتميز بما يم  :

   ر َر   البحث مف المعا  , كالتأكيد مم  التعمـ التعاكا قان تهتمامات الطالب , كتَك ت مـ َك
  ؿ َيم الجز يات مف الكميات ., كما ت مـ بشكؿ اسق  مترابط ت تاد

   ترشد االمدرس ال  اآلليات كاتجراءات الت  تساهـ َ  إثراء البي   التعميمي  , كخمؽ الجك الخال
ير ااشط  التحدم , كاتباع اسمكب متعدد  مف التهديد , كاشباع الدركس بالمااسش  كالحكار , كتَك

 اكهـ َ   اس القرارات .اتاماط , كالسماح لمطالب بالحرك  داخؿ ال ؼ كاشر 
  ,  ترشد االطالب كتدرض مميم اف يشترؾ َ  تحديات ذات معا  كاتباع اتسمكب التعاكا

                                                                         كالمشارك  َ  المااسشات كالحكارات ال دي  , ك اس القرارات كمممي  التعمـ .                                                      
       ,  (9,19:491  العتـك

 التفكير الجانبي :  ثالثا
,  Edward de Bonoال  المدكر ذا س ال يت ادكرد دم بكاك مف التدكير  يرجس هذا الامط  

الجااب  بمثاب  امط  , كيعد التدكير كسد اشار اليم َ  كتابم التدكير المتجدد " استخدامات التدكير الجااب 
مف التدكير يعتمد مم  ابتكار اكبر مدد ممكف مف الحمكؿ كالبدا ؿ , كالتدكير الجااب  ت يعتمد َ  
خطكاتم مم  المسار الكاضح كما هك َ  التدكير الرأس  العمكدم , الذم يسير َ  خطكات متتابع  

 (133, ص1,,9ر الكاسس.  محمكد,كمتسمسم  , كيركز التدكير الجااب  مم  كاسس اتمر كليس اتم
يعد دم بكاك مف سبؿ الكثير الجه  العالمي  الرا دة َ  مجاؿ اتبداع كمبتكر اسمكب التدكير  

الجااب  , كتعتمد ادكات التدكير الجااب  الخا   بم مباشرة مم  كيدي  ممؿ الدماغ كاظاـ معمكمات  
ق ان لكجم اظر دم بكاك كالعمماء التربكييف كالادسييف ذات  التاظيـ , كتعددت مسميات التدكير الجااب  َك

 كمف تمؾ التسميات 
  التدكير الجااب 
   التدكير الجكااب 
   التدكير اتحاط 
  اتبداع الجاد 
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  التدكير المتجدد 
  التدكير خارج ال ادكؽ 

 (329, ص 9,19 ذيب كممكاف ,      
 التفكير العمودي 

ك اشبم بمف يحدر حدرة كيستمر َ  حدرها ماد ذ يبق  َ  مادما يدكر اتاساف بشكؿ ممكدم َه   
اطاسها , كبتال  ت يمكف لم كالحال  هذا اف يأت  بجديد طالما اام يحدر َ  اتجاا كاحد , َاذا كاف مميم 
اف يأت  بجديد مميم اف يخرج مف هذا الحدرة ال  حدرة غيرها كهذا ه  الدكرة اتساسي  َ  التدكير 

جب البحث مف اتجاا آخر , تف اتستمرار َ  الحدر َ  مكاف كاحد سيبق  َ  اتجاا الجااب  , ام يتك 
كاحد أما اذا اراد الخركج مف الحدرة َقد يؤدم ال  تغيير اتتجاا , اف هذا الاكع مف التدكير يعمؿ مم  

 (390: ,9,1سطام  كاخركف,يدكر َ  اتجاهات أخرل غيرمألَك  .  الطالبجعؿ 
اام امط خاص مف معالج  المعمكمات , كت بد اف يأخذ طريقم بيبكاك التدكير الجااب  لقد امتبر د     

الرياضيات , التحميؿ الماطق  , محاكاة الككمبيكتر ,  ,ال  جااب الطرؽ اتخرل َ  جمس المعمكمات 
يككف هاالؾ ام غمكض بهذا الشأف , مادما يجمس شخص باي  الدراس  ت كغير ذلؾ , كيجب اف 

راج َكرة َ  مجاؿ معيف كمف ثـ يقـك بإجراءات استخداـ اسمكب التدكير الجااب  بشكؿ ماظـ تبد تستخ
 (13:  0,,9 ديبكاك,اف يكضح المسا ؿ بحالتها العادي .

التدكير الجااب  بأام   البحث مف حؿ المشكؿ بأساليب غير تقميدي    De Bonoيعرؼ دم بكاك        
اك غير ماطقي  بشكؿ كاضح , ك الطريق  المبسط  لك ؼ التدكير الجااب  هك سكؿ " ت يمكف اف تحدر 
حدرة َ  مدة اماكف مف طريؽ تكسيس العمؽ َ  الحدرة الت  تحدرها , كهذا يدسر البحث مف مااهج 

 خرل لماظر َ  اتشياء . مختمد  كمف طرؽ أ
م مم  اام مجمكم  مف تكايكات خا   اك طرؽ خا   ك أدكات تكضس مكضس التاديذ   كما مَر

كطريق  اظامي  لمح كؿ مم  اَكار جديدة كمداهيـ جديدة , كيق د بالطريق  الاظامي  استخداـ ادكات اك 
ضا بأام : الطريق  الت  تاظر َيها ال  اتبداع الجاد , كمبر مام ايباستراتيجيات محددة لتامي  الكم  

اتشياء , اك المكضكمات مف زكايا مختمد  كمتاكم  , حت  اد ؿ بيف ما يدكر َ  الذهف طكاؿ الكست 
, كبيف التدكير الهادؼ كالذم هك المحكر اتساس  لمتدكير الجااب  اك اتبداع الجاد, كيؤكد دم بكاك اف 

ع الجاد( هك تغيير اتَكار كالعمؿ مم  ااتاج اَكار جديدة , كيعا  الغرض مف التدكير الجااب   اتبدا
 (492: 2,,9اتاتقاؿ بأتجاا جااب  مف َكرة ال  اخرل . ابكرياش ,
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يمكف استخداـ التدكير الجااب  بمعايف , أحدهما متخ ص كاتخر ماـ َالمتخ ص : يتـ استخداـ    
كاتدراؾ كتكليد أخرل جديدة , اما العاـ : اكتشاؼ مجمكم  مف اتساليب الاظامي  لتغيير المداهيـ 

 احتماتت كأساليب متعددة بدتن مف استحكاذ طريؽ كاحد .
كيعد التدكير الجااب  بمثاب  امط مف التدكير يعتمد مم  ابتكار اكبر سدر ممكف مف الحمكؿ  

القدز بخطكات حؿ كالبدا ؿ , كيمكف مف خاللم الاظر ال  اكثر مف جه  َ  المشكم  اك المكسؼ ك 
 (  92: 9,11َرعت,المشاكؿ ام اتبقاء مم  كؿ المعمكمات المتاح  .   

 
 مبادئ التفكير الجانبي   

 هااؾ اربع  مبادئ لمتدكير الجااب  كت ياد ؿ ام مبدأ ماها مف ثالث  اتخرل :
 التعرؼ مم  اتَكار المتسمط  كالت  تستقطب باس  اتَكار . .1
 ات ادراكي  بديم  مف الرؤي  اتحادي  الت  تحددت َ  المبدأ األكؿ .البحث مف مدة اختيار  .9
الهركب مف سبض  الماطؽ الحديدي  المسيطرة مم  ممميات التدكير تف الماطؽ ت يأت  بأَكار  .4

جديدة , كسد يعاا  بعض المدكريف مف التطرؼ الماطق  بدرجات متداكت  , َتراهـ َ  سع  ت 
عاممكف بها ماطقيان كتحميمها كتركيبها , كليس الخطأ َ  الماطؽ  ك أاما ياته  لتعريؼ كؿ َكرة يت

 (,11: 9,14َ  استخدامم لمبحث مف جديدة كالذم ت ياتج مام ات تكرار القديـ . الكبيس ,
استخداـ ال دَ  ام أدخاؿ ما ر مف العشكا ي  كالمداجأة لتجديد اتَكار , كما ر ال دَ  ,  .3

د أمكااي  ممؿ ش ء ازاء ال دَ  , كهذا بالضبط هك سر سيم  بعستهك مااسض لمتبرير , كي
ال دَ  َ  تكليد اتَكار الجديدة كهاالؾ طريق  مبسط  تديد َ  تككيف اَكار جديدة َتختار 
مشكا يا ام ش ء مف حكلؾ كتحاكؿ ربطم بمكضكمؾ   السؤاؿ الذم ابحث مف اجاب  لم ( كمف 

العالسات تامك كتمد لتربط بيف الش ء العشكا   خالؿ التدريب ستالحظ ام خيكطان مف 
 كمكضكمؾ الشاغؿ مما يقدـ لؾ : 

 رؤي  جديدة لألشياء . -
 استراح لمبدأ جديد اك مالس  . -
 حمق  ك ؿ تؤدم لمسأل  أخرل لها مالس  ببحثؾ . -
 تحذيران مف طريؽ َكرم مسدكد مميؾ اف ت تتكرط َيم . -

 (1,0: 0,,9ديبكاك,          
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 كير الجانبي مصادر التف
 حدد دم بكاك م ادر التدكير الجااب  بالاقاط اتتي  :  
     Braisby&Gellatly,    ,P:   )  ,21: ,9,1ديبكاك) 
 البراءة   السذاج  ( -1

تككف البراءة م دران تقميديان لالبداع , َاذا لـ يكف لدل الشخص معَر  بما هك َيم َ  تااكؿ  
د ادسم َ  مكسؼ جدم , َمف الممكف اف يتيح هذا اتمر الك كؿ المداهيـ  كالت دم لمحمكؿ ثـ كج

ال  تااكؿ ابداع جديد , َتككف البراءة ماد ذ م دران لالبداع , مادما ت يعرؼ الشخص ما يابغ  
 مممم اك كيؼ يابغ  مممم .

 الخبرة  -9
مجاؿ لمتعمـ كالتعميـ تبداع القا ـ مم  الخبرة مكس اتبداع القا ـ مم  البراءة , اذ يتيح الخبرة الا 

 كمف ثـ الك كؿ ال  الاجاح كاتبداع . 
 الداَعي  العقمي   -4

ر حال  مف الداَعي  لدل الطالب تحدزا لماظر ال  بدا ؿ أكثر َ  كست الذم يرض  ا  ف تَك
اتخركف بما هك مكجكد , كمف المظاهر الهام  لتحقيؽ الداَعي  العقمي  الرغب  َ  التكسؼ كالاظر  

ياء الت  لـ ياتبم اليها أحد , حيث يشكؿ هذا الاكع مف التركيز حاَزان خديان لإلبداع َ  غياب ال  اتش
 اتستراتيجيات الماظم  .

 
 اتسمكب  -3

يق د باألسمكب الطريق  الت  يسمكها الطالب َ  التدكير َ  مكضكع ما كتتعدد اساليب التدكير ,  
 بداميان ب كرة خا   .ككؿ ماها يمثؿ تدكيران ب د  مام  , كتدكيران ا

  التحرر  -0
اف العمؿ مم  تحرر الطالب مف سيكد كمكامؿ الكبت كاتحباط كالخكؼ كالتهديد يجعؿ الطالب  

أسدر مم  اتبداع , ذلؾ اف الدماغ يككف اكثر مطاءان َ  مثؿ هذا الحاتت,اف ما اهدؼ اليم مف 
كضس غير تقميدم , مما يمكااا مف  اتبداع  الجاد هك الخركج مف الامط التقميدم لمتدكير ال 

التحرؾ احك الدكرة الجديدة , بعض المهتميف باإلبداع يعتبركف الجاكف جكهر مممي  اتبداع كهذا 
 اَتراض خاطئ لذا َاف التدكير اتبدام  ت يعتمد مم  الجاكف .   

 
 ميارات التفكير الجانبي 
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مهارات يمكف التدرب مميها , كهذا المهارات متدكير الجااب   اتبداع الجاد( ليرل دم بكاك اف  
 ه  
 تكليد ادراكات جديدة   -1
يق د باإلدراؾ الكم  اك الدهـ , بمعا  اف ي بح الطالب مدركان مف خالؿ التدكير َيها    

, بمعا  آخر اتدراؾ هك التدكير الغرض  الكام  الهادؼ لما يقـك بم الطالب مف ممميات ذهاي  
اذ القرار اك حؿ المشكالت اك الحكـ مم  اتشياء , اك القياـ بعمؿ ما , بغرض الدهـ , اك اتخ

َاإلدراؾ اكع مف الرؤي  الداخمي  تكجم الطالب احك َكرة بهدؼ َهمها , كيؤكد مم  اف التدكير 
كاتدراؾ آمر كاحد كبااء مم  تعريؼ دم بكاك لمتدكير بأام التق   لمخبرة مف اجؿ غرض ما , 

 يككف تحقيؽ الدهـ , اك اتخاذ سرار , اك حؿ مشكم  , اك القياـ بعمؿ ما. َاف هذا الغرض سد
     Sternberg& Sternberg,    ,P:   ) 
 تكليد مداهيـ جديدة   -9

يشير دم بكاك اف المداهيـ ه  اساليب اك طرؽ مام  لعمؿ اتشياء , كيعبر مف المداهيـ      
ما , ت بد مف بذؿ مجهكد تستخالص هذا  احيااان بطرؽ غير كاضح  , كحت  يعبر مف مدهـك

المدهـك . كثم  ااكاع مف المداهيـ ه  : مداهيـ غرضي  اك ذات اهداؼ كه  تتعمؽ بما يحاكؿ 
الطالب اف يحققم . كمداهيـ آليم حيث ت ؼ مقدار اتثر الذم سياتج مف ممؿ ما , اما الاكع 

  الكيدي  الت  يكتسب العمؿ مف خاللها الثالث مف المداهيـ َه  مداهيـ القيم  كالت  تشير ال
ؿ ,  (301: 2,,9سيمتم .  ابكجادكا كاَك

 تكليد اَكار جديدة   -4
يعرؼ دم بكاك الدكرة ذاتها : ش ء يت كر   يدهـ ( مف خالؿ العقؿ , كاتَكار ه   

طرؽ مادي  لتطبيؽ المداهيـ , كالدكرة يجب اف تككف محددة , كيجب اف تكضس مكضس ممارس  
تكليد اَكار جديدة يحذر دم بكاك مف الَرض السريس كالدكرم لألَكار , كيشير ال  اف  مف اجؿ

هذا الَرض يأت  مف القيكد الت  تدرض مم  العقؿ , َاذا كاات الدكرة ت تتكاَؽ مس هذا القيكد 
 ( 494: 2,,9َإاها تتكجم احك الَرض . ابكرياش ,

