نموذج قائـ عمى نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ في تدريس اليندسة لتنمية بعض ميارات التفكير المتشعب
نيى شعباف عبد النعيـ محمد

لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي

نمىذج قائم علً نظسَة التعلم المستند إلً الدماغ فٍ
تدزَس الهندسة لتنمُة بعض مهازات التفكُس المتشعب
لدي تالمُر الصف األول اإلعدادٌ
نهً شعبان عبد النعُم محمد
مستخمص

معيدة بقسم المناهج وطرق التدريس
كلية التربية – جامعة المنيا

ىدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ عمى فاعمية نموذج تدريسي قائـ عمى نظرية التعمـ المستند

إلى الدماغ لتدريس اليندسة في تنمية بعض ميارات التفكير المتشعب لدى تالميذ الصؼ األوؿ

اإلعدادي ،ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ إعداد اختبار ميارات التفكير المتشعب ،بينما المواد التعميمية
تمثمت في( :دليؿ المعمـ لتدريس وحدة اليندسة والقياس وفقاً لمنموذج التدريسي المستخدـ –
كراسة أنشطة التمميذة) ،وتكونت مجموعة البحث مف مجموعة مف تمميذات الصؼ األوؿ

اإلعدادي بمدرسة الشييد عرفات عبد المنعـ اإلعدادية بنات بمطاي البمد ،وعددىـ ( )62تمميذة،

وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف إحداىما تجريبية وعددىا ( )30تمميذة ،واألخرى ضابطة وعددىا

( )32تمميذة .وأظيرت نتائج البحث وجود فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ( )0.01بيف
متوسطي درجات تمميذات مجموعة البحث في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات التفكير المتشعب

ككؿ وفي كؿ ميارة عمى حدة لصالح تمميذات المجموعة التجريبية.

الكممات المفتاحية  :نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ ،تدريس اليندسة ،ميارات التفكير المتشعب
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Abstract

This research aims at identifying the effectiveness of a

brain-based teaching model in teaching geometry in developing some
of the neural branching thinking skills of first year preparatory school

students. To achieve that, the following measurement tool was
prepared: (a neural branching thinking skills test), while the teaching
materials consisted of: (The teacher's guide for teaching geometry and

measurement unit according to the used teaching model and the

student activities worksheets). The research sample consisted of a
number of first year preparatory school students at AL-Shaheed Arafat

Abdel-Moneim Preparatory School for Girls in Matai Al-Balad.
Participants were (62) female students who were divided into two

groups, one of them is the experimental group which contains (30)
female students, and the other is the control group which contains (32)

female students. The results showed there is a statistically significant
difference at the level (0.01) between the mean scores of the students

of the two groups in the post test of neural branching thinking skills as a
whole and in each skill in favor of the experimental group.

Key words: brain-based teaching model ،Teaching Geometry, The Neural Branching
Thinking Skills
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مقدمة ومشكمة البحث:
يشيد العصر الحالي ثورة في المعمومات والنمو المعرفي وتنوع مصادر المعرفة ،وكؿ ذلؾ يسير
بخطوات سريعة ومتالحقة حتى أصبح لزاماً عمى المنظومة التربوية بكؿ عناصرىا أف تواكب

ىذا التغير السريع األمر الذي يتطمب مراعاة ىذه المؤثرات في النظاـ التعميمي وأخذىا في

االعتبار وعدـ إغفاليا؛ وذلؾ مف أجؿ إعداد فرد قادر عمى التكيؼ مع ما يط أر عمى بيئتو مف
مستجدات ،ومواجية التحديات وحؿ المشكالت التي تواجيو ،والنظر إلى المستقبؿ والتخطيط لو.

ولمرياضيات أىمية كبرى في الحياة اليومية ،حيث يمكف ترجمة المواقؼ اليومية إلي مواقؼ

رياضية ،ثـ استخالص النتائج عمى ضوء ىذه المواقؼ ،كما تساعد التالميذ عمى تنمية قدراتيـ
العقمية وتكسبيـ ميارات رياضية تخدميـ في مجاالت رياضية وغير رياضية ،وتنمي قدراتيـ

عمى حؿ المشكالت العممية والعممية والتفكير السميـ  ( .وليـ تا وضروس عبيد)17 : 2004 ،

وتعد اليندسة أحد الفروع الميمة في عمـ الرياضيات وأحد مكوناتو األساسية – خاصة في

المرحمة اإلعدادية؛ حيث يبدأ فييا التمميذ بدراسة اليندسة كفرع مستقؿ مف فروع الرياضيات،

والتي تيتـ بدراسة األشكاؿ اليندسية وخواصيا ،وتساعد التالميذ عمى وصؼ وفيـ عالميـ ،كما
أنيا تربط التمميذ بالعالـ الحقيقي حيث يتـ تطبيؽ معموماتيا في شتى مناحي الحياة ( .عثماف

نايؼ السواعى ) 330: 2004 ،

وعمى الرغـ مف الدور الميـ الذى تمعبو اليندسة في تنمية الميارات العقمية والجوانب

الوجدانية لدى الطالب مف خالؿ اكتسابيـ ألنماط التفكير المختمفة ،ودراسة التطبيقات العممية

في الحياة اليومية ،وتنمية القدرة عمى التحميؿ والتعميؿ والتفسير وادراؾ العالقات  .....الخ ،إال
أف تعميـ اليندسة في المدارس حتى اآلف ما زاؿ يعتمد عمى الطرؽ التقميدية في التدريس ،والتي
تعتمد عمى الحفظ والتمقيف واالستظيار وسرد المعمومات ( .فايز محمد منصور )89 : 2016 ،