 تكليد بدا ؿ جديدة  -3
ام طريق  خا   لتأمؿ الحمكؿ مف بيف مجمكم  ممكا  كمتاح  مف مبادئ اتبداع الجاد ا 

حيث يهتـ اتبداع الجاد باكتشاؼ اك تكليد طرؽ اخرل تمادة كتاظيـ المعمكمات المتاح  , 
كتكليد حمكؿ جديدة بدتن مف السير َ  خط مستقيـ , كالذم يقكد حيا ذ ال  تطكير امط كاحد , 

دل الطمب  الذيف يشعركف ااهـ يقكمكف بذلؾ كهذا امر اف البحث مف طرؽ بديم  أمر طبيع  ل
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 حيح ال  حد ما , لكف البحث مف خالؿ اتبداع الجاد يذهب ال  ما هك ابعد مف البحث 
( , َد  البحث الطبيع  مف البدا ؿ يبحث الطمب  مف 44: 9,10الطبيع  براباادير,ك اا ,

ؿ تكظيؼ اتبداع الجاد يتيح لمطمب  اَضؿ البدا ؿ الممكا  , لكف البحث مف البدا ؿ مف خال
تكليد بدا ؿ كثيرة كيبحث سدرة هؤتء الطمب  , كت يبحث اتبداع الجاد مف أَضؿ البدا ؿ , لكف 
مف البدا ؿ المتعددة , َد  البحث الطبيع  مف البدا ؿ يهتـ االطالب بالبدا ؿ الماطقي  , بياما 

بدا ؿ خاضع  لمماطؽ كسد يشكؿ احد البدا ؿ َ  اتبداع الجاد ليس مف الضركرم اف تككف ال
ؿ  اقط  بداي  مديدة , كما سد يعمؿ مم  حؿ بعض المشكالت دكف مااء .  ابكجادكا كاَك

,9,10 :314) 
 تكليد ابدامات   تجديدات ( جديدة  -0

يؤكد دم بكاك اف اتبداع هك العمؿ مم  ااشاء ش ء جديد بدتن مف تحميؿ حدث سديـ ,  
ت اك التجديدات امطان مف اتبداع الجاد , كغالبان ما يككف تكليد اتبدامات كتشمؿ اتبداما

المألَك  سريع  بياما ااتاج اتبدامات ات يم  يحدث ببطء , كمف ثـ يككف مف السهؿ استبعاد 
اتاتاج اتكثر شيكمان مف خالؿ الطمب مف الطمب  اتست ار مم  ااتاج اتَكار ات يم  

لعادة يميؿ الطالب ال  ااتاج اتستجابات اتكثر ا ال  مف خالؿ اتستمرار اتبدامي  , َك  ا
َ  العمؿ مم  المها  التعميمي  اك المشكم  الت  تكاجههـ , اف اتا ج الجهد المركز َ  المهم  
يعمؿ مم  زيادة ااتاج اتَكار اتبدامي  اك التجديدات الجديدة كت يشترط لتكليد ابدامات جديدة 

الطالب بمستكل ماؿ  مف الذكاء َقط , َالذكاء كحدا غير كاؼ لإلبداع , ااما يحتاج  اف يت ؼ
 ال  درج  معيا  مف الذكاء . 

اف ممارس  االطالب لمهارات اتبداع الجاد الت  مرضت تعمؿ مم  جعؿ الطالب يدكر خارج حدكد      
خالؿ ا ج َكري  كيكلد َكرة ما مف م  اتالتدكير التقميدم , كيكاجم المشكالت بأَكار اَضؿ لمح كؿ م

تطكير  اَكار اخرل , كي مـ طرسان متعددة لحؿ مشكالت مطركح  , كيطكر اَكاران جديدة , كيعمؿ مم 
 صمادات كممارسات ابدامي  , كيعمؿ مم  تحكيؿ المشكالت ال  َر 

 (141: 9,14 الكبيس ,   لإلبداع. 
 

 عناصر التفكير الجانبي 
 اا ر اساسي  َ  مممي  التدكير الجااب  ماد حؿ المشكالت كه  :ثم  هااؾ اربع  م    
 اختيار الدرضيات  -1
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ماد كجكد ام مشكم  اماـ الطالب َاام بحاج  ال  التدكير َ  مجمكم  مف الحمكؿ الت  يمكف   
ادراجها تحت اكميف احدهما يمكف تطبيقم , َالطالب بطبيع  الحاؿ يميؿ ال  اختيار الدرضيات 

اذ يمكف التك ؿ ال  حؿ المشكم  الت  احف ب دد التدكير بها كذلؾ باَتراض الحمكؿ الخاط   , 
 ( ,14: 4,,9 حسيف,        ال حيح  كالممكا .

 طرح اتس م  ال حيح   -2

يقاؿ اف َف اتدارة هك معَر  ماهي  اتس م  الكاجب طرحها , كهذا امر  حيح بالاسب  لمتدكير   
ت بشكؿ جااب  يتكجب ممياا البدء بطرح اس م  كاسع  جدان َ  الجااب  , َمف اجؿ حؿ المشكال

مضمكاها لتحديد اتطار ال حيح لممشكم  , كمف ثـ استخدـ اس م  محددة اكثر مف اجؿ غربم  
حص الدرضيات ك كتن ال  الحؿ المااسب.  ((   Woolfolk,    :p المعمكمات َك

 اتبداع  -4
اا غالبان ما استخدـ طريق  غير تقميدي  َاذا ما كاات اكاجهها َأا معقدةمف اجؿ حؿ ام مشكم   

اجراءات حؿ المشكالت القياسي  المستخدم  مف سبماا غير ااَع  َاام يتكجب ممياا مادها اف اككف 
مبدميف َ  الك كؿ لمقضي  َ  اتجاا جديد تمامان لـ يتطرؽ اليم احد مف ذم سبؿ , َبدتن مف اف 

استاباط طرؽ جديدة كالتدكير بها مف الجااب , ام بشكؿ جااب  اقؼ ماد المشكم  يتكجب ممياا 
كهك ما يسميم بالقدرة مم  التخيؿ لمك كؿ مم  حؿ المشكالت كه  مهارة اساسي  َ  التدكير 

 (  (  -  Sloane .     :p الجااب  .
 التدكير الماطق   -4

اج ال  القدرة مم  التحميؿ التدكير الجااب   هك أكثر مف مجرد تجميس لألَكار الغريب  َاحف احت 
الماطق  لتمؾ اتَكار كبدس  مالي  جدان حسب مشرط الجراح , َبدكف سكامد ,   اك أسس( التدكير 
الجااب  الماطق  , المعقكؿ , التحميم  , كاتستاتاج  َاف التدكير سيككف اسؿ مف ككام تدكيران مبايان 

التقميدم يبدأ بالحيرة اك الماطؽ َاف التدكير  مم  الرغب  دكف الدهـ َ  حيف مادما يككف التدكير
 (  04: 4,,9الجااب  يستخدـ كميهما َ  ت حيح الحمكؿ اتبدامي  .  مبدالعزيز,

 
 المدرساالمور الواجب مراعاتيا مف قبؿ 
مم  التدكير الجااب   الطمب مراماتها ليتمكف مف خاللها تشجيس  المدرسكهااؾ مجمكم  مف اتمكر مم  

  ؼ كه :داخؿ ال
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ب بر مم  السمس  غير الماتهي  مف اس م  "لماذا" الت  يطرحها  المدرسيدضؿ اف يجيب   -1
 باخت ار شديد . المدرسالطمب  كاف ت يسخر ماهـ اك اف يجيب 

اشر ال  مجمكم  مف اتاماط المكجكدة َ  الطبيع  , مثالن : اشكاؿ الكرؽ مم  اتشجار  -9
 (14: 9,11 المبيضيف,د المختمد  َ  المركج .المختمد  , كالكاف اتزهار كالكرك 

 سدـ مهارات لت ايؼ اتشياء , كاتَكار , كاتسماء ك الحقا ؽ . -4
اسرأ لمطمب  س  ان محدكدة اك ا ك ان ذات اهداؼ معيا  ثـ اطمب ماهـ تككيف ااماط ذات  -3

 م  كطريق  مالس  معيا  مما سمعكا مثؿ تككيف أاماط بيف السبب كالاتيج  كامط بيف مشكم  سا
 حمها .

 اطرح اس م  تتطمب المقارا  اك المقابم  بيف العاا ر المختمد  َ  الطبيع  .  -0
ؿ,         (313, ص9,10 ابكجادك كاَك

 ا : الدراسات السابقةرابعا
اتدبيات كالمجالت العممي   ح ؿ مميها مف خالؿالت  مم  الدراسات السابق   الباحث اطمس 

ركز  الباحث مم  البحكث الت  أجريت َ  مجاؿ اخت ا م ,   اذ , ات الدكلي كالبحث مم  شبك  اتاتر 
لك  تككف اتَادة مثمرة كدسيق  مف حيث التطبيؽ التجريب  لمبحث , كجد الباحث دراستاف تااكلت 

 استراتيجي  التعمـ المستاد ال  الدماغ كه  :
ال  التعرؼ مم  اثر استخداـ  ( اجريت  هذا الدراس  َ  َمسطيف كهدَت  9,14دراس   مداا  , -1

استراتيجي  التعمـ المستاد ال  الدماغ ذم الجاابيف َ  تدريس العمـك لتامي  بعض مادات العقؿ 
 الماتج لدل طالبات ال ؼ التاسس اتساس  .

( اجريت هذا الدراس  َ  المممك  العربي  السعكدي  كهدَت ال  التعرؼ مم   9,10دراس    القرا  , -9
خداـ  استراتيجي  التعمـ المستاد ال  الدماغ َ  تدريس العمـك مم  تامي  التدكير مال  الرتب  اثر است

 كبعض مادات العقؿ لدل طالب ال ؼ الثاا  المتكسط ذكم ااماط السيطرة الدماغي  المختمد .
 ( .1  المخططكسد كضحها الباحث  َ  

 المستند الى الدماغ( الدراسات التي تناولت استراتيجية التعمـ 1)المخطط 

اسـ الباحث 
كالبمد كسا  

المستكل 
التعميم  

اكع ك 
حجـ 

 المادة
المتغير 
 التابس

الكسا ؿ 
 اتح ا ي 

 الاتا ج
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كاكع  اتاجاز
 البحث

 العيا 

 مداا 
 ,َمسطيف,
  9,14 ) 

 / امدادم
 تجريب 

اااث , 
طالب   ,3

لكؿ 
مجمكم  
3, 

بعض  العمـك
مادات 
العقؿ 
 الماتج

تـ استعماؿ 
تكساط الحسابي  ا

كاتاحراَات 
المعياري    , 
كتحميؿ التبايف 
 اتحادم ,

اظهرت الاتا ج كجكد 
َركؽ دال  اح ا ياىماد 

(       مسكل الدتلم   
ل الح المجمكم  
التجريبي  َ  اختبار 
بعض مادات العقؿ 

 الماتج
 ,القرا 
    ,السعكدي 
9,10) 

 / متكسط
 تجريب 

 ,2ذككر,
طالب لكؿ 
مجمكم  
40 

التدكير  العمـك
مال  
الرتب  , 
كبعض 
مادات 
 العقؿ

تـ استعماؿ 
اتكساط الحسابي  
كاتاحراَات 

المعياري  كاختبار    
  t- test   )

لمجمكمتيف 
مستقمتيف ,كتحميؿ 
 التبايف اتحادم

اظهرت الاتا ج كجكد َركؽ 
دال  اح ا ياىماد مسكل 

( ل الح       الدتلم   
  المجمكم  التجريبي  َ

اختبار التدكير مال  الرتب  
, كمقياس مادات 

العقؿ,كما اشارة الاتا ج ال  
مدـ كجكد َركؽ َردي  دال  
اح ا ياى َ  اختبار التدكير 
مال  الرتب  كمقياس مادات 
العقؿ, تعزل ال  متغير 
 امط السيطرة الدماغي 

تطيس الك كؿ ال  دراس  َ  مجاؿ َعم  حد ممـ الباحث لـ يساما المتغير التابع ) التفكير الجانبي ( 
 اخت ا م .

 التفاؽ واالختالؼ بيف الدراسات:اجوانب 
( االحظ اف هااؾ بعض جكااب 1 المخطط بعد اتطالع مم  الدراسات السابق  كالمكضح  َ       

 اتتداؽ كاتختالؼ بياها َ  اجرا ها اـ َ  اتا جها كمم  الاحك اتت  :
 جاس العيا  : – 1
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( مف 9,14الدراسات السابق  َ  جاس العيا  حيث كاات العيا  لدراس    اداء مداا  ,  تبايات  
( مف الذككر ,كسد اتدقت الدراس  الحالي  مس دراس  9,10اتااث , بياما كاات ميا  دراس   القرا , 

 القرا  .
 :حجـ العينة -2 

( 9,14ت حجـ ميا  دراس   مداا  , تبايات الدراسات السابق  َ  حجـ العيا  المستعمم  حيث كاا     
( طالبا , كسد اتدقت الدراس   ,2(  َكاات   9,10اما حجـ ميا  دراس   القرا  ,  طالب , ( ,3مف  

 الحالي  مس دراس  القرا  .
 ىدؼ الدراسة : -9

( هك  9,14تبايات الدراسات السابق  َ  تااكؿ هدؼ الدراس  ,  َقد كاات دراس   مداا  ,        
لتعرؼ مم  اثر استخداـ استراتيجي  التعمـ المستاد ال  الدماغ ذم الجاابيف  َ  تدريس العمـك , كتامي  ا

( ,  9,10بعض مادات العقؿ الماتج لدل طالبات ال ؼ التاسس اتساس  يغزة , اما دراس   القرا  , 
تدريس العمـك مم  تامي   َقد هدَت ال  تعرؼ اثر استخداـ استراتيجي  التعمـ المستاد ال  الدماغ َ 

مال  الرتب  كبعض مادات العقؿ لدل طالب ال ؼ الثاا  المتكسط ذكم ااماط السيطرة  التدكير
الدماغي  المختمد  , اما الدراس  الحالي  َاف الهدؼ هك التعرؼ مم  َاممي  التدريس باستراتيجي  التعمـ 

الجااب  لدل طالب ال ؼ الخامس اتمدادم  المستاد ال  الدماغ َ  تح يؿ مادة الديزياء كالتدكير
 التطبيق  .

 نوع المنيج المستعمؿ في الدراسة او البحث : -3
مف خالؿ استعراض الدراسات السابق  االحظ اف هااؾ اتداؽ َ  اكع الماهج المستعمؿ , اذ اتدقت دراس   

, كسد اتدقت مس  (ككاها استخدمت الماهج التجريب 9,10( كدراس   القرا ,9,14كؿ مف  مداا  , 
 الدراس  الحالي  .