لذا تحتاج اليندسة إلى أساليب خاصة في حؿ مشكالت تعميميا وتعمميا عمى مختمؼ مراحؿ

التعميـ العاـ ،ألىميتيا في تزويد متعممييا بالميارات األساسية والضرورية لمحياة العممية ،كما أنيا
تتضمف جوانب التعمـ المتضمنة في فروع الرياضيات األخرى ،وتعتبر مف أكثر فروع الرياضيات

ارتباطاً ببيئة التمميذ وحياتو اليومية ،فضالً عف ارتباطيا الوثيؽ بموضوعات رياضية وعممية أخرى،
فيي تساعد التمميذ في تمثيؿ العالـ الذى يعيش فيو ووصفو بطريقة منظمة ،وتنمى طريقتو في
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التفكير وتنظيـ البرىاف ،كما يسيـ فيـ النماذج اليندسية في تنمية القدرة عمى التحميؿ واالستدالؿ
وحؿ المشكالت وأنماط التفكير التأممي والتفكير الناقد والتفكير البصري والتفكير اإلبداعي ،وىى

جميعيا أنماط ىامة في تعميـ المضاميف اليندسية المختمفة وتعمميا ( .مصطفى محمد عبد القوي،

)163 :2007

وتعد نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ أسموب أو منيج شامؿ لمتعميـ والتعمـ ،حيث يجعؿ

الطالب أكثر إنتاجا والمعمميف أقؿ احباطا ،ويغير نظرة المعمميف إلى طمبتيـ ،كما أف ىذه
النظرية تستند إلى تركيب ووظيفة الدماغ ،طالما أف الدماغ لـ يمنع مف إنجاز عممياتو الطبيعية
فإف التعمـ يحدث ،وىى ليست مدعومة فقط مف قبؿ عمـ األعصاب ولكنيا كذلؾ مدعومة

بأبحاث عمـ النفس المعرفي  ( .يوسؼ قطامي ومجدى المشاعمة)12 :2007 ،

وتُعرؼ نظرية التعمـ المستند إلي الدماغ بأنيا " نظرية التعمـ المنسجـ مع الدماغ في مقابؿ
التعمـ المضاد لمدماغ أو التعمـ مع حضور الذىف ،وىى تؤكد أف كؿ فرد قادر عمى التعمـ ،إذا
ما توفرت بيئة التعمـ النشطة الحافزة لمتعمـ ،التي تتيح لو االستغراؽ في الخبرة التربوية دوف

تيديد "( .حمداف محمد عمى)100 : 2010 ،

وقد أثبتت بعض الدراسات فاعمية استخداـ نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ في تدريس الرياضيات

ومف ىذه الدراسات  :دراسة  ) 2011) Samuelالتي أظيرت فاعمية استخداـ استراتيجيات التعمـ

المستند إلى الدماغ في تنمية التحصيؿ والدافعية لإلنجاز في مادة الرياضيات لدى طالب المرحمة

الثانوية ،ودراسة خالد محمد محمود ( )2014التي أظيرت فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى التعمـ
المستند إلى الدماغ في تنمية بعض ميارات التفكير اليندسي ومستوى التحصيؿ الدراسي في اليندسة
لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية ،ودراسة بسمة مصطفى أحمد ( )2016التي أظيرت فاعمية برنامج

مقترح في ضوء التعمـ القائـ عمى المخ لتنمية ميارات ما وراء المعرفة في الرياضيات لدى طمبة
المرحمة الثانوية بغزة ،ودراسة  )2017( Ghazala , et alالتي أظيرت فاعمية استخداـ التعمـ
المستند إلى الدماغ عمى التحصيؿ الدراسي لطالب الصؼ السابع في الرياضيات ،ودراسة ميرفت

محمد كماؿ وآخروف ( )2018التي أظيرت فاعمية استراتيجية مقترحة في ضوء نظرية التعمـ المستند

إلى جانبي الدماغ عمى التحصيؿ وميارات التفكير البصرى والكفاءة الذاتية المدركة لدى طالبات
المرحمة اإلعدادية .
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ويتضح مما سبؽ فاعمية استخداـ االستراتيجيات المختمفة لمتعمـ المستند إلى الدماغ في

التدريس لما ليا مف أىمية في زيادة التحصيؿ وتنمية ميارات التفكير بأنواعو المختمفة والدافعية
لإلنجاز وميارات ما وراء المعرفة والكفاءة الذاتية المدركة .

ويعتبر تنمية التفكير لدي المتعمميف في مختمؼ المراحؿ وعمي كافة المستويات أحد أىداؼ

تدريس الرياضيات ،بؿ أف تعميـ أساليب التفكير في المنيج الدراسي ىو بمثابة تزويد التمميذ
باألدوات التي يحتاجيا لتمكنو مف التعامؿ بفاعمية مع أي نوع مف أنواع المعمومات أو المتغيرات

التي تأتي في المستقبؿ"( .وليـ تا وضروس عبيد)38 :2000 ،

ويعد التفكير المتشعب أحد أنواع التفكير الرياضي ،الذى ُيعرؼ بأنو عممية ذىنية تساعد عقؿ
المتعمـ عمى االنطالؽ في اتجاىات متشعبة ،ومتعددة ،ويستدؿ عميو عف طريؽ تعدد الرؤى المختمفة،
وانتاج أكثر مف حؿ لممشكمة ،واصدار استجابات تباعديو غير نمطية( .عدناف يوسؼ العتوـ:2004 ،