  نوع المادة : -3
اما الدراس  الحالي  َقد كاات مادة ،  اتدقت جميس الدراسات السابق  بمادة البحث كه  مادة العمـك

 الديزياء.
 المرحمة الدراسية:  -5
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( مف 9,14, تبايات الدراسات السابق  َ  تااكؿ المرحم  الدراسي  , اذ كاات ميا  دراس   مداا        
( مف طالب المرحم  المتكسط  ,  9,10طمب   المرحم  الجامعي  , بياما كاات ميات دراس   القرا  ,

 . اتمدادي اما الدراس  الحالي  َاف  العيا  مف طالب المرحم  
 المتغير المستقؿ والتابع : -1
( ,   9,14اس   مداا  , تبايات الدراسات السابق  َ  تااكؿ المتغير المستقؿ, َقد تااكلت در       

 9,10استراتيجي  التعمـ المستاد ال  الدماغ ذك الجاابيف ( هك المتغير المستقؿ ,اما  دراس    القرا  , 
( َقد تااكلت  استراتيجي  التعمـ المستاد ال  الدماغ ( كمتغر مستقؿ . اما المتغر التابس َقد تبايا  

(  9,14التابس هك : بعض مادات العقؿ لدراس   مداا  , الدراسات السابق  ايضا , َقد كاف المتغير
( , كسد اتدقت الدراس  الحالي   9,10,كالتدكير مال  الرتب  كبعض مادات العقؿ َ  دراس    القرا  , 

مس دراس  القرا  َ  المتغير المستقؿ , اما المتغير التابس َهك التح يؿ كالتدكير الجااب  َ  الدراس  
 الحالي  .

ت تعمما ؿ اتح ا ي  : تبايات الدراسات السابق  َ  استخداـ الكسا ؿ اتح ا ي  َقد اسالكس  -2
(, اتكساط الحسابي  كاتاحراَات المعياري    , كتحميؿ التبايف اتحادم , اما   9,14دراس   مداا  , 

 -tختبار   ( , َتـ استعماؿ اتكساط الحسابي  كاتاحراَات المعياري  كا 9,10دراس    القرا  , 
test   اختمدت مس ( لمجمكمتيف مستقمتيف ,كتحميؿ التبايف اتحادم . اما الدراس  الحالي  َقد

 t-testالدراستيف السابقتيف َ  استعماؿ الكسا ؿ اتح ا ي   المتكسط الحساب ,اتاحراؼ المعيارم ,
  , حجـ اتثر(,9, الداكركاباخ , كيكردر ريتشارد 

 الدراسات السابقة  جوانب االستفادة مف 
أل الباحث  اف هااؾ جكااب يمكف اتَادة تر ابعد اتطالع مم  الدراسات السابق  كمااسشتها          

 كغ الدرضيات ,اك اختيار الت ميـ التجريب  ,  ماها كتسيما َ  تكضيح اتهداؼ , تحديد المشكم  ,
 كمف هذا الجكااب: ي  المعالجات اتح ا  كاختيار حجـ العيا  , اجراء التكاَؤ 

اك اكثر , كاف البحكث الت  ترم   ان معَر  َاممي  المتغير المستقؿ َ  المتغير التابس سكاء كاف كاحد -1
ال  سياس اتثر تبد اف تككف تجريبي  ك  يتمكف مف طريقها ضبط المتغيرات الدخيم  , لذلؾ جاء 

 ي  التعمـ المستاد ال  الدماغ .البحث الحال  تجريبيا لمعَر  َاممي   التدريس باستراتيج
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اتخذت جميس الدراسات التجريبي   المجمكمات العشكا ي  ت ميما لها , ألام الت ميـ اتكثر مال م   -9
الباحث امتماد  أللها َ  ضبط المتغيرات الدخيم  تمتمادا التكزيس العشكا   لممجمكمات , لذلؾ ارت

 تمؼ كثيرا مف البحكث السابق  .الت ميـ التجريب  لبحثم تف طبيع  بحثم تيخ
الدراسات السابق  استراتيجي  التعمـ المستاد ال  الدماغ َ  مممي  التدريس كذلؾ لقياس استعممت  -4

 مف اجرآءات تطبيقها .هذا الدراس   كسد استدادت اثرها  َ  المتغيرات تابع   كاحد اك أكثر
 اما البحث الحال الدراس  كمتغير تابس لها ,  التح يؿ الدراسات السابق  الدراسات السابق  لـ تتااكؿ -3

 إاجاح مممي  التعميـ .َ  ام مؤشر مهـ كك تااكؿ هذا المتغير َقد 
الدراسات السابق  لـ تتااكؿ التدكير الجااب  كمتغير تابس مس التح يؿ مم  الرغـ مف اهميتم َ   -0

 دراس  .تايس مس التح يؿ ال مممي  التعميـ , , لذلؾ تااكلم الباحث كمتغير
تـ اتَادة مف الدراسات السابق  َ  التأكد مف الخ ا ص السايككمتري  لالختبارات , َك  التحميالت  -1

 اتح ا ي  مف خالؿ  تحديد اكمي  اتدكات اتح ا ي  المستعمم  . 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

























 انفصم انثانث
 منهجية انبحث وإجراءاته

 

 التصميـ التجريبي :أوالً 
 ع البحث وعينتو مجتم :ثانياً 

 تكافؤ مجموعتي البحث   :ثالثاً 

 ضبط المتغيرات غير التجريبية )الدخيمة( :رابعاً 
 مستمزمات البحث :خامساً 

 ثػػػػػػػػػػػػػػأدوات البح :سادساً 

 ربةػػػػػػػػػتطبيؽ التج :سابعاً 
 ائية ػػػػػػػػػػػػاإلحص : الوسائؿثامناً 
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جراءاتمنيجية البحث و   of Research proceduring:       وا 
يتضمف هذا الد ؿ مرض لماهجي  البحث مف حيث اختيار الت ميـ التجريب  كتحديد مجتمس      

 : اتت البحث كمياتم كتكاَؤها ثـ تطبيؽ التجرب  كاختيار الكسا ؿ اإلح ا ي  المااسب  كمم  الاحك 
 Experimental Designأوال : التصميـ التجريبي :    

ب  المااسب يعد أمر َ  غاي  األهمي  َ  البحكث التجريبي  , أذ أام ختيار الت ميـ التجريإف ا      
تغيير ممدم كمضبكط   ,كالت ميـ التجريب  هكيسامد َ  الح كؿ مم  اجابات لدرضيات البحث

 1,,9 المميج  ,لمشركط المحددة لحدث ما , مس مالحظ  التغيرات الكاسع  َ  ذات الحدث كتدسيرها 
, كلذلؾ امتمد الباحث ت ميما تجريبيا يعرؼ بالت ميـ التجريب  ذك الضبط الجز   لممجمكمتيف (,0:

البعدم لقياس التح يؿ َ  مادة الديزياء ك  اتختبار القبم  ذكاتالمتكاَ تيف   الضابط  كالتجريبي  ( 
 ( .9 المخطط كالتدكير الجااب  ككما مكضح َ  

 ثالت ميـ التجريب  لمبح (9مخطط  
 المتغير التابس المتغير المستقؿ التكاَؤ المجمكم 

 . العمر الزما  .1 التجريبي 
 . الذكاء .9
 . السابق المعمكماتػ 4
 . التدكير الجااب 3

إستراتيجي  التعمـ المستاد إل  
 الدماغ

التح يؿ َ  مادة ػ1
 الديزياء

 التدكير الجااب ػ 9

 الطريق  اتمتيادي  الضابط  

  Population and Sample of Research مجتمع البحث وعينتوثانيًا : 

اشتمؿ مجتمس البحث جميس طالب مدارس ال ؼ الخامس اتمدادم  تحديد مجتمع البحث : . أ
التطبيق  مف المدارس اتمدادي  كالثااكي  لمبايف الدراس  الاهاري  الحككمي  َ  المديري  العام  لتربي  

( 94( كالبالغ مددها   9,12 – 9,11َظ  بغداد , لمعاـ الدراس   الثااي  َ  مركز محا (9 الكرخ
 مدرس .

لمبحث كيقـك الباحث بتحديد  المهم لعيا  مف الخطكات ا يعتبر اختيار اختيار عينة البحث : -ب
كلما كاات المجتمعات الدراسي  كبيرة الحجـ َ   المشكم , الظاهرة أك المجتمس حسب المكضكع أك
                                                 

2
َ  محاَظ  بغداد بااء مم  كتاب تسهيؿ المهم   9لباحث مف سسـ اتح اء التربكم لممديري  العام  لتربي  الكرخ /الت  ح ؿ مميها ا بحسب اتح ا ي 

.(9, ممحؽ رسـ   9,12/ 1/ 93َ   494ال ادر مف كمي  التربي  / كحدة الدراسات العميا ذك العدد 
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 4,,9الباحث تختيار ميا  مف ذلؾ المجتمس لتمثمم تمثيال  ادسا  ممحـ ,  الغالب لذا يمجأ
هك لمح كؿ مم  معمكمات بشأف مجتمعها , كمف الضركرم  العيا أف الغرض مف اختيار , (914:

أف يتـ اختيار العيا  اختياران جيدان أم تمثؿ المجتمس ات م  كتقـك مقامم لك  تعمـ اتا جها مم  هذا 
بأاها: "جزء مف مجتمس البحث األ م   كتعرؼ ميا  البحث(, 930,ص4,,9ابراش,المجتمس  

:  9,11حمزة كاخركف,المجتمس األ م    ,يختارها الباحث بأساليب متعددة ,كتضـ مددان مف أَراد
 كسد تـ اختيار ميا  البحث مم  الاحك التال  :(, 1,3

 المدارس :عينة  .1
طبؽ َيها التجرب  يالمدرس  الت  سبشكؿ مشكا   القرم ( حث البا اختار مف بيف مدد مف المدارس   
معم الكتاب ال ادر  ان , زار الباحث تمؾ المدرس  م طحبلمبايف( الحسيف بف ركح العممي  إمدادي   ه 

د ااها تضـ شعبتيف لم ؼ الخامس اإلمدادم ككج ( 9ؽ رسـ ممح الكرخ الثااي مف المديري  العام  لتربي  
 .التطبيق 

 :  الطالب عينة .9
اختار الباحث شعب   أ( مشكا يا  بطريق  القرم ( لتمثؿ المجمكم  التجريبي  الت  ستدرس بطريق   

لمجمكم  الضابط  الت  ستدرس بالطريق  اكشعب    ب (  إستراتيجي  التعمـ المستاد إل  الدماغ
( مف الطالب 9بعاد  ( طالبان , كبعد است,2اتمتيادي , كسد بمغ مدد الطالب َ  كال الشعبتيف  

( طالبان 12الراسبيف َ  الشعب   أ( كطالب مف الشعب   ب(, أ بح المجمكع الاها   لعيا  لبحث  
 (9ككما مكضح َ  جدكؿ  

 (9جدكؿ                                          
 مجمكمت  البحث حسب الشعب  .مم   الطالبتكزيس                         

 الطالبمدد  لمجمكم ا الشعب  ت
 سبؿ اتستبعاد

 الطالبمدد 
 بعد اتستبعاد

مجمكع 
سبؿ  الطالب

 اتستبعاد

مجمكع 
                                الطالب

 بعد اتستبعاد

 43 41 التجريبي  أ 1
2, 12 

 44 43 الضابط  ب 9
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جراءاتو: الثالثالفصؿ   ……………………………………//……………………………………………… منيجية البحث وا 

 

 (Equivalence of the Groups Research)  البحثتكافؤ مجموعتي  ثالثا:
مم  الرغـ مف إتباع الباحث األسمكب العشكا   َ  اختيار مجمكمت  البحث َقد حرص مم   

إجراء التكاَؤ بياهما كذلؾ سبؿ بدأ التدريس الدعم  لمجمكمت  البحث ,َقد اجرل الباحث التكاَؤات  
 بالمتغيرات اتتي : 9/9,12/ 11بتاريخ 

 
   -: باألشير لمطالبػ العمر الزمني ا
(, َضال مف اطالع 4لباحث مم  أممار الطالب مف البطاس  المدرسي . ممحؽ  ح ؿ ا   

الباحث مم  هكي  األحكاؿ المداي  لكؿ طالب كتـ إيجاد الكسط الحساب  كاتاحراؼ المعيارم ألممار 
الطالب َ  كال المجمكمتيف كباستعماؿ اتختبار التا   لمجمكمتيف مستقمتيف لممجمكم  التجريبي  

( 1.44( اسؿ مف القيم  التا ي  الجدكلي  كالبالغ   399.,كجد إف القيم  التا ي  المحسكب    كالضابط 
( لذلؾ ت يكجد َرؽ ذك دتل  إح ا ي  َ  متغير العمر 0,.,( كلمستكل دتل    10ماد درج  حري   

 (4  الزما  مما يدؿ مم  أف مجمكمت  البحث متكاَ تاف َ  هذا المتغير. ككما مبيف َ  جدكؿ
 (4جدكؿ  

 في األشير المجموعتيف التجريبية والضابطة طالبألعمار  االختبار التائينتائج 

 العدد المجمكم 
المتكسط 
 الحساب 

اتاحراؼ 
 المعيارم

درج  
 الحري 

مستكل  القيم  التا ي 
الدتل  
 الجدكلي  المحسكب  0,.,

 10 0009 91,042 43 التجريبي 
  غير دال ,1.44 399.,

 1041 91,041 44 الضابط 
 

   اختبار الذكاء (:  القدرات العقمية العامة درجات اختبار  -ب 
هـ البديهيات كالمكاءم  مس المكاسؼ الجديدة ,      يعرؼ   الذكاء بأام القدرة مم  التعمـ َك
آرثر  الذم امدام  لمقدرات العقمي  العا ليايكف ( - اكتيسامتمد الباحث اختبار  (, 2,,399:9ايكيف, 

لغرض  ,  (914: 9,10, جابر  ( اقالن مف,144القرش  , اكتيس كركجر لياكف كالمعرب مف  
 .التحقؽ مف تكاَؤ مجمكمت  البحث
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جراءاتو: الثالثالفصؿ   ……………………………………//……………………………………………… منيجية البحث وا 

 

 َقرة( 13ك    لدظي َقرة (99مف حيث المحتكل , ماها   م متاك ( َقرة  ,0مف   اتختبار يتككف 
تختبار اساسان مم  سياس القدرة مم  اتستدتؿ المجرد,  كر ك اشكاؿ , كيركز ا َقرة( 13ك    ن رمزي