( ، )261أسامة محمود محمد)69 :2016 ،

وىو تفكير يحطـ األفكار القديمة ،ويصنع روابط جديدة تسيـ في توسيع حدود المعرفة فيصؿ

المتعمـ تجاه التعمـ العميؽ المستمرHonig, ( .
المتعمـ ألفكار رائعة ،وىو تفكير يزيد مف دافعية ُ
)2001,36
ويشير وائؿ عبد اهلل محمد ( )71 :2009إلى أف ميارات التفكير المتشعب ىي" تمؾ الميارات

العقمية التي تظير في صورة أنشطة معرفية  ، Cognitiveوما وراء معرفية  ، Met Cognitiveمف
خالؿ تشعب عمميات التفكير وتتضمف :المرونة – الطالقة – إدراؾ وتركيب عالقات جديدة – التوليد

المتزامف لألفكار – إدخاؿ تحسينات وتفصيالت -تقديـ رؤى جديدة – التحويؿ مف فكرة ألخرى".

ونظ اًر ألىمية التفكير المتشعب فقد قامت بعض الدراسات والبحوث السابقة بإجراء بحوث

أثبتت فاعمية استخداـ بعض األساليب في تدريس الرياضيات في تنمية التفكير المتشعب ،ومف

ىذه الدراسات :دراسة  )2006 ( Oh Nam, et al,التي ىدفت إلى التعرؼ عمى فاعمية
استخداـ المدخؿ المفتوح القائـ عمى حؿ المشكالت مفتوحة النياية في الرياضيات لتنمية ميارات

التفكير المتشعب لدى طالب الصؼ السابع المتوسط  ،ودراسة  )2010( Fotisالتي ىدفت إلى
التعرؼ عمى فاعمية استخداـ استراتيجية تكويف المياـ واألنشطة في تنمية ميارات التفكير

المتشعب لدى طالب الصؼ الرابع ،،ودراسة ابتساـ عز الديف محمد ( )2016التي أظيرت
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فاعمية استخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية لتدريس الرياضيات في تنمية ميارات التفكير

المتشعب لدى تالميذ المرحمة االبتدائية ،ودراسة رشا ىاشـ عبد الحميد ( )2016التي أظيرت
فاعمية وحدة مقترحة قائمة عمى التطبيقات الرياضية لمبادئ النانو تكنولوجي لتنمية التفكير

المتشعب واالتجاه نحو الرياضيات لدى طالبات المرحمة المتوسطة بالزلفى ،ودراسة أحمد عمى
إبراىيـ ( )2018التي أظيرت فاعمية استخداـ مدخؿ التدريس المتمايز في تدريس الرياضيات

عمى تنمية ميارات التفكير المتشعب والميارات االجتماعية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية،

ودراسة إبراىيـ التونسي السيد ( )2019التي أظيرت فاعمية استراتيجية شكؿ البيت الدائري في
تدريس الرياضيات في تنمية ميارات التفكير المتشعب والكفاءة الذاتية لدى تالميذ الصؼ

الخامس االبتدائي ،ودراسة مي فالح مطمؽ ( )2020التي أظيرت عمى فاعمية برنامج قائـ عمى
استخداـ أدوات الويب  Web 2.0في التحصيؿ وتنمية ميارات التفكير المتشعب في الرياضيات

لدى طالب المرحمة الثانوية .

وفى ضوء ذلؾ يتبيف أىمية التفكير المتشعب ،ولذلؾ يسعى البحث الحالي إلى التعرؼ عمى

فاعمية نموذج تدريسي قائـ عمى نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ لتدريس اليندسة في تنمية

بعض ميارات التفكير المتشعب لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي .

ومف خالؿ عمؿ الباحثة وزياراتيا المتعددة لممدارس مف خالؿ برنامج التربية العممية

الحظت أف معظـ التالميذ ال يستطيعوف حؿ التماريف اليندسية بأكثر مف طريقة ،وال يقدروف
عمى استخراج االشكاؿ اليندسية مف شكؿ معطى ،وفي ضوء ما سبؽ تحددت مشكمة البحث

الحالي في:

عدـ قدرة التمميذات عمى التفكير بشكؿ متشعب ويمكف صياغتو في اإلجابة عف السؤاؿ

الرئيس التالي :

ما فاعمية نموذج تدريسي قائـ عمى نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ لتدريس اليندسة في تنمية

بعض ميارات التفكير المتشعب لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي ؟
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هدؼ البحث :
ييدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ عمي :

فاعمية نموذج تدريسي قائـ عمى نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ لتدريس اليندسة في تنمية

بعض ميارات التفكير المتشعب لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي.

أهمية البحث :

ترجع أىمية البحث إلى :

 -1أنو استجابة موضوعية لما ينادي بو التربويوف في الوقت الحاضر مف مسايرة االتجاىات
التربوية الحديثة في التدريس وتجريب أساليب تدريس قد تؤدي إلي نتائج إيجابية في العممية

التعميمية .

 -2توجيو نظر مخططي ومطوري وواضعي مناىج الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية إلى أىمية

وكيفية توظيؼ نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ في تعميـ مقررات الرياضيات مما قد يسيـ في

تحسيف نواتج تعمـ الرياضيات.