بدا ؿ لالستجاب  كالدقرات  اربع كسد تـ  كغ الدقرات َ   كرة اتختيار مف متعدد الذم يعتمد مم  
 .ف اتسهؿ ال  اتكثر  عكب  م متدرج  َ   عكبتها

( 9,19( ك  الدليم , 1,,9مم  البي   العراسي  مف سبؿ كؿ مف  جابر,  هذا اتختبار طبؽ     
م مم  مدد مف المتخ  يف َ  العمـك التربكي  كالادسي  لمتأكد تمرض كسدلممرحم  اتمدادي  بالتحديد 

مف تكاَر الخ ا ص المااسب  لهذا الدقرات كبدا ؿ أجابتها مف حيث الشكؿ كالمضمكف كمدل كضكح 
تـ تطبيقم مم  مجمكمت  البحث  ,الخبراءالدقرات كتعميمات اتجاب  إذ حظيت الدقرات جميعها بمكاَق  

بإمطاء درج  كاحدة لإلجاب  ال حيح   كبعد ت حيح اتجابات , 11/9/9,12يـك الخميس بتاريخ 
( كاسؿ ,0ذلؾ تككف امم  درج  يح ؿ مميها الطالب  بك در لإلجاب  الخاط   اك الت  بدكف اجاب  , ك 

عماؿ اتختبار التا   لمجمكمتيف اات إح ا يان باستالبيا تلجك م( , 4ممحؽ رسـ   درج  ه     در (, 
( اسؿ مف ,49.,مستقمتيف لممجمكم  التجريبي  كالضابط , كأظهرت الاتا ج أف القيم  التا ي  المحسكب   

( كبهذا تعد مجمكمتا 10( كبدرج  حري   0,.,( ماد مستكل دتل   1.44القيم  التا ي  الجدكلي   
 -( يكضح ذلؾ :3الذكاء  اختبار القدرات العقمي  العام ( كجدكؿ   البحث متكاَ تاف َ  متغير

 (4جدوؿ )
 المجموعتيف التجريبية والضابطة االختبار التائي لمجموعتيف مستقمتيف لدرجات طالبنتائج 

  القدرات العقمية العامة اختبار في

المتكسط  العدد المجمكم 
 الحساب 

اتاحراؼ 
 المعيارم

 درج  الحري 
مستكل  التا ي القيم  

الدتل  
 الجدكلي  المحسكب  0,.,

 10 2.34 40.24 43 التجريبي 
 غير دال  1.44 ,49.,

 1.03 41.41 44 الضابط 
 

 لمادة الفيزياء :  المعمومات السابقة -ج
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جراءاتو: الثالثالفصؿ   ……………………………………//……………………………………………… منيجية البحث وا 

 

 ( َقرة مف اتختبارات,9امد الباحث اختباران تح يميان   المعمكمات السابق  ( مككف مف        
 9,13( كسد اختيرت مف كتاب الديزياء الرابس العمم   0المكضكمي  اكع  اتختبار مف المتعدد( , ممحؽ 

/  1كتاب الخامس اتمدادم التطبيق   طمف  ـ( ك الد كؿ اتكؿ كالثاا  كالثالث كالرابس كالخامس(
مرضها مم  مجمكم  ـ( , كلمتأكد مف مدل كضكح الدقرات كمال متها كبياف  دؽ الدقرات,   تـ 9,11

( , تـ تطبيؽ اتختبار مم  مجمكمت  البحث     الضابط  كالتجريبي  3مف الخبراء اتخت اص ممحؽ  
كالح كؿ مم  درجاتهـ, ممحؽ  ( , كبعد ت حيح اتجابات14/9/9,12( يـك اتحد الم ادؼ  

,  فمف المجمكمتيتـ ايجاد الكسط الحساب  كاتاحراؼ المعيارم لدرجات الطالب َ  كؿ  (4رسـ 
لعياتيف مستقمتيف لمعَر  الدركؽ بيف المجمكمتيف , ككما مبيف   T- test)كاستعماؿ اتختبار التا    

 (.0َ  جدكؿ رسـ   
 (5جدوؿ )

درجات في  المجموعتيف التجريبية والضابطة طالب نتائج االختبار التائي لمجموعتيف مستقمتيف لدرجات
 لفيزياءمادة افي  ةالسابق المعمومات

 العدد المجمكم 
المتكسط 
 الحساب 

اتاحراؼ 
 درج  الحري  المعيارم

مستكل  القيم  التا ي 
الدتل  
 الجدكلي  المحسكب  0,.,

 9.41 19003 43 التجريبي 
 غير دال  1.44 0204, 10

 9022 190,1 44 الضابط 
 التفكير الجانبي -د  

اذ    التدكير الجااب  طبؽ الباحث اختبار التدكير الجااب  القبم لمعَر  تكاَؤ المجمكمتيف َ      
مم  طالب المجمكمتيف الضابط  كالتجريبي   (9,14امتمد الباحث اختبار التدكير الجااب  لػ الذياب ,

, سبؿ بدء التجرب  كبعد ت حيح اتختبار كاات اتا جهـ كما َ  9/9,12/ ,9يـك اتثايف بتاريخ 
يجاد المتكسط الحساب  كاتاحراؼ المعيارم لدرجات الطالب َ  كال المجمكمتيف ( , كتـ إ4ممحؽ 

التجريبي  كالضابط  كماد إجراء المقارا  باستعماؿ اتختبار التا   لمجمكمتيف مستقمتيف لممجمكم  
جدكلي  ( اسؿ مف القيم  التا ي  ال4,3.,التجريبي  كالضابط  أظهرت الاتا ج أف القيم  التا ي  المحسكب   
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جراءاتو: الثالثالفصؿ   ……………………………………//……………………………………………… منيجية البحث وا 

 

( مما يعا  مدـ كجكد َرؽ ذم دتل  10( كدرج  حري    0,0,( ماد مستكل دتل    1.44كالبالغ   
 ( يكضح ذلؾ1إح ا ي  أم المجمكمتيف متكاَ تيف َ  متغير التدكير الجااب  القبم  كجدكؿ  

 (6جدوؿ )
التفكير الختبار  ريبية والضابطةالمجموعتيف التج لدرجات طالب االختبار التائي لمجموعتيف مستقمتيفنتائج  

 الجانبي القبمي

 العدد المجمكم 
المتكسط 
 الحساب 

اتاحراؼ 
 درج  الحري  المعيارم

مستكل  القيم  التا ي 
الدتل  
 الجدكلي  المحسكب  0,.,

 9.44 1.42 43 التجريبي 
 غير دال  1.44 4,3., 10

 9.39 1.44 44 الضابط 
 غيرات الدخيمةضبط المت رابعا :
بهدؼ الحداظ مم  سالم  التجرب  , حاكؿ الباحث ضبط بعض المتغيرات غير التجريبي  الت          

 :سد تؤثر َ  المتغيريف التابعيف, أك سد تؤثر َ  سالم  التجرب  ككاآلت  عتقد بأاهاي
 
 نةاختيار العي .1

إجراءات  تستادك البحكث التجريبي   تعد طريق  اختيار ميا  البحث مف العكامؿ الت  تؤثر َ        
, ككذلؾ ك ؼ دسيؽ لممجتمس األ م   تحقيقهاحث ااختيار العيا  مم  األغراض الت  يحاكؿ الب

قا لالسمكب العشكا    ( 4,1:  9,,9,  دكيدرم   كتحديد مدردات ذلؾ المجتمس اذ تـ اختيار العيا  َك
 .  القرم (

 
 أحواؿ التجربة والحوادث المصاحبة ػ 9

المتغير  لـ تتعرض التجرب  إل  أم حادث يعرسؿ سيرها كيؤثر َ  المتغير التابس بجااب أثر      
 المستقؿ .

 االندثار التجريبيػ 3
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جراءاتو: الثالثالفصؿ   ……………………………………//……………………………………………… منيجية البحث وا 

 

مطيدم,   هك األثر الااتج مف ترؾ مدد مف الطالب   ميا  البحث ( أك ااقطامهـ َ  أثااء التجرب       
باستثااء حاتت الغياب  طالبل  ااقطاع أك اقؿ أم َك  البحث الحال  لـ تح ؿ حا(,  110: 9,,9

 .الدردي  كباسب متقارب  إل  حد ما
  عامؿ النضج ػ4

 9,19هك ممميات الامك الجسم  كالدكرم كاتجتمام  لمطالب الخاضعيف لمتجريب   ممحـ ,        
رة كمكحدة كلـ يكف لهذا العمميات أثر َ  البحث الحال , ألف مدة التجرب  كاات س ي, (393:

 .لممجمكمتيف التجريبي  كالضابط 
 ػ اثر اإلجراءات التجريبية5
يما يحاكؿ الباحث ضبط بعض المتغيرات الت       عتقد أف دخكلها التجرب  سد يؤثر َ  سالم  التجرب  َك

 يم  مرض هذا اإلجراءات التجريبي  الت  تـ تحديد أثرها كه :
 سرية البحث :ا (
سري  البحث باتتداؽ مس إدارة المدرس  كالمدرسيف بعدـ إمالـ الطالب حرص الباحث مم        

بطبيع  البحث كأهداَم, حر ا مم  دس  الاتا ج, كلك  ت يعمد الطالب مم  تغيير اشاطهـ كمعاممتهـ, 
 مما يؤثر َ  سالم  الاتا ج.

 التدريس :ب(
د  مم  اتا ج التجرب  درج  مف درس الباحث مجمكمت  البحث بادسم طكاؿ مدة التجرب , مما يض     

 الدس  كالمكضكمي  .
 توزيع الحصص : ( ج
سيطر الباحث مم  هذا العامؿ مف خالؿ التكزيس المتساكم لمدركس بيف مجمكمت  البحث,       

( ح ص أسبكميا لكؿ مجمكم , كاتدؽ الباحث كمدير المدرس  كمدرس 0التجريبي  كالضابط  بكاسس  
احدة لكؿ مجمكم  َ  اليـك ادسم كتـ تطبيؽ ذلؾ ماذ بداي  التجرب  يـك المادة مم  أف تككف ح   ك 

( 4 مخطط (  9,12\3\13( حت  اهاي  التجرب  يـك الثالثاء بتاريخ   9,12\9\ 91الثالثاء بتاريخ  
 يكضح ذلؾ: 
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جراءاتو: الثالثالفصؿ   ……………………………………//……………………………………………… منيجية البحث وا 

 

 (4مخطط  
 بيف مجمكمت  البحث الضابط  كالتجريبي . الديزياءتكزيس ح ص مادة          

 المجموعة التجريبية مجموعة الضابطةال اليـو
 الح   األكل  الح   الثااي  األحد
 الح   الرابع  الح   الثالث  األثايف
 الح   الثالث  الح   الثااي  الثالثاء
 الح   الثااي  الح   األكل  اتربعاء
 الح   الثالث  الح   الرابع  الخميس

 
 

 المدة الزمنية :د(  
لزماي  إلجراء التجرب  متساكي  لمجمكمت  البحث كه  ثماف اسابيس , بدأت التجرب  يـك كاات المدة ا     

 9,12/ 91/9(,أذ بدأ التدريس الدعم  يـك الثالثاء الم ادؼ  10/9/9,12اتربعاء الم ادؼ  
 (. 13/3/9,12(,كااتهت يـك الثالثاء الم ادؼ   

 المكاف :ق(  
 المختبرالبحث   التجريبي  كالضابط  ( َ  المكاف ذاتم َ  حرص الباحث مم  تدريس مجمكمت       

 مس استخداـ مجمكمت  البحث لألجهزة كاألدكات ادسها.
 مستمزمات البحث . خامسا :

 تطمب تطبيؽ البحث تهي   بعض المستمزمات ماها :  
 تحديد المادة الدراسية : . أ

الديزياء لم ؼ الخامس اإلمدادم  تـ تحديد الد كؿ  السابس كالثامف كالتاسس( مف كتاب        
 9,12 -9,11العاـ الدراس    التطبيق . كه  الد كؿ الت  تدرس َ  الككرس الثاا  مف

 الد كؿ المكضكمات اآلتي : ت(,كتضما
 . الد ؿ السابس : الحرك  الدا ري  كالدكرااي 
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جراءاتو: الثالثالفصؿ   ……………………………………//……………………………………………… منيجية البحث وا 

 

 الد ؿ الثامف: الحرك  اتهتزازي  كالمكجي  كال كت .
 ر الكهربا  . الد ؿ التاسس : التيا

 السموكية: األىداؼصياغة ب ػ  
يعرؼ الهدؼ السمكك  مم  أام "  ياغ  لغكي  معيا  ت ؼ سمككان معياان يمكف مالحظتم ,كسياسم       

أف يككف سادران مم  أدا م َ  اهاي  اشاط محدد, تسامد مممي  كضس األهداؼ  لطالبكيتكسس مف ا
التعممي ( كتحكلها إل  مممي  ماظم  مق كدة, كلذلؾ َأف  –ي  السمككي  َ  ت ميـ العممي    التعميم

السمككي  األهداؼ أف استخداـ كضكح هذا األهداؼ تسامد مم  إكساب الطالب السمكؾ المطمكب, كما 
مم  التخطيط الماظـ لإلجراءات الت  يابغ  اف يؤديها الطالب لك   المدرسالمعَر  تعريدان دسيقان يسامد 

سمككيا  هداَان  ( 912 , كسد ساـ الباحث ب ياغ   (143: 4,,9, حمادات ,"ء المطمكبيتمكف مف األدا
قا لممجاؿ المعَر  مكزم  مم   كاَ   امتمادا مم  تحميؿ محتكل المادة الت  شممتها التجرب  َك

مم  مجمكم  مف  األهداؼ(, كسد تـ مرض هذا 1( ممحؽ   Bloomالمستكيات مف ت ايؼ بمـك   
( لبياف أرا هـ 3َ  مجاؿ التربي  كممـ الادس كطرا ؽ تدريس الديزياء, ممحؽ   مخت يفالمحكميف كال

حكؿ دس   ياغتها كمدل مال متها لمستكيات الطالب, كسد ح ؿ الباحث مم   تأييد  الحي  باسب  
 مس إجراء األهداؼالسمككي , كتـ امتماد جميس  األهداؼ% ( مف آراءهـ معيارا ل الحي  30أكثر مف   

 ( يكضح مستكيات بمـك لكؿ َ ؿ.2تعديؿ َ   ياغ  بعضها  كجدكؿ  
                                 

ي   لمد كؿ السابس كالثامف كالتاسس.2جدكؿ    ( يكضح مدد األهداؼ بحسب المستكيات المعَر

 الد ؿ ت
 مستكيات بمـك

 المجمكع
 تقكيـ تركيب تحميؿ التطبيؽ اتستيعاب التذكر

1 
د ؿ ال

 السابس
91 10 11 

1 4 9 
03 

9 
الد ؿ 
 11 91 40 الثامف

1 4 9 
34 

4 
الد ؿ 
 التاسس

 
94 13 13 

1 0 3 
21 

 912 3 11 13 31 03 30 المجمكع
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جراءاتو: الثالثالفصؿ   ……………………………………//……………………………………………… منيجية البحث وا 

 

 
 :عداد الخطط التدريسيةإ – ج

لتحقيؽ  المدرس كطالبممسبق  لممكاسؼ كاإلجراءات التدريسي  الت  يضطمس بها الت كرات كه  "ال      
كاستخالص  لتحميؿ المادة الدراسي , المدرستحقؽ الخطط الدراسي  الدر   أماـ ", ك تعميمي  معيا أهداؼ 

تمكام مف استخالص التعميمات كالمهارات كاتتجاهات ك  كما سس العام  لها,المداهيـ كالمبادئ كات
م  بأبعادا مم  كضس ت كر مسبؽ مف المكسؼ التعمي المدرس َك  الكست ادسم تسامد ,هاالمتضما  َي

كيرل الباحث أف التخطيط لمدرس مف األمكر الضركري  كالالزم   ,(932:  1,,9,محمكد  .  المختمد 
 َ  العممي  التربكي  كما كأاها مف المهارات الت  يابغ  مم  المدرس إتقااها.