 -3تقديـ أوراؽ عمؿ التمميذة التي تستخدـ أثناء تدريس وحدة اليندسة والقياس المقررة عمى

تمميذات الصؼ األوؿ اإلعدادي.
-4

تقديـ دليؿ لممعمميف يساعدىـ في استخداـ استراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ

باإلضافة إلى تقديـ أنشطة لتنمية ميارات التفكير المتشعب.

 -5تقديـ اختبار لقياس ميارات التفكير المتشعب لتمميذات الصؼ األوؿ اإلعدادي .
حدود البحث :

اقتصر البحث الحالي عمي ما يمي:

 -1مجموعة البحث مف تمميذات الصؼ األوؿ اإلعدادي بمدرسة الشييد عرفات عبد المنعـ
اإلعدادية بنات بقرية مطاي البمد مركز مطاي محافظة المنيا  ( .محؿ إقامة الباحثة )

 -2وحدة اليندسة والقياس مف مقرر الرياضيات لتمميذات الصؼ األوؿ اإلعدادي لمفصؿ الدراسي
الثاني لعاـ .2021/2020

 -3ميارات التفكير المتشعب التالية( :التفكير الطمؽ  ،التفكير المرف  ،التفكير األصيؿ ،التفكيػر

الموسع ) .
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مصطمحات البحث اإلجرائية

 -1النموذج التدريسي  Teaching Model :وُيعرؼ نموذج التدريس بأنو " نمط معيف مف
التعميـ متماسؾ وشامؿ ومتعارؼ عميو ،يحوى مجموعة مف المفاىيـ المرتبطة بحرص لتوضح
ماذا يفعؿ المعمـ والطالب داخؿ الفصؿ ،وكيؼ يتفاعموف ،وكيؼ يستعمموف المواد التعميمية،
وكيؼ تؤثر األنشطة عمى ما يتعممو الطالب" (.كماؿ عبد الحميد زيتوف) 241 : 2003 ،

كما ُيعرؼ بأنو " إطار عاـ يوضح شكؿ التفاعالت بيف مكونات الموقؼ التعميمي كما يتـ
تبنييا بغرض تحقيؽ أىداؼ معينة" ( .تغريد عبد اهلل عمراف) 96: 2004 ،
ويعرؼ النموذج التدريسي في ضوء نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ بأنو مجموعة مف
ُ
المراحؿ والخطوات المخططة والمنظمة وفؽ بنية ووظيفة الدماغ مف أجؿ التعمـ ذي المعنى
والفيـ العميؽ لخبرات التعمـ والتي يتـ استخداميا في تدريس وحدة اليندسة والقياس لتمميذات

الصؼ األوؿ اإلعدادي ويشمؿ خمس مراحؿ ،وىى :اإلعداد ،االكتساب ،الشرح واإليضاح،
تكويف الذاكرة ،التجميع الوظيفي .

 -2نظرية التعمم المستند إلى الدماغ Brain – Based Learning Theory :

وتُعرؼ نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ بأنيا" نظرية تستند إلى بناء الدماغ ووظيفتو وتتضمف

اإلقرار بمبادئ الدماغ مف أجؿ التعمـ ذي المعنى ،وتنظيـ التعميـ وفقا ليذه المبادئ الموجودة في
الدماغ " ( .ناديا سميح السمطي) 27 : 2004 ،

كما تعرؼ بأنيا " تقوـ عمى استخداـ استراتيجيات تدريسية وأنشطة تعميمية؛ لتنشيط الجانب

األيمف لدى التالميذ ذوى الجانب األيسر المسيطر ،واستخداـ استراتيجيات تدريسية وأنشطة

تعميمية أخرى لتنشيط الجانب األيسر المسيطر ،والتدريس باستخداـ استراتيجيات تدريسية

وأنشطة تعميمية تعزز مف تكامؿ جانبي الدماغ لدى التالميذ ذوى تكامؿ جانبي الدماغ"  (.أحمد
عمى إبراىيـ) 194 : 2013 ،

وتُعرؼ نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ في البحث الحالي بأنيا استخداـ مجموعة مف
االستراتيجيات التدريسية واألنشطة التعميمية المتوافقة مع مبادئ عمؿ الدماغ مف أجؿ التعمـ ذي

المعنى في جو مف المتعة والتشويؽ وغياب التيديد بحيث توفر لتمميذات الصؼ األوؿ اإلعدادي
فرصاً متكافئة لمفيـ واستيعاب المعرفة وتطبيقيا .
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 -3مهارات التفكير المتشعب Neural Branching Skills :وتُعرؼ ميارات التفكير
المتشعب بأنيا " مجموعة الميارات التي تمكف المتعمـ مف التوصؿ إلى أكبر عدد ممكف مف األفكار
واالرتباطات والحموؿ المبدعة المتنوعة عند تعاممو مع مشكالت أو أسئمة ليا أكثر مف حؿ صحيح".

(سالـ بف عقيؿ مقيبؿ)5 :2007،

كما تُعرؼ بأنيا " تمؾ الميارات العقمية التي تظير في صورة أنشطة معرفية وما وراء معرفية مف
خالؿ تشعب عمميات التفكير وتتضمف (المرونة – الطالقة – إدراؾ وتركيب عالقات جديدة – التوليد

المتزامف لألفكار– إدخاؿ تحسينات وتفصيالت– تقديـ رؤى جديدة – التحويؿ مف فكرة ألخرى )".