لسابس ا الد كؿكمحتكيات  9,11\1لمخامس العمم  ط بعد اطالع الباحث مم  كتاب الديزياءك         
 المادة, كسد التـز بقكامد كتاب  لهذا الد كؿ العممي  المااسب  المادةمام, شرع بكتاب  كالثامف كالتاسس 

لمقراءة َ   المااسب  األمثم  العممي  الااجح  مف حيث كضكح الدكرة, كامتماد الحكار المااسب, كاختيار
. كسد مرض الباحث اامكذجان مف لجميس الطالب أساليب التعمـ المااسب  اي اإلمدادي , مراميمرحم  الدراس  
مكااي  تكظيدها  المادة العممي  َ  الخطط مم  مجمكم  مف المحكميف, لتحديد مدل  الحها, كا 

, كسد أمد الباحث مجمكم  مف الخطط التدريسي  لطالب مجمكمت  البحث التجريبي  التدريسي  اليكمي 
لثامف كالتاسس ( مف كتاب الديزياء المقرر تدريسم لطالب كالضابط  َ  ضكء محتكل الد كؿ   السابس كا

بكاسس خط  تدريسي  لكؿ ح   دراسي  إذ  (9,12 - 9,11ال ؼ الخامس اإلمدادم لمعاـ الدراس   
( خط  لممجمكم  التجريبي  الت  درست بطريق  إستراتيجي  التعمـ المستاد ,3بمغ مدد الخطط التدريسي   

ؽ الطريق  اتمتيادي  , كتـ مرض ( خط  ل,3إل  الدماغ ك   ممجمكم  الضابط  الت  درست مم  َك
أامكذجيف مف الخطط مم  مجمكم  مف المحكميف كالمخت يف َ  مجاؿ التربي  كممـ الادس كطرا ؽ 

( لبياف آرا هـ بشأاها, كمدل مال متها لطريق  التدريس 3تدريس الديزياء كمدد مف مدرس  المادة, ممحؽ  
ة , كسد استرح بعضهـ إجراء التعديالت مميها, كبعد األخذ باظر اتمتبار مقترحاتهـ كآرا هـ كمحتكل الماد

 (.2أ بحت الخطط ب كرتها الاها ي , ممحؽ  
يتطمب هذا البحث إمداد أداتيف لقياس المتغيريف التابعيف التح يؿ َ  مادة  :سادسا : أداتا البحث

رضياتم. كاألداتاف المتاف  الديزياء  كالتدكير الجااب , كذلؾ لمتعرؼ مم  مدل تحقيؽ أهداؼ البحث َك
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أمدهما الباحث هما اختبار التح يؿ َ  مادة الديزياء كاختبار التدكير الجااب   لم ؼ الخامس 
 -اإلمدادم التطبيق ,  َك  ما يأت  تكضيح إلجراءات بااء هاتيف األداتيف :

 االختبار ألتحصيميأوال : 
بطريق  ماظم  لتحديد مستكل تح يؿ الطمب  إمدادها الت  يتـ األداة تح يم  يعد اتختبار ال     

لمعمكمات كمهارات َ  مادة دراسي  كاف سد تعممها سابقاي, َك  ضكء محتكل المادة العممي  لمد كؿ 
 اختبارتـ بااء   9,12 – 9,11مف كتاب الديزياء لم ؼ الخامس العمم  لمعاـ الدراس   الثالث 

ؽ لهذا البحث  تح يم  خاص  (4  لمشكؿ رسـَك
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (4الشكؿ  

 خطكات بااء اتختبار التح يم  مف امداد الباحث
 

 
 انهذف من االخزجبر

 رحذيذ عذد فقراد االخزجبر

 نمىاصفبداعذاد جذول ا

صىغ فقراد االخزجبر 

 ورعهيمبره

 ايجبد صذق االخزجبر

 انزطجيك االسزطالعي األول

 انزطجيك االسزطالعي انثبني

 رحهيم انفقراد احصبئيب

 انخصبئص انسبيكىمزريخ

 ثجبد االخزجبر

ثصيغزه  االخزجبر انزحصيهي

 اننهبئيخ 

انفقراد 

انمىضىع

 يخ

معامم

 انصعىبت
معامم

 انتمٍٍص

 

فاعهٍت

 انبدائم
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 -اليدؼ مف االختبار التحصيمي : .1

َ   اتمدادم التطبيق  سياس مستكل معمكمات طالب ال ؼ الخامسإل  يهدؼ اتختبار         
 .( 9,12 – 9,11 يزياء لمعاـ الدراس  َ  مادة الد الثالث الد كؿ 

 
 -تحديد عدد فقرات االختبار : .2

 األغراضباتمتبار كاألخذ مدد مف المتخ  يف َ  الديزياء كطرا ؽ تدريسها,  َ  ضكء آراء        
 ( َقرة.,3كؿ َ ؿ تـ تحديد َقرات اتختبار بػ  كأهمي  السمككي  المراد تحقيقها 

 -: جدوؿ المواصفاتاعداد  .3

جدكؿ المكا دات, كذلؾ  دامدالتحقيؽ الشمكلي  لدقرات اتختبار كتمثيمها ميا  المحتكل تـ        
كحساب بحساب كزف المحتكل َ  ضكء مدد الح ص لتدريس كؿ َ ؿ مف الد كؿ الممثم  لممحتكل 

كيب, السمككي  َ  كؿ مستكل مف مستكيات بمـك المعَر   تذكر, َهـ, تطبيؽ, تحميؿ, تر األهداؼ كزف 
 )3الجدكؿ  ك َقرة ,  (,3 ػكسد حدد الباحث َقرات اتختبار ب ,تقكيـ( ثـ حساب مدد الدقرات لكؿ خمي  

يكضح ذلؾ :

 ( 8جدوؿ ) 
 لمادة الديزياء لمخامس العمم  التطبيق  لمد كؿ لالختبار التحصيمي جدوؿ المواصفات

    السابس كالثامف كالتاسس (( مف الكتاب المدرس  

 د
عذد  بدانمىضىع

انصفحب

 د

االهميخ 

 اننسجيخ

مجمى نسجخ انهذف انسهىكي

ع 

االسئ

 نخ

 

تركس

44% 
 فهم

25%

 رطجيك

11

%

 رحهيم

1%

رركي

 ة

5%

 رقىيم

4%

43214414%2622انفصمانسابع1

64311116%3631انفصمانثامه2

63211114%3335انفصمانتاسع3

55انمجمىع
144

%
1614232244
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جراءاتو: الثالثالفصؿ   ……………………………………//……………………………………………… منيجية البحث وا 

 

 -صوغ فقرات االختبار : .4

َقرات اتختبار المكضكم   إمداد تـ المراد سياسهااألهداؼ اظران لتبايف مستكيات كطبيع          
كالباسي  خاط   ال حيح , اإلجاب  يمثؿ  أحداهاَقرة كبأربع  بدا ؿ  (,3  اتختيار مف متعدد( بكاسس 

 معَر  الحقا ؽ العممي  كاستيعابها كتطبيؽ المعَر  العممي  َ  مكاسؼ جديدةتقيس مستكل التذكر ك بحيث 
 كتحميؿ المكاسؼ كتركيب ماهك جديد َ  مكاسؼ جديدة كتقكيمها.

 -صوغ تعميمات االختبار :
 -تعميمات خاصة بالطالب : -أ 

مف  ب اإلجاكالهدؼ مف اتختبار كمدد َقراتم ككيدي   بالطالبتضمات المعمكمات الخا         
 . إجاب ترؾ َقرة مف دكف أك لمدقرة الكاحدة, إجاب  مف أكثر الدقرات المكضكمي  كتجاب اختيار 

 -تعميمات التصحيح : -ب 
. (4كما َ  الممحؽ   التح يم  لجميس َقرات اتختبار اإلجاب  ال حيح مدتاح  تـ إمداد      
تككف المتركك  , كبهذا أك الخاط   لإلجاب  درج  كاحدة لمدقرة ال حيح  ك در أمطيت َقد 

  كه  الدرج  الكمي  لالختبار.درج   ,3المكضكمي  لألس م  الدرج  الكمي  
 -صدؽ االختبار : .5

لضماف  دؽ اتختبار التح يم  كتمثيمم لممحتكل التعميم  المراد سياسم كسدرتم َ  الكشؼ مف       
 دؽ المحتكل مم   تـ اتمتماد, (33:, 0,,9 الجمب ,مدل ارتباط َقراتم بمحتكل الهدؼ الذم تقيسم

تحديد َقراتم مبر تـ التحقؽ مف  دؽ المحتكل لالختبار التح يم  ك كما يت ؿ بم مف  دؽ ظاهرم, 
قان لجدكؿ المكا دات, الجدكؿ   ( الذم يعد مؤشران مف مؤشرات  دؽ المحتكل لالختبار, كما اف 3َك

ة دالسمككي  الخا   بم مس محتكل الماكاألهداؼ   دؽ المحتكل سد تحقؽ ظاهريان كذلؾ بعرض اتختبار
كطمب ماهـ إبداء رأيهـ َ   (3الممحؽ  التعميمي  مم  مدد مف المحكميف َ  الديزياء كطرا ؽ تدريسها 

 كااتماءلمحتكل المادة التعميمي  ,  كضكح  كغ الدقرات, كمااسب  البدا ؿ, كشمكلي  َقرات اتختبار
قاى آلرا هـ مدلت بعض َقرات اتختبار لمعَر  لكؿالدقرات لممكضكع كلممستكل ا كحذَت  كبدا مم َقرة, كَك

كبهذا مد , ( َما َكؽ لجميس الدقرات   , كسد ح مت الدقرات ب يغتها الاها ي  مم  اتداؽ  بعضها
 اتختبار ذا  دؽ محتكل كظاهرم . 
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جراءاتو: الثالثالفصؿ   ……………………………………//……………………………………………… منيجية البحث وا 

 

 -لالختبار :األوؿ التطبيؽ االستطالعي  .6

اتمدادم مف طالب الخامس  طالب ,4  استطالمي  مككا  مف طبؽ اتختبار مم  ميا        
كذلؾ لمتحقؽ مف كضكح تعميمات اتختبار  (.11/3/9,12يـك الثالثاء   امدادي  الداراب َ   التطبيق 
قراتم, ك  مم  َقرات اتختبار مما يدؿ أثااء اإلجاب  سدرت اتا ج التطبيؽ مف سم  استدسارات الطالب أَك

 دسيق ( . ,3 لإلجاب  ؾ كضكح تعميماتها كاف معدؿ الكست المستغرؽ مم  كضكحها, ككذل
 
 -التطبيؽ االستطالعي الثاني : .7

( طالب      البالغ مددها   (التحميؿ اإلح ا    اتستطالمي  الثااي  عيا المم   طبؽ اتختبار     
مف خارج ميا  لبحث مف مجتمس ا مشكا ياه  ـتـ اختيارهك  التطبيق  اتمدادم مف طالب ال ؼ الخامس

مم  مكمد اتختبار إدارات المدارس بعد اتتداؽ مس  (14,19/3/9,12كالخميس  األربعاء يـك البحث 
 .مف التطبيؽأسبكع كسبؿ 

 :لفقرات االختباراإلحصائي التحميؿ  .3

اف الهدؼ مف التحميؿ اتح ا   هك لمعَر  َعالي  َقرات اتختبار َ  تمييز الطمب  ذكم  
ل العاؿ َ  التح يؿ مف المستكل المتدا  َ  التح يؿ ,كمعَر   عكب  السؤاؿ مف اجؿ المستك 

, 1,,9استبعاد اتس م  غير المميزة كاتس م  الت  يككف مستكل  عكبتها ماخدضا اك مرتدعا كاظـ,
%( مف 92درجات العيا  ترتيباي تاازليان كاختيرت   ساـ الباحث بترتيبمممي  الت حيح إتماـ بعد ك  (,,1:

تيف,92الدرجات العميا ك   كتتماـ مممي  التحميؿ  %( مف الدرجات الدايا لتمثال المجمكمتيف المتطَر
 -اآلت :ب اتح ا   ساـ الباحث

 
 -( :Item Difficulty Coefficientمعامؿ صعوبة الفقرة ) -أ 

 هك الاسب  الم كي  لمطالب الذيف يجيبكف مف السؤاؿ اجاب   حيح      
 Grissom,& Kim,    ,P:   )  تـ حساب معامؿ  عكب  كؿ َقرة مف َقرات اتختبار اذ

بتطبيؽ معادل  معامؿ ال عكب , ككاف الهدؼ مف حساب معامؿ  عكب  َقرات اتختبار هك حذؼ 
%, ,3% كتمؾ الدقرات الت  يزداد معامؿ  عكبتها مف ,9الدقرات الت  يقؿ معامؿ  عكبتها مف 

( ,.14 – 44.,بمغ معامؿ  عكب  الدقرات بيف  إذ س الدقرات مكضكمي , َتبي ف مف الاتا ج اف جمي
 .مقبكتن (, كبهذا تعد جميس َقرات اتختبار جيدة كمعامؿ  عكبتها ,1ممحؽ  ال
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 -( :Item Discriminationمعامؿ تمييز الفقرة ) -ب 
العميا ك  هك الدرؽ بيف مجمكع الطالب الذيف اجابكا مم  الدقرة ب كرة  حيح  مف الد        

( ,13: 4,,9مجمكع الطالب الذيف اجابكا مم  الدقرة ب كرة  حيح  مف الد   الدايا. المايزؿ,
تيف َ  معامؿ التمييز لدقرات اتختبار كسد حدد , اتبس الباحث طريق  المجمكمتيف المتطَر

تيالمجمكمت , كبما اف العيا  % َ  كؿ مجمكم  92ف َ  الدرج  الكمي  باسب  يف المتطَر
كؿ ( طالبا اذ ا بح ل1,3الكم    َبمغ مدد الطالب ( طالب , ,,9اتستطالمي  تالدت مف  

تيف طالب, كماد حساب معامؿ التمييز لكؿ َقرة مف ( 03  مجمكم  مف المجمكمتيف المتطَر
(, 01., -42.,َقرات اتختبار بتطبيؽ المعادل  الخا   بها, كجد اف سيمتها تتراكح بيف  

اف المتخ  يف يعدكف إذ اف هذا المستكيات تعد مؤشران جيدان لقبكؿ الدقرات, ك  (,,1ممحؽ  ال
( َأكثر, لذا تعد َقرات اتختبار مقبكل  مف حيث ,4.,كاف معامؿ التمييز  إذا الدقرة مقبكل  

 سدرتها التمييزي  كلذلؾ لـ يحذؼ ايان ماها.
 -( :Effectiveness of Destructionفعالية البدائؿ ) -ج 

  اتختبارات المكضكمي  مف اكع اتختيار مف متعدد يككف البديؿ الخاطئ َعاتن مادما َ      
يجذب مددان مف الطالب مف المجمكم  الدايا يزيد مم  مدد الطالب َ  المجمكم  العميا, كيككف 

, كبعد تطبيؽ (424: 4,,9 الزامم  كاخركف,َعالي  كمما زادت سيمتم َ  السالبأكثر البديؿ 
َعالي  البدا ؿ الخاط   لجميس الدقرات المكضكمي , كجد اف معامالت َعالي  جميس البدا ؿ معادل  

 (.11ممحؽ  ال   َعال . طسالب , كبذلؾ مدت جميس البدا ؿ الخا
 

 -( :The Reliabilityالثبات ) -د 
 : ثبات االختبار التحصيمي- 

 & ,Fraenkel مدل الدس  كاتتساؽ بدقرات اتختبارإل  يشير الثبات  

Wallen,    :P:   ) لككف اتختبار ,9كيكدر ريجاردسكف معادل   الباحث , كامتمد )
, كاحتسب معامؿ الثبات بتطبيؽ المعادل  مم  اختيار مف متعدديتضمف َقرات مكضكمي  

كهك معامؿ ثبات جيد  (0.84( كبمغت سيمتمطالباى ( ,,9استجابات العيا  اتستطالمي   
ؽ المعا بأف سيـ معامالت الثبات الت   القياس كالتقكيـ, أدبيات إليهايير الت  تشير كمقبكؿ مم  َك

كمقبكل  تحظ  بدرج  جيدة اتختبار ( تعد مقبكل  كهذا يدؿ مم  أف َقرات 0.70تزيد مم   
 اح ا يا .

 الثبات بطريقة تحميؿ التبايف باستعماؿ معادلة الفا كرونباخ 
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 ألام,  يجاب  لتجااس اإلجابات مم  ممـك الدقراتالمستكل اإل المعامؿ مم  اهذ يؤكدإذ 
رة كالدرجات مم  إم َقرة َق   ميا  الثبات لكؿبيف درج الداخمي   مم  حساب اترتباطات يعتمد

, اف معامؿ الثبات يجب اف يككف  أخرل مف جه  كمس الدرجات الكمي  لالختبار مف جه  أخرل
كسد بمغ معامؿ الثبات  , (,34: 9,11,مالـابك  %(,3مرتدعا بدرج  مالي  كاف ت يقؿ مف 

 .مقبكؿ اح ا يا( كهك معامؿ ثبات ,,34المستخرج بهذا الطريق   
 

 ػ الصورة النيائية الختبار التحصيؿ في مادة الفيزياء7
 ( .3( بدا ؿ لكؿ َقرة , ممحؽ 3بكاسس   ( َقرة,3تالؼ اتختبار ب كرتم الاها ي  مف   
 

 الجانبي ثانيًا : اختبار التفكير
ساـ  ,لغرض سياس التدكير الجااب  كبعد اطالع الباحث مم  الدراسات الت  تااكلت هذا المكضكع      

ؽ تعريؼ التدكير الجااب   اختبار الباحث بإمداد كهك  اتختبارالتدكير الجااب  لػ  ديبكاك( َ  كضس َك
 الباحث . ااالتعريؼ الذم تبا

 وتصحيحو  االختباروصؼ .  1
لقياس األلغاز َقرة كمم  المستجيب حؿ هذا أك  ( لغز,9  التدكير الجااب  مف اختباريتألؼ       

إذا أجاب  أم( 1,   در  ت حيح هذا اتختبار َيككف بطريق أما ,(19ممحؽ رسـ   التدكير الجااب 
الدقرة  لـ يجب مم أك خاط   إجاب  الطالب أما إذا أجاب ( 1 حيح  يعط   إجاب  مم  الدقرة  بالطال

ؽ  الكمي  لالختبار   تحسب الدرج ,(14ال حيح  المعطاة لكؿ لغز ممحؽ  اإلجابات َيعط    در(  َك
( ,9يمكف اف يح ؿ مميها المستجيب ه     درجأمم  بجمس درجات الدقرات ال حيح  كبذلؾ َاف 

 ( .,1لالختبار هك   الحساب ه    در( كبذلؾ َاف الكسط   درجكأدا  
 قي لمفقرات :التحميؿ المنط .2

 ػػ صالحية الفقرات 
ابكمكاد لممتغير المراد سياسم   اتختبارالتعرؼ مم  مدل تمثيؿ إل    تشير هذا العممي      
ؿ, أَضؿ ( اف 1429(  كيرل  ايبؿ 19( َقرا ممحؽ  ,9 ختبار(. كسد كاات َقرات ات,14: 9,19كاَك

 يف بتقدير  الحيتها لقياس  ختراء كالمكسيمم لمتأكد مف  الحي  الدقرات ه  سياـ مدد مف الخب
 تختبارلذلؾ يعط  ا  مف الذاتي  كبما اف حكـ الخبراء يت ؼ بدرج الت  كضعت مف اجمها  .  ال د
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التحميؿ الماطق  لمدقرات مف خالؿ التكاَؽ بيف تقديرات   كيمكف تقييـ درج ,مف محكـ مدد ألكثر 
 .(1,4: 0,,9 الجمب ,المحكميف

( مف الخبراء ,9متضماا تعريؼ  ديبكاك ( لمتدكير الجااب  , مم    ختبارتلذلؾ تـ مرض ا
( لبياف مدل  الحي  كؿ َقرة مف َقرات 3 يف َ  مجاؿ التربي  كممـ الادس , ممحؽ   ختالم
الخبراء تـ استخراج آراء تعديؿ كما التعديؿ المال ـ . كلتحميؿ إل  كاات تحتاج إذ كبياف ما  , ختبارات

%   الزامم  كاخركف , ,3تككف اسبم اتتداؽ ت تقؿ مف  مم  افالم كي  لالتداؽ بيف المحكميف   الاسب
َما َكؽ َمـ تحذؼ أم َقرة كااما تـ  % ,3كه  اتتداؽ هذا   كبااءا مم  اسب( . 931,ص4,,9

قا تراء المحكميف ,    .(19( َقرة ممحؽ  ,9كبذلؾ ا بحت َقرات المقياس  تعديؿ بعض الدقرات َك
 : االوؿ االستطالعي التطبيؽػ 3

طالبان ( مف طالب  ,4تطبيؽ اتختبار مم  ميا  استطالمي  مككا  مف   حرص الباحث مم        
, كذلؾ َ  (0ككما مكضح َ  جدكؿ  ال ؼ الخامس اإلمدادم التطبيق  َ  إمدادي  الداراب  لمبايف 

حظاتهـ مف أم َقرة مف َقرات اتختبار , ( كطمب ماهـ إبداء مال9,12/ 9/3يـك اتحد المكاَؽ  
كاتستدسار مف أم كمم  أك مبارة يجدكاها غامض  أك غير كاضح  , كسد تـ تسجيؿ أس م  الطالب 
كاستدساراتهـ كبعض المالحظات الت  تتعمؽ بدقرات اتختبار كبتعميماتم َتبيف أف تعميمات اتختبار 

قراتم كاات اغمبها كاضح  كمدهكم  مف سبؿ جميس الطالب باستثااء بعض الكممات الت  لـ تدهـ كالت   َك
الزمف المستغرؽ  دسيق  ( كتـ حساب ذلؾ مف خالؿ احتساب 42تـ تكضيحها , كسد بمغ متكسط اإلجاب   

 ألكؿ خمس طالب كالزمف المستغرؽ ألخر خمس   أكممكا إجاب  اتختبار .
 -التطبيؽ االستطالعي الثاني:.4
     ( البالغ مددها  اتستطالمي مم  ميا  التحميؿ اإلح ا    ير الجااب  التدك طبؽ اختبار  

مف مجتمس البحث خمس مدارس مف  مشكا ياه  ـ( طالب مف طالب ال ؼ الخامس العمم  تـ اختياره
مم  مكمد إدارات المدارس ( بعد اتتداؽ مس 10,11/3/9,12كالخميس  األربعاء يـك مياتم مف كليس 

 مف التطبيؽ أسبكع اتختبار كسبؿ 
 :لفقرات االختباراإلحصائي التحميؿ  .0

بترتيب درجات العيا  ترتيباي إح ا يان  مممي  الت حيح تـ تحميؿ َقرات اتختبارإتماـ بعد  
%( مف الدرجات الدايا لتمثال المجمكمتيف 92%( مف الدرجات العميا ك  92تاازليان كاختيرت  

تيف,  -اآلت :ب اتح ا   ساـ الباحث كتتماـ مممي  التحميؿ المتطَر
ممػػ  التمييػػز بػػيف الطػػالب ذكم الدرجػػ   المقيػػاسيعاػػ  سػػدرة  : القػػوة التميزيػػة لفقػػرات االختبػػار . أ

العاليػػػ  َػػػ  ال ػػػد  أك الخا ػػػي  المػػػراد سياسػػػها كالطػػػالب الحا ػػػميف ممػػػ  درجػػػات كاط ػػػ  َيهػػػا, 
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ت التمييز العػال  كالجيػدة َقػط, كالهدؼ مف هذا الخطكة هك اإلبقاء مم  الدقرات أك اتختبارات ذا
أمم  مف ذكم المستكل الضعيؼ ب كرة كاضح  ,  كالت  تككف اسب  المجيبيف مميها مف الجيديف

كذلؾ تف الدقرة الت  ت يجيب مميها جميس الممتحايف مم  اخػتالؼ مسػتكياتهـ ت سيمػ  لهػا ألاهػا 
( كتككف  04,عامؿ التمييز لها اكبر مف  ت تستطيس التمييز بياهـ, كتككف الدقرة مقبكل  إذا كاف م

, (   :Kubiszyn&borich,    ,P   ( َػػػأكثر.03, أَضػػػؿ كممػػػا ح ػػػمت ممػػػ  سيمػػػ  اكبػػػر
َقػػد كجػػد اف سػػيـ معامػػؿ التمييػػز لدقػػرات  ,كبعػػد تطبيػػؽ المقيػػاس ممػػ  العياػػ  اتسػػتطالمي  الثاايػػ  

ت ممػػ  التمييػػز بػػيف المجيبػػيف سػػدرة الدقػػرا بػػاف كهػػذا يؤشػػر ( 300-90,0المقيػػاس تتػػراكح مػػا بػػيف 
 ( . 13رسـ   ممحؽ , لمكشؼ مف الدركؽ الدردي  بياهـ

 ختبارارتباط الفقرة بالدرجة الكمية لالب.
لمعَر  مدل ارتباط درج  كؿ َقرة مس الدرج  الكمي  لالختبار أخضعت درجات الطالب العيا   

ات كتـ حساب معامؿ ارتباط كؿ َقرة مس ( طالب لتحميؿ الدقر ,,9كالبالغ مددها الثااي  اتستطالمي  
 point – By Serialالدرج  الكمي  لالختبار , كباستخداـ معامؿ ارتباط الثاا   بكيات بايسيلاير       

Correlation كبذلؾ َاف معامالت اترتباط 0102,-0993,(,كتراكحت معامالت اترتباط بيف ,)
(  0,0,( ماد مستكل دتل     014,  الجدكلي  كالبالغ    جميعها دال  إح ا يا ماد مقاراتها مس القيم

 (4( كما َ  جدكؿ  ,9عها كالبالغ   (, كبذلؾ تـ اإلبقاء مم  َقرات اتختبار جمي144كدرج  حري   
 (4جدكؿ  

 اررجبط انفقرح ثبنذرجخ انكهيخ


معاممازتباطانفقسةمعاممازتباطانفقسة

146364 1146551 

246552 1246524 

346652 1346511 

446416 1446345 

546346 1546354 

646253 1646535 

246341 1246255 

146552 1146313 

546554 1546221 

1446612 2446256 

 
 الخ ا ص السيككمتري  تختبار التدكير الجااب :

 . Test Validityػ  دؽ اتختبار 4
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 -يف هما :تـ ايجاد  دؽ اتختبار بطريقت
 : Face Validityال دؽ الظاهرم: -ا-3
مرض اتختبار مم  مجمكم  مف المحكميف كالمتخ  يف َ  مجاؿ التربي  كطرا ؽ تدريس الديزياء    

قراتم , كبذلؾ أ بح مدد الدقرات الكم 3, ممحؽ    ( , إلبداء آرا هـ بالاسب  إل  مكاسؼ اتختبار َك
 . (َقرة,9 
 : Construct Validity دؽ البااء  -ب-3

أكثر أاكاع كما اام   كهك مبارة مف تحميؿ معا  درجات اتختبار َ  ضكء المداهيـ السمككي
 يف َ  القياس الادس  اذ اام يتدؽ مس جكهر مدهـك  ختاظر مدد كبير مف الم  ال دؽ سبكت مف كجه

( .ككذلؾ يق د بم 1,9: 0,,9الجمب ,    ايبؿ ( لم دؽ مف حيث تشبس المقياس بالمعا  العاـ 
 & ,Phillipsالمدل الذم يمكف اف يشير بمكجبم ال  سياس بااء اظرم محدد اك خا ي  معيا   

Stawarski ,    ,P:  ) 
لمدقرات كتقدير الخبراء ل الحيتهما مف اهـ مؤشرات هذا الاكع اإلح ا   التحميؿ أساليب كتعد 

تختبار التدكير  هذا الاكع مف ال دؽ (.كسد تحقؽ  920: 4,,9,  مباس كاخركفمف ال دؽ   
 -مف خالؿ المؤشرات اتتي  : الجااب 

مم  الخبراء لمكشؼ مف مدل  اتختباركسد تحقؽ مف خالؿ مرض َقرات  -: صالحية الفقراتػػ 
 تمثيمها لجكااب المتغير كالذيف اكدكا مم   الحي  الدقرات لقياس ما  ممت مف اجمم .