( وائؿ عبد اهلل محمد )71 : 2009 ،

وتُعرؼ ميارات التفكير المتشعب في البحث الحالي بأنيا مجموعة مف العمميات العقمية التي
تقوـ تمميذة الصؼ األوؿ اإلعدادي مف خالليا باستقباؿ واستيعاب وتنظيـ المعرفة الرياضية ودمجيا

في البنية العقمية ليا والربط بينيا وبيف خبراتيا ومعارفيا الرياضية السابقة وتوظيفيا بيدؼ حؿ موقؼ
مشكؿ جديد بالنسبة ليا ،وتتضمف الميارات التالية  :التفكير الطمؽ ،والتفكير المرف ،والتفكير
األصيؿ ،والتفكير الموسع ،ويستدؿ عميو مف الدرجة التي تحصؿ عمييا التمميذة في اختبار
ميارات التفكير المتشعب المعد ليذا الغرض .
منهج البحث :

استخدـ البحث الحالي المنيج شبو التجريبي ذي المجموعتيف التجريبية والضابطة لقياس فاعمية
نموذج تدريسي قائـ عمى نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ لتدريس اليندسة في تنمية بعض
ميارات التفكير المتشعب لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي ،حيث تـ اختيار مجموعتيف

إحداىما ضابطة درست وحدة اليندسة والقياس باستخداـ الطريقة المعتادة وأخري تجريبية درست
نفس الوحدة باستخداـ النموذج التدريسي القائـ عمى نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ ،وتـ تطبيؽ

اختبار ميارات التفكير المتشعب عمي المجموعتيف قبؿ وبعد التدريس .
فرض البحث:

يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف متوسطي درجات تمميذات المجموعتيف الضابطة (التي درست

وحدة اليندسة والقياس بالطريقة المعتادة) والتجريبية (التي درست نفس الوحدة باستخداـ النموذج

مجمة البحث في التربية وعمـ النفس

291

المجمد  36العدد  3الجزء  1يوليو  2021ـ

نموذج قائـ عمى نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ في تدريس اليندسة لتنمية بعض ميارات التفكير المتشعب
نيى شعباف عبد النعيـ محمد

لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي

التدريسي القائـ عمى نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ) في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات
التفكير المتشعب لصالح تمميذات المجموعة التجريبية.
اإلطار النظري لمبحث :

سوؼ نتناوؿ في ىذا الجزء كالً مف نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ وميارات التفكير المتشعب

 :كما يمي

 .أوال :نظرية التعمم المستند إلى الدماغ
سوؼ نتناوؿ فيما يمى مفيوـ نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ ،وخصائصيا ،ومبادئيا ومراحميا.
 -1مفهوم نظرية التعمم المستند إلى الدماغ .

تعددت التعريفات التي تناولت نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ في الكتابات التربوية المتعددة

ومف ىذه التعريفات ما يمى :تُعرفيا ناديا سميح السمطي ( )108 :2004بأنيا " أسموب أو
منيج شامؿ لمتعمـ – التعمـ يستند إلى افتراضات عمى األعصاب الحديثة التي توضح كيفية
عمؿ الدماغ بشكؿ طبيعي ،وتستند إلى ما يعرؼ حالياً عف التركيب التشريحي لمدماغ البشرى

وأدائو الوظيفي في مراحؿ تطورية مختمفة ".

ويعرفيا سعيد عبد الغنى سرور ( )282 :2004بأنيا " مدخؿ شامؿ لفيـ عممية التعمـ
ُ
اعتماداً عمى بنية الدماغ ووظائفو وأساليب تفكيره مؤكداً عمى أف التعمـ يحدث عمى نحو أفضؿ
إذا

كاف

متوافقاُ

مع

 -2مبادئ نظرية التعمم المستند إلى الدماغ :

وظائؼ

الدماغ

".

اتفقت العديد مف الكتابات والدراسات عمى أف مبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ مقسمة إلى اثنى

عشر مبدأ كما حددىا كؿ مف (كماؿ عبد الحميد زيتوف( ،)16 -12 :2001،ناديا سميح

السمطى( ،)127 -110 :2004،ذوقاف عبيدات وسييمة ابو السميد( ،)55 -47 :2005،عزو

إسماعيؿ عفانة ويوسؼ إبراىيـ الجيش( ،)105 -98 :2009،حمداف محمد عمى:2010،

 ،)108 -103وتعد ىذه المبادئ بمثابة روابط قوية بيف عمـ األعصاب وعمـ التربية ،وىذه
المبادئ ىي  (:الدماغ نظاـ حيوي ،والجسـ والدماغ والعقؿ وحدة ديناميكية واحدة ،الدماغ /

العقؿ اجتماعي ،البحث عف المعنى أمر فطرى في الدماغ ،البحث عف المعنى مف خالؿ
التنميط ،االنفعاالت ميمة مف أجؿ التنميط ،يعالج الدماغ الكميات والجزيئات بشكؿ متزامف،
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يتضمف التعمـ كالً مف االنتباه المركز واإلدراؾ المحيطي ،يتضمف التعمـ عمميات واعية وعمميات

غير واعية ،يوجد لدى الفرد طريقتاف عمى األقؿ لتنظيـ الذاكرة ،التعمـ لو صفة النماء والتطور،

يتحسف التعمـ المعقد بالتحدي ويكؼ بالتيديد ،كؿ دماغ منظـ بطريقة فريدة ) .

 -3مراحل نظرية التعمم المستند إلى الدماغ .

وقد ذكر كؿ مف ناديا سميح السمطي ( ،)106 -103 :2004وايريؾ جينسف (:2009

 ، )37وحمداف محمد عمى ( )112 -110 :2010أف ىناؾ خمس مراحؿ يمر بيا التعمـ
المستند إلى الدماغ أطمؽ عمييا إيريؾ جينسف مراحؿ التعمـ المثالي وىذه المراحؿ ىي :مرحمة
اإلعداد أو التعرض المسبؽ لممعمومات ،مرحمة االكتساب ،مرحمة الشرح أو اإليضاح ،مرحمة

تكويف الذاكرة ،مرحمة التجميع الوظيفي.

ويتضح مما سبؽ أف التدريس في ضوء نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ يوظؼ استراتيجيات

تدريسية مختمفة ومتناغمة مع مبادئو مف أجؿ الحصوؿ عمى تعمـ ذي معنى وتنشيط جانبي
الدماغ ومف ىذه االستراتيجيات (  - KWLالخرائط العقمية  -خرائط المفاىيـ – المنظـ الشكمي

– استراتيجية ( فكر – زاوج – شارؾ ) – العمؿ في مجموعات ) .

ثانيا:التفكير المتشعب .

سوؼ نتناوؿ فيما يمى كؿ مف مفيوـ التفكير المتشعب ،ومياراتو.
 -1مفهوم التفكير المتشعب.

يعد مصطمح التفكير المتشعب مف المصطمحات الحديثة عمى الساحة التربوية؛ لذلؾ تعددت

تعريفاتو :ف ُيعرؼ التفكير المتشعب بأنو " نمط مف أنماط التفكير الذى يؤدى ممارستو والتدريب
عميو إلى حدوث وصالت جديدة بيف الخاليا العصبية  Neurons؛ مما يدعـ بناء األنسجة

العصبية  Nervous Tissueفي شبكة األعصاب بالدماغ ").

&Cardellichio

)Field,1997:33

ويعرؼ بأنو " التفكير الذى يحدث مف اتصاالت جديدة بيف الخاليا العصبية في شبكة
ُ
األعصاب بالمخ ،والتأكد مف حدوث ىذا بشواىد واضحة في أداءات المتعمميف أو صدور

استجابات تباعديو ىو مؤشر عمى حدوث تشعب في التفكير "( .تغريد عبداهلل عمراف:2002،
)503
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وُيعرؼ بأنو " مجموعة الميارات التي تمكف المتعمـ مف التوصؿ إلى أكبر عدد ممكف مف األفكار
واالرتباطات والحموؿ المبدعة المتنوعة عند تعاممو مع مشكالت أو أسئمة ليا أكثر مف حؿ صحيح".
(سالـ بف عقيؿ مقيبؿ)5 :2007،
 -2مهارات التفكير المتشعب:

تعد ميارات التفكير المتشعب مف الميارات اليامة التي ينبغي تنميتيا لدى التالميذ بمختمؼ

المراحؿ التعميمية مف خالؿ مادة الرياضيات؛ وذلؾ ألنيا تساعدىـ في إصدار االستجابات
واألفكار والحموؿ اإلبداعية ،كما تزيد مف قدرتيـ عمى المعرفة والبحث واالكتشاؼ لما يواجييـ

مف مشكالت مختمفة في ظؿ التطور العممي والتكنولوجي ،وحتى نتمكف مف تنمية ميارات
التفكير المتشعب البد أوال مف تعريفيا وتحديدىا.

وتُعرؼ ميارات التفكير المتشعب بأنيا " مجموعة الممارسات والقدرة التي تربط بيف األفكار
والمفاىيـ والمعمومات والحقائؽ الرياضية ،والتي تبدأ بحوار داخمي في دماغ المتعمـ ،وتظير قدرتو عمى
معالجة المشكالت والمواقؼ ،مف خالؿ :القدرة عمى إنتاج أكبر قدر ممكف مف األفكار والصور

والتعبيرات المالئمة في وحدة زمنية محددة (التفكير الطمؽ) ،والقدرة عمى توليد أفكار متنوعة ليست مف
نوع األفكار المتوقعة عادة ،وتوجيو مسار التفكير أو تحويمو مع متطمبات الموقؼ (التفكير المرف)،
والقدرة عمى إنتاج أفكار أو أشكاؿ أو صور جديدة متميزة وفريدة (التفكير األصيؿ) ،والقدرة عمى

التوسع وتفصيؿ الفكرة وتحسيف االستجابات العادية ،وجعميا أكثر دقة ووضوح (التفكير الموسع) ".
(ماىر محمد صالح)52-51 :2013،

إجراءات البحث  :سار البحث الحالي وفقاً لإلجراءات التالية :

 -1إعداد أوراؽ عمل التمميذة ودليل المعمم لتدريس وحدة الهندسة والقياس لتمميذات الصؼ

األول اإلعدادي في ضوء النموذج التدريسي القائم عمى نظرية التعمم المستند إلى الدماغ

(الصورة األولية)  :ويتضمف الدليؿ ما يمي :مقدمة -األىداؼ السموكية لموحدة -الخطة الزمنية
لتدريس الوحدة -كيفية تدريس الوحدة -أساليب التقويـ ،وقد تـ التوصؿ إلى الصورة النيائية
لدليؿ المعمـ وأوراؽ عمؿ التمميذة مف خالؿ عرضو عمى مجموعة مف السادة المحكميف في

مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس الرياضيات بغرض التحقؽ مف صالحيتو ،وتـ إجراء التعديالت
الالزمة في دليؿ المعمـ وأوراؽ عمؿ التمميذة .
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 -2إعداد اختبار مهارات التفكير المتشعب .
تـ إعداد ىذا االختبار وفؽ الخطوات التالية :
 -تحديد الهدؼ من االختبار.