تيف العميا كالدايا اذ  حيث -: اتػػ القوه التمييزية لمفقر  استخرجت بأسمكب المجمكمتيف المتطَر
الذيف لهـ تدكير جااب  مال  مف الذيف تدكيرهـ   سادرة مم  التمييز بيف الطمب اتختباراَترض اف َقرات 

 الدقرات مف سدرا مم  التمييز . أظهرتتحقؽ ذلؾ مف خالؿ ما  الجااب  كاط  كالذم
تختبار ام مف خالؿ اتتساؽ الداخم   -: الكمية ةيف درجو كؿ فقرة و الدرجػػ معامؿ االرتباط ب

بالدرج  الكمي  ( َقرا مرتبط  ,9البالغم   اتختبار جميعاالاتا ج اف َقرات أثبتت َقد  التدكير الجااب 
 كبذلؾ تـ اإلبقاء مم  َقرات اتختبار جميعها  .إح ا ي   كبدتل لالختبار

 ( ,9كالبالغ    
 .Test Reliabilityثبات اتختبار   -ج-3

 التدكير الجااب  بطريقتيف: رحسب ثبات اختبا
 :(  KRػ طريق  كيكدر ريتشاردسكف  أ
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يمكف تطبيؽ هذا الطريق  مادما تككف َقرات اتختبار مكضكمي  ,كتتضمف أحد اتحتماليف أما         
ممر (   ,( أك  1مالم    ح أك خطأ كبمعا  آخر ,مادما يأخذ الطالب مم  كؿ َقرة 

( كهذا القيم  جيدة كيمكف  039,(, كبعد حساب سيم  ثابت كيكدر كاات   910: ,9,1كأخركف,
 امتمادها.

قان لهذا الطريق  ب  ػ طريق  تحميؿ التبايف باستعماؿ معادل   الدا كركاباخ (: حيث بمغ معامؿ الثبات َك
 ,033) 
 ( َقرة .,9جااب  :  تالؼ اتختبار ب كرتم الاها ي  مف  ػ ال كرة الاها ي  تختبار التدكير ال0

 سابعا : إجراءات تطبيؽ التجربة 
 مم  تطبيؽ التجرب . تهماح ؿ الباحث مم  مكاَق ,الديزياء مادة إدارة المدرس  كمدرس  بعد مداكل ػ 1
تطبيؽ اختبار باحثبدأ الب اذػ المباشرة بتطبيؽ التجرب  : باشر الباحث بالتطبيؽ الدعم  لمتجرب  , 9

جراء التكاَؤات11/9/9,12  القدرات العقمي  العام  يـك الخميس المكاَؽ   السابق َ  المعمكمات ( , كا 
تغراض  القبم  ( كتطبيؽ اختبار التدكير الجااب 14/9/9,12كالعمر باألشهر َ  يـك اتحد المكاَؽ  

يس الدعم  َ  يـك الثالثاء المكاَؽ ( , كبدأ التدر 9/9,12/,9التكاَؤ يـك اتثايف المكاَؽ  
 91/9/9,12.) 
ػ تدريس مجمكمت  البحث : درس الباحث بادسم مجمكمت  البحث , إذ تـ تدريس  المجمكم  التجريبي  4

ؽ الخطط التدريسي  الت  أمدها الباحث باستعماؿ طريق  إستراتيجي  التعمـ المستاد إل  الدماغ  مم  َك
ؽ الخطط التدريسي  الت  أمدها الباحث بحسب الطريؽ التقميدي  كتدريس المجمكم  الضابط  م م  َك

 كبكاسس خمس ح ص َ  األسبكع لكؿ مجمكم .
 ( 13/3/9,12ػ ااتهاء التجرب  : ااته  التدريس الدعم  لمتجرب  َ  يـك الثالثاء المكاَؽ  3
كما ـ تطبيؽ   أدكات البحث( ػ بعد ااتهاء الباحث مف تدريس مجمكمت  البحث المادة الدراسي  المقررة ت0
  -: يم 

 .أػ اختبار التحصيؿ في مادة الفيزياء 
بعد اتاتهاء مف تطبيؽ التجرب  تـ إخبار طالب مجمكمت  البحث التجريبي  كالضابط  مف مكمد     

تطبيؽ اتختبار سبؿ أسبكع مف تطبيقم , كسد تـ تطبيؽ اختبار التح يؿ َ  مادة الديزياء مم  
( كأشرؼ الباحث مم   9,12/  3/  93لبحث َ  كست كاحد َ  يـك األحد المكاَؽ  مجمكمت  ا

 مممي  تطبيؽ اتختبار, كتـ الح كؿ مم  درجات الطالب لممجمكمتيف
 (10ممحؽ  ,   التجريبي  كالضابط  ( 

 ب ػ تطبيؽ اختبار التفكير الجانبي
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( مم  المجمكمتيف َ   9,11/  3/ 90طبؽ اختبار التدكير الجااب  َ  يـك اتثايف الم ادؼ      
 (10كست كاحد, كتـ الح كؿ مم  درجات الطالب لممجمكمتيف   التجريبي  كالضابط  (, ممحؽ 

 ثامنا : الوسائؿ اإلحصائية .
( كبراامج   -SPSS  خداـات باستػ  البيااػػلمعالجاإلح ا ي  استخدـ الباحث مجمكم  مف الطرؽ    
 Microsoft office excel     : ماها ما يم ) 

 المتكسطات الحسابي  كاتاحراَات المعياري . .1
ككذلؾ لمعَر  اثر المتغير التجريب  مم  المتغيرات التابع  ,  لعياتيف مستقمتيف( t-testاختبار   .9

( t-testمتأكد مف تكاَؤ طالب مجمكمت  البحث سبؿ البدء بالتجرب  باستخداـ اتختبار التا    ل
 كالمعمكمات السابق (. اءالزما  لمطالب باألشهر كالذك مرَ  متغيرات  الع

 التدكير الجااب .ك  التح يؿ َ  مادة الديزياء(, لقياس ثبات كؿ مف اختبار الدا _كركاباخ  معامؿ .4
لقياس ثبات اختبار التح يؿ َ  اتختبار ألتح يم  كاختبار التدكير  ,9ريدشارستكف  -كيكدر .3

 الجااب .
لحساب معامؿ  عكب  الدقرات المكضكمي  الت   المكضكمي , استخدـ معامؿ  عكب  الدقرات .0

 .اختبار التح يؿ َ  مادة الديزياءتعط  اجاباتها  كاحد أك  در( َ  
 .اختبار التح يؿ َ  مادة الديزياءلمدقرات المكضكمي  َ   استعمؿمعامؿ التمييز,  .1
اختبار التح يؿ رات المكضكمي  َ  لحساب َعالي  البدا ؿ لمدق استعمؿَعالي  البدا ؿ الخاط  ,  .2

 .َ  مادة الديزياء
 (, استخدـ لمعَر  حجـ تأثير المتغير المستقؿ َ  المتغيريف التابعيف.Dحجـ األثر  .3

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 انفصم انرابع
 

 عرض اننتائج وتفسريها
 

 ائجػػػعرض النتأواًل: 
 تفسير النتائجثانيًا: 
 اجػاتػػػػػاالستنتثالثًا: 
 ػػاتػػػػػػػػػػيالتوصرابعًا: 

 رحػػاتػػػالمقتخامسًا: 
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 عرض النتائج وتفسيرىا
يتضػػػػػمف هػػػػػذا الد ػػػػػؿ مرضػػػػػا لاتػػػػػا ج البحػػػػػث كتدسػػػػػيرها َضػػػػػال مػػػػػف اتسػػػػػتاتاجات كالتك ػػػػػيات 

 كالمقترحات الت  تك ؿ إليها الباحث َ  ضكء اتا ج بحثم :
 Results previewأوال : عرض النتائج    

 لتح يؿ َ  مادة الديزياء كما يات :امق  بمتغير يعرض الباحث الاتا ج المتع
 (عرض النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية األولى 1
لغرض التحقؽ مف الدرضي  ال دري   األكل  لمبحػث كالتػ  تػاص ممػ  ااػم" ت يكجػد َػرؽ ذك  - أ

( بػػيف متكسػػط درجػػات طػػالب المجمكمػػ  التجريبيػػ  0,0,دتلػػ  إح ػػا ي  ماػػد مسػػتكل دتلػػ   
ؽ  تدرسسالت   كمتكسػط درجػات المجمكمػ  الضػابط  إستراتيجي  التعمـ المستاد إل  الدماغ َك
درس بالطريق  التقميدي  َ  اتختبار التح يم  َ  مادة الديزياء", ساـ الباحث بحساب ستالت  

المتكسط الحساب  لدرجات المجمكمتيف التجريبي  كالضابط  َ  اتختبار التح يم  َػ  مػادة 
( كلمضػابط  4,.40,َكاات المتكسطات الحسابي  لممجمكم  التجريبيػ    (10حؽ  ممالديزياء 

 94.2,) 
كمم  الرغـ مف متكسط درجات المجمكم  التجريبي  أممػ  مػف متكسػط درجػات المجمكمػ   

ػػ  دتلػػ  الدػػرؽ بػػيف متكسػػط   الضػػابط  َػػ  اتختبػػار ألتح ػػيم , إت اف الباحػػث ارتػػئ  معَر
يػػ  كالضػػابط  تختبػػار  ػػح  الدرضػػي  ال ػػدري  األكلػػ  لمبحػػث, درجػػات المجمػػكمتيف التجريب
 (,1( لعياتيف مستقمتيف ككما مبيف َ  جدكؿ   t-testباستعماؿ اتختبار التا    

 (,1جدكؿ 
 القيمة التائية المحسوبة والجدولية لنتائج الفرؽ بيف االختبار التحصيمي في مادة الفيزياء بيف المجموعة التجريبية والمجموعة

 الضابطة

 المتكسط العدد المجمكم 
اتاحراؼ 
 المعيارم

مسػػػػػػػػتكل  القيم  التا ي 
 الجدكلي  المحسكب  الدتل 

 4.01 4,.40 43 التجريبي 
11.04 1.44 ,.,0 

 3.30 ,94.2 44 الضابط 
( كهػػ  اكبػػر مػػف القيمػػ  11004( أف القيمػػ  التا يػػ  المحسػػكب  بمغػػت  ,1يتضػػح مػػف الجػػدكؿ     
د ك ( ممػا يشػير إلػ  كجػ10( كدرجػ  حريػ    0,.,( ماػد مسػتكل دتلػ    1044تا ي  الجدكليػ  كالبالغػ   ال

( بيف متكسػط درجػات طػالب المجمكمػ  التجريبيػ  التػ  0,0,َرؽ ذك دتل  إح ا ي  ماد مستكل دتل   
ػػؽ  درسػػت  تدرسػػتلتػػ  كمتكسػػط درجػػات المجمكمػػ  الضػػابط  اإسػػتراتيجي  الػػتعمـ المسػػتاد إلػػ  الػػدماغ َك
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مػػػادة الديزيػػػاء كل ػػػالح المجمكمػػػ  التجريبيػػػ  كبػػػذلؾ يػػػَرض لبالطريقػػػ  التقميديػػػ  َػػػ  اتختبػػػار التح ػػػيم  
الباحث الدرضي  ال دري  كيقبػؿ البديمػ  التػ  تػاص ممػ  ااػم "يكجػد َػرؽ ذك دتلػ  إح ػا ي  ماػد مسػتكل 

تراتيجي  الػػتعمـ المسػػتاد إلػػ  إسػػ( بػػيف متكسػػط درجػػات المجمكمػػ  التجريبيػػ  التػػ  درسػػت باسػػتعماؿ 0,0, 
 َ  التح يؿ".  اتمتيادي كمتكسط درجات المجمكم  الضابط  الت  درست بالطريق   الدماغ

( َامميػػ (  لممتغيػػر المسػػتقؿ َػػ  المتغيػػر التػػابس  التح ػػيؿ( اسػػتخدـ الباحػػث dب ػػػػػ تحديػػد حجػػـ اتثػػر  
( َػػػ  المتغيػػػر التػػػابس   المسػػػتاد إلػػػ  الػػػدماغ إسػػػتراتيجي  الػػػتعمـ( لممتغيػػػر المستقؿ dمعادلػػػ  حجػػػـ اتثػػػر  

 (11التح يؿ َ  مادة الديزياء(, ككما مكضح َ  جدكؿ  
 ( 11جدكؿ                                      

 حجـ األثر لممتغير المستقؿ َ  متغير التح يؿ َ  مادة الديزياء            

  مربس ايتا  المتغير التابس المتغير المستقؿ
(حجـ dسيم   

 األثر
مقدار حجـ 

 األثر
إستراتيجي  التعمـ 
المستاد إل  

 الدماغ

التح يؿ َ  
 كبير 0391, 123., مادة الديزياء

ذك     إذا كااػت امػا َػأف حجػـ التػأثير يكػكف ضػعيداى,  (00, كالػ  اسػؿ مػف (09, ( حػكال  d  كاات سيمػ  اا 
ذا زادت مف َه  متكسط  (03, - 00,   تهاسيم :  1442 ما ػكر ,  يكػكف حجػـ التػأثير كبيػراى  03,, كا 
12.) 
إستراتيجي  ( لممتغير المستقؿ    إيتاباتمتماد مم  سيم  مربس  ( dكماد حساب سيم  حجـ التأثير     

الباحث أف سيم    ( كجدالتح يؿ َ  مادة الديزياءَ  المتغير التابس األكؿ   (التعمـ المستاد إل  الدماغ
 d = ) ,.391  إستراتيجي  التعمـ المستاد إل  الدماغبأستعماؿ   أف حجـ تأثير التدريس ( مما يعا) 

 .كاف كبيران  َ   التح يؿ َ  مادة الديزياء(
َ  التح يؿ َ   إستراتيجي  التعمـ المستاد إل  الدماغ( يكضح َاممي  التدريس بأستعماؿ 3كالشكؿ  
 ديزياء لطالب المجمكم  التجريبي  بالمقارا  مس الطريق  اتمتيادي  لطالب المجمكم  الضابط .مادة ال
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 (3شكؿ  

 امداد الباحث ؿ البعدميلتح امقارا  بيف متكسط  مجمكمت  البحث َ  اختبار 
 

 
 

 (0شكؿ  
 الباحث اعداد رسـ بياني النتشار درجات التحصيؿ البعدي لممجموعتيف التجريبية والضابطة
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 عرض النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية الثانية  (2

 يعرض الباحث الاتا ج المتعمق  بمتغير التدكير الجااب  كما يات :
لغػػرض التحقػػؽ مػػف الدرضػػي  ال ػػدري   الثاايػػ  لمبحػػث كالتػػ  تػػاص ممػػ  ااػػم" ت يكجػػد َػػرؽ ذك   - أ

المجمكمػ  التجريبيػ  التػ   ( بػيف متكسػط درجػات طػالب0,0,دتل  إح ا ي  ماد مسػتكل دتلػ   
ػػؽدرس سػػت كمتكسػػط درجػػات المجمكمػػ  الضػػابط  التػػ   إسػػتراتيجي  الػػتعمـ المسػػتاد إلػػ  الػػدماغ َك
درس بالطريق  التقميدي  َ  التدكير الجػااب  ", سػاـ الباحػث بحسػاب المتكسػط الحسػاب  لػدرجات ست

( ,َكااػػت المتكسػػطات 10المجمػػكمتيف التجريبيػػ  كالضػػابط  َػػ  اختبػػار التدكيػػر الجػػااب  ممحػػؽ  
 (4092( كلمضابط   11021الحسابي  لممجمكم  التجريبي   

كمم  الرغـ مف متكسط درجات المجمكم  التجريبي  أممػ  مػف متكسػط درجػات المجمكمػ    
ػػ  دتلػػ  الدػػرؽ بػػيف متكسػػط    لالضػػابط  َػػ  اختبػػار التدكيػػر الجػػااب , ات اف الباحػػث ارتػػأ معَر

يبيػػػػ  كالضػػػػابط  تختبػػػػار  ػػػػح  الدرضػػػػي  ال ػػػػدري  الثاايػػػػ  لمبحػػػػث, درجػػػػات المجمػػػػكمتيف التجر 
 (19( لعياتيف مستقمتيف ككما مبيف َ  جدكؿ   t-testكباستعماؿ اتختبار التا    

 
 (19جدكؿ                              

 لمجمكمت  البحث َ  اختبار التدكير الجااب  t-testاتا ج اختبار  

ط المتكس العدد المجمكمات
 الحساب 

اتاحراؼ 
 المعيارم

 القيم  التا ي 
 الدتل 

 الجدكلي  المحسكب 
 4.34 11.21 43 التجريبي 

 دال  1.44 9.24
 4.31 4.92 44 الضابط 

( كهػػ  اكبػػر مػػف القيمػػ  التا يػػ  9024( أف القيمػػ  التا يػػ  المحسػػكب  بمغػػت 19يتضػػح مػػف الجػػدكؿ    
د ك كجػػ ( ممػػا يشػػير إلػػ  10( كدرجػػ  حريػػ     0,.,مسػػتكل دتلػػ     ( ماػػد1044الجدكليػػ  كالبالغػػ   

( بػػيف متكسػػط درجػػات طػػالب المجمكمػػ  التجريبيػػ  0,0,َػػرؽ ذك دتلػػ  إح ػػا ي  ماػػد مسػػتكل دتلػػ   
ػػؽ تالتػػ  درسػػ كمتكسػػط درجػػات المجمكمػػ  الضػػابط  التػػ   إسػػتراتيجي  الػػتعمـ المسػػتاد إلػػ  الػػدماغ َك

لتدكيػػػر الجػػػااب  كل ػػػالح المجمكمػػػ  التجريبيػػػ  كبػػػذلؾ يػػػَرض الباحػػػث بالطريقػػػ  التقميديػػػ  َػػػ  ا تدرسػػػ
الدرضػػي  ال ػػدري  كيقبػػػؿ البديمػػ  التػػػ  تػػاص ممػػػ  ااػػم "يكجػػد َػػػرؽ ذك دتلػػ  إح ػػػا ي   ماػػد مسػػػتكل 

إسػتراتيجي  الػتعمـ المسػتاد إلػ  ( بيف متكسط درجات المجمكم  التجريبي  الت  درست باستعماؿ 0,0, 
 لمجمكم  الضابط  الت  درست بالطريق  التقميدي  َ  التدكير الجااب  ". كمتكسط درجات ا الدماغ
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(  الداممي (  لممتغير المستقؿ َ  المتغير التػابس  التدكيػر الجػااب  ( اسػتخدـ dتحديد حجـ األثر   - ب
( َػ  المتغيػر إسػتراتيجي  الػتعمـ المسػتاد إلػ  الػدماغ( لممتغيػر المسػتقؿ  dالباحػث معادلػ  حجػـ األثػر  

 (14تابس   التدكير الجااب (, ككما مكضح َ  الجدكؿ رسـ  ال
                           

 (14جدكؿ  
 حجـ األثر لممتغير المستقؿ َ  متغير التدكير الجااب 

  مربس ايتا  المتغير التابس المتغير المستقؿ
(حجـ dسيم   

 األثر
مقدار حجـ 

 األثر
مـ إستراتيجي  التع
المستاد إل  

 الدماغ
 ضعيؼ 0491, 1,4., التدكير الجااب 

 ( لممتغيػر المسػتقؿ    إيتػاباتمتمػاد ممػ  سيمػ  مربػس  ( dكماد حسػاب سيمػ  حجػـ التػأثير          
احػػث أف الب  ( كجػػدالتدكيػػر الجػػااب   ثػػاا َػػ  المتغيػػر التػػابس ال (إسػػتراتيجي  الػػتعمـ المسػػتاد إلػػ  الػػدماغ

إسػػتراتيجي  الػػتعمـ المسػػتاد إلػػ  بأسػػتعماؿ  أف حجػػـ تػػأثير التػػدريس ( ممػػا يعاػػ  d = ) ,0491سيمػػ   
 . ضعيداكاف  َ   التدكير الجااب ( (الدماغ

َػػػ  التدكيػػػر  إسػػػتراتيجي  الػػػتعمـ المسػػػتاد إلػػػ  الػػػدماغ( يكضػػػح َامميػػػ  التػػػدريس باسػػػتعماؿ 1كالشػػػكؿ  
   بالمقارا  مس الطريق  اتمتيادي  لطالب المجمكم  الضابط الجااب  لطالب المجمكم  التجريبي
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 ( 1شكؿ  
 امداد الباحث مقارا  بيف متكسط  مجمكمت  البحث َ  اتختبار البعدم لمتدكير الجااب 

 
 

 
 (2شكؿ  

 اعداد الباحث رسـ بياني النتشار درجات التفكير الجانبي البعدي لممجموعتيف التجريبية والضابطة
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  Exploration of the resultsا : تفسير النتائج : ثاني
 النتائج المتعمقة بالتحصيؿ :  .1
( كجػػكد َػػرؽ ذك دتلػػ  إح ػػا ي  بػػيف المجمكمػػ  التجريبيػػ  11أظهػػرت الاتػػا ج المكضػػح  َػػ  جػػدكؿ     

إلػػ  مػػدة  إسػػتراتيجي  الػػتعمـ المسػػتاد إلػػ  الػػدماغَامميػػ  كالضػػابط  َػػ  متغيػػر التح ػػيؿ كيدسػػر الباحػػث 
 : ه  سبابأ

مشػػكس  لمتػػػدريس أدت إلػػػ  إثػػػارة اهتمػػػاـ   اسػػػتراتيجيتعػػػد  اسػػػتراتيجي  الػػػتعمـ المسػػػتاد إلػػ  الػػػدماغػ اف أػػ
الطػػػالب كتشػػػكيقهـ ممػػػا زاد مػػػف رغبػػػتهـ َػػػ  الػػػتعمـ كالمشػػػارك  اتيجابيػػػ  َػػػ  الح ػػػص الدراسػػػي   

 كجعمت مف الطالب ما را َامال كحيكيا داخؿ ال ؼ الدراس .
خمقت جكا" مف األلد  كالتعػاكف بػيف الطػالب  كأدت إلػ     التعمـ المستاد إل  الدماغإستراتيجيػ اف ب 

تعزيز اتتجاهات اتيجابي  لديهـ احك البي   المدرسي  كالػتخمص مػف المشػامر السػمبي  احكهػا ممػا 
 اثر ايجابيا" َ  أدا هـ العمم  .

يف ممػػػ  اتاػػػدماج يجتمػػػاماتغيػػػر  سػػػامد الطػػػالبت اسػػػتراتيجي  الػػػتعمـ المسػػػتاد إلػػػ  الػػػدماغػ إف جػػػػ 
كالتدامؿ مس  زمال هـ اآلخريف كبالتال  ساهمت َ  إكسػابهـ ح ػيم  لغكيػ  ممػا سػامد ذلػؾ ممػ  

 اتت اؿ الااجح .

 التفكير الجانبيلنتائج المتعمقة با. 2
( كجػػػكد َػػػرؽ ذك دتلػػػ  إح ػػػا ي  بػػػيف طػػػالب المجمكمػػػ  19أظهػػػرت الاتػػػا ج المكضػػػح  َػػػ  جػػػدكؿ      
 كيعزم الباحث ذلؾ لألسباب اتتي : التدكير الجااب  يبي  كالضابط  َ  متغيرالتجر 
َػ  المشػارك  كمااسشػ   طالػبأتػاح الدر ػ  لكػؿ  استراتيجي  التعمـ المسػتاد إلػ  الػدماغبػ إف التدريس أ

اآلراء كاألَكار الت  كردت َ  الدرس مما خمؽ جك يشجس مم  التدكير الحر كبالتال  يعد التدكير 
التدكيػػر الجػػااب  ,كػػذلؾ كػػاف لمكثيػػر مػػف المكاسػػػؼ  اتمػػب أساسػػ  َػػ  اكتسػػاب الطػػالب مهػػار مط

التعميميػػػ  ال ػػػعب  كالمشػػػكالت التػػػ  يمػػػر بهػػػا الطالػػػب األثػػػر الكبيػػػر َػػػ  اكتسػػػاب الطػػػالب لتمػػػؾ 
 .اتالمهار 

اد ادل الػػ  تدامػػؿ الطمبػػ  مػػس الػػدرس كازديػػػ التػػدريس باسػػتراتيجي  الػػتعمـ المسػػتاد الػػ  الػػدماغإف ب. 
غيػر الطريقػ  التقميديػ  بطريقػ   دكػرايكػكف َيػم دكر الطالػب إيجابيػان كم ا اسػتراتيجي اشاطهـ بك ػده

التدكيػر الجػااب   , كهػذا أسػهـ َػ  تاميػ  دريسالت  ت تتضمف الخركج مف الػركتيف المتبػس َػ  التػ
 لديهـ.

تهتمػػاـ لػػدل الطمبػػ  َػػ  َػػ  زيػػادة الرغبػػ  كا تسػػامد اسػػتراتيجي  الػػتعمـ المسػػتاد الػػ  الػػدماغإف جػػػ . 
ػػػ  بحمػػػكؿ  متدكيػػػرلالتجديػػػد كالتغييػػػر كتقبػػػؿ التعقيػػػد كمػػػا َػػػتح الطريػػػؽ  مػػػف خػػػالؿ ذكػػػر  غيػػػر مالَك
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التطبيقػػػات العمميػػػ  لممدػػػاهيـ الديزيا يػػػ  المطركحػػػ  َػػػ  كػػػؿ درس كاألكتشػػػاَات الجديػػػدة َػػػ  مجػػػاؿ 
 الطالب. تدكيرالتطكر الديزيا   كتأثيرها األيجاب  مم  

 conclusions         تنتاجات ثالثا : االس

 َ  ضكء الاتا ج الت  أسدر ماها البحث تـ التك ؿ إل  اتستاتاجات اآلتي  : 
تح ػػيؿ مػػادة الديزيػػاء مقاراػػ   زيػػادة َػػ  اسػػتراتيجي  الػػتعمـ المسػػتاد إلػػ  الػػدماغػػػ َامميػػ  التػػدريس ب1

 بالطريق  اتمتيادي .
التدكيػػػر الجػػػااب  مقاراػػػ   تحسػػػيف َػػػ  اد إلػػػ  الػػػدماغاسػػػتراتيجي  الػػػتعمـ المسػػػتػػػػ َامميػػػ  التػػػدريس ب9

 بالطريق  اتمتيادي .
 Recommendations رابعًا : التوصيات 

مجمكم  مف التك ػيات التربكيػ   الباحث بحث الحال  استخمص ال  اتا جَ  ضكء ما أسدرت مام       
َادة القا ميف مميها كخ ا   َ  تدريس مادة العمـك  كذلؾ مف الت  سد تعمؿ مم  إثراء العممي  التعميمي  كا 

 :  خالؿ ما يأت 
امتمػػاد اسػػتراتيجي  الػػتعمـ المسػػتاد إلػػ  الػػدماغ بك ػػدهما مػػف الماشػػطات اإلدراكيػػ  َػػ  ماػػاهج طرا ػػؽ  .4

 تدريس العمـك كتدريب طمب  كميات التربي  كمعاهد المعمميف مم  امتمادهما َ  التدريس.
ػػػؽ التػػػدريس دريسػػػي  ممػػػ  َػػػتح دكرات تطكيريػػػ  لتػػػدريب الهي ػػػات الت .5 اسػػػتراتيجي  الػػػتعمـ المسػػػتاد إلػػػ  َك

 الدماغ.

الاماذج التدريسي  الطرا ؽ ك   مدد مفَ  المؤسسات التعميمي   ممعمميفتضميف مااهج دكرات التطكير لػ 9
 إستراتيجي  التعمـ المستاد إل  الدماغ. كماها الحديث 

 Suggestionsخامسا : المقترحات :   

 البحث تقترح الباحث اآلت  : استكمات لهذا 
َػػ  مراحػػؿ دراسػػي   اسػػتراتيجي  الػػتعمـ المسػػتاد إلػػ  الػػدماغإجػػراء دراسػػات أخػػرل حػػكؿ اسػػتعماؿ  .3

 أخرل.

مػػس طرا ػػػؽ كاسػػػتراتيجيات  إسػػػتراتيجي  الػػػتعمـ المسػػتاد إلػػػ  الػػػدماغ َامميػػ إجػػراء دراسػػػات لمقاراػػػ   .0
 أخرل َ  تامي  التح يؿ كالتدكير الجااب   

 ت حكؿ معكسات تامي  التدكير الجااب  لدل الطالب .إجراء دراسا .1
تدكيػر أخرل, التدكيػر الب ػرم ,التدكيػر العممػ  ,الإجراء دراس  مماثم  لمدراس  الحالي  َ  متغيرات  .2

 اتستدتل  , اتخاذ القرار.