ىدؼ ىذا االختبار إلى قياس مدى توافر ميارات التفكير المشعب لدى تمميذات الصؼ األوؿ
اإلعدادي

الدراسي

بالفصؿ

 -تحديد مهارات التفكير المتشعب.

.

الثاني

مف خالؿ الدراسات والبحوث السابقة(:ماىر محمد صالح(،)52-51 :2013 ،ابتساـ عز الديف

محمد(،)154-153 :2016 ،رشا ىاشـ عبد الحميد( ،)38 :2016 ،أحمد عمى إبراىيـ:2018 ،
( ، )246-245مي فالح مطمؽ )35 -34 :2020 ،تـ تحديد بعض ميارات التفكير المتشعب التي
يجب

أف

تتمكف

منيا

تمميذات

الصؼ

األوؿ

اإلعدادي

وىى:

التفكير الطمؽ  :ىو قدرة التمميذة عمى اإلنتاج السريع لعدد مف المفاىيـ والعالقات مف شكؿ ىندسي

معطى في فترة زمنية محددة .

التفكير المرف :ىو قدرة التمميذة عمى حؿ المشكمة أو الوصوؿ إلى المطموب بأكثر مف طريقة.
التفكير األصيؿ :ىو قدرة التمميذة عمى إنتاج أفكار نادرة أو قميمة التكرار بالنسبة ألقرانيا مف

التمميذات الالتي ينتموف إلى الصؼ الدراسي ،وكمما قمت درجة شيوع الفكرة زادت درجة أصالتيا.

التفكير الموسع :ىو قدرة التمميذة عمى تجميؿ الفكرة وزخرفتيا وجعميا أكثر جماالً ووضوحاً مف
خالؿ اكتشاؼ األنماط والرسـ.

 صياغة مفردات االختبار  :في ضوء اليدؼ مف االختبار ،وفي ضوء ما أشارت إليوالدراسات واألدبيات السابقة التي تناولت التفكير المتشعب ،وبصفة خاصة في تدريس
الرياضيات ،تمت صياغة مفردات االختبار في صورة أربعة محاور ىي ( التفكير الطمؽ،

التفكير المرف ،التفكير األصيؿ  ،التفكير الموسع ) ،بكؿ محور ثالثة أسئمة أي اشتمؿ االختبار
عمى ( )12مفردة ،بحيث تكوف األسئمة غير نمطية التفكير ومفتوحة النياية تسمح بإمكانية
االستدالؿ مف خالؿ استجابات التمميذات عمى ميارات التفكير المتشعب .

 حساب صدؽ المحتوى لالختبار  :يسمي ىذا النوع مف الصدؽ بػ " صدؽ المحكمػيف " حيػثتػػـ عػػرض االختبػػار فػػي صػػورتو األوليػػة عمػػى مجموعػػة مػػف السػػادة المحكمػػيف المتخصصػػيف فػػي
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مجاؿ المناىج وطرؽ تدريس الرياضيات وبعض مف معممي وموجيي الرياضػيات ،وذلػؾ إلبػداء

ال ػرأي حػػوؿ النقػػاط التاليػػة :مػػدى صػػحة الصػػياغة المغويػػة والرياضػػية لمفػػردات االختبػػار ،مػػدى
ارتباط كؿ مفردة بالميارة التي وضعت لقياسيا ،مدى مناسبة االختبار لمسػتوى تمميػذات الصػؼ

األوؿ اإلعدادي ،إضافة أو حذؼ أو تعديؿ بعض العبارات ،وتم إجراء التعديالت الالزمة في
ضوء آراء المحكمين ،وبهذا يمكن القول بأن االختبار صادق (يقيس ما وضع لقياسه) .
 التجربػػة االسػػتطالعية لالختبػػػار  :تػػـ تطبيػػؽ اختبػػار ميػػارات التفكيػػر المتشػػعب عمػػى العينػػةاالستطالعية وىي مكونة مف ( )34تمميذة مف تمميذات الصػؼ الثػاني اإلعػدادي بمدرسػة الشػييد

عرفات عبدالمنعـ اإلعدادية بنات بمركز مطاي في العاـ الدراسي  2021/2020ـ وذلؾ بيػدؼ
حساب صدؽ مفردات االختبار ،وثباتو ،وزمنو.

● حساب صدؽ مفردات االختبار:

ت ػػـ حس ػػاب ص ػػدؽ مف ػػردات اختب ػػار مي ػػارات التفكي ػػر المتش ػػعب م ػػف خ ػػالؿ حس ػػاب التج ػػانس

الػػداخمي لمفػػردات االختبػػار؛ مػػف خػػالؿ إيجػػاد معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ مفػػردة مػػف مفػػردات
االختبػػار والدرجػػة الكميػػة لالختبػػار وذلػػؾ باسػػتخداـ درجػػات التمميػػذات فػػي العينػػة االسػػتطالعية،
ووجد أف معامالت االرتباط وقعت في الفترة المغمقة ] ، [ 0.87 -0.36وكانت جميع معػامالت

االرتباط موجبة ،مما يشير إلى صدؽ مفردات االختبار .

● حساب ثبات االختبار :تـ حساب ثبات اختبار ميارات التفكير المتشعب باستخداـ طريقتيف :
الطريقة األولي  :طريقة التجزئة النصفية

تـ حسػاب معامػؿ االرتبػاط بػيف درجػات المفػردات الفرديػة ودرجػات المفػردات الزوجيػة الختبػار

ميػػارات التفكيػػر المتشػػعب؛ فكػػاف مقػػدراه ( ، )0.86ثػػـ تػػـ حسػػاب معادلػػة التصػػحيح اإلحصػػائي
لمعادلة الثبات بطريقة التجزئة النصفية لسبيرماف – براوف ،وأصبح معامؿ الثبات مقداره ()0992
وىى قيمة عالية تؤكد تمتع االختبار بدرجة عالية مف الثبات .

الطريقة الثانية  :طريقة ألفا كرونباخ

تػـ حسػاب ثبػات االختبػار باسػتخداـ معادلػة ألفػا كرونبػاخ (  ) Alpha Cronbach'sووجػد أف
معامؿ الثبات قد بمغ ( ، )0982وىو يمثؿ مستوى ثبات عالي .

● حساب زمن اختبار مهارات التفكير المتشعب :
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تـ حساب زمف االختبار عف طريؽ أخذ متوسػط زمػف إجابػة جميػع أفػراد العينػة االسػتطالعية

عمػػى االختبػػار ليمثػػؿ زمػػف إجابػػة االختبػػار ،فجػػاء الػػزمف الػػالزـ لإلجابػػة عػػف االختبػػار ىػػو ()90
دقيقة تقريباً.

 الصورة النهائية الختبار مهارات التفكيػر المتشػعب :فػي ضػوء حسػاب الصػدؽ والثبػات وزمػفاإلجابػػة تػػـ التوصػػؿ إلػػى الصػػورة النيائيػػة لالختبػػار ،وتتكػػوف مػػف ( )12مفػػردة موزعػػة عمػػى أربػػع

ميارات أساسية لمتفكير المتشعب .

 -3اختيار مجموعة البحث .

ت ػػـ اختي ػػار مجموع ػػة البح ػػث م ػػف تممي ػػذات الص ػػؼ األوؿ اإلع ػػدادي بمدرس ػػة الش ػػييد عرف ػػات

عبػػدالمنعـ اإلعداديػػة بنػػات بمركػػز مطػػاي فػػي العػػاـ الد ارسػػي  ، 2021/2020وتكونػػت مجموعػػة

البحث مف (  ) 62تمميذة تـ تقسيميـ إلى مجموعتيف :

المجموعػػة التجريبيػػة  :وتكونػػت مػػف فصػػميف بػػو (  )30تمميػػذة  ،ودرسػػف وحػػدة اليندسػػة والقيػػاس
باستخداـ النموذج التدريسي القائـ عمى نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ .

المجموع ػػة الض ػػابطة  :وتكون ػػت م ػػف فص ػػميف ب ػػو ( )32تممي ػػذة  ،ودرس ػػف نف ػػس الوح ػػدة بالطريق ػػة

المعتادة .

وبعػػد اختيػػار مجموعػػة البحػػث تػػـ العمػػؿ عمػػى ضػػبط المتغي ػرات التػػي يحتمػػؿ أف تػػؤثر عمػػى نتػػائج

البحث ،وذلؾ لضماف تكافؤ المجموعتيف ،وفيما يمي توضيح لبعض المتغيرات التي تـ ضبطيا:

العمػػر الزمنػػي  :لمتأكػػد مػػف تكػػافؤ المجمػػوعتيف الضػػابطة والتجريبيػػة مػػف حيػػث العمػػر الزمنػػي تػػـ
حسػػاب داللػػة الفػػرؽ بػػيف متوسػػطي أعمػػار التمميػػذات بالشػػيور فػػي مجمػػوعتي البحػػث الضػػابطة
والتجريبية ،فتبيف أف الفرؽ بيف متوسػطي أعمػار تمميػذات المجمػوعتيف الضػابطة والتجريبيػة غيػر

داؿ إحصائياً ،وىذا يعني تكافؤ المجموعتيف في العمر الزمني .

المعمم (القائم بالتدريس )  :حرصت الباحثة عمى أف تقوـ بالتػدريس بنفسػيا لتمميػذات المجموعػة

التجريبيػػة  ،أمػػا المجموعػػة الضػػابطة قامػػت إحػػدى المعممػػات بمسػػاعدة الباحثػػة بتدريسػػيف الوحػػدة
المختارة كما جاءت بالكتاب المدرسي .

التفكيػػر المتشػػعب السػػابؽ :ولمتأكػػد مػػف تكػػافؤ المجمػػوعتيف (الضػػابطة – التجريبيػػة) مػػف حيػػث
التفكير المتشعب السابؽ ،تـ تطبيؽ اختبار ميارات التفكير المتشعب (أداة البحث) عمي تمميذات
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المجمػػوعتيف قبػػؿ تطبيػػؽ تجربػػة البحػػث ،وجػػدوؿ( )1يوضػػح داللػػة الفػػرؽ بػػيف متوسػػطي درجػػات
تمميذات المجموعتيف الضابطة والتجريبية في التطبيؽ القبمي الختبار ميارات التفكير المتشعب.
جدوؿ()1

داللة الفرؽ بيف متوسطي درجات تمميذات المجموعتيف الضابطة والتجريبية في التطبيؽ القبمي
الختبار ميارات التفكير المتشعب.
بيانات

العدد

المتوسط

المجموعة
الضابطة
التجريبية

االنحراؼ

ت

مستوى الداللة

المعياري
32
33

1,79
2,13

1,22

,47

غير دالة إحصائياً

1,33

مػػف جػػدوؿ ( )1يتبػػيف أف الفػػرؽ بػػيف متوسػػطي درجػػات المجمػػوعتيف (الضػػابطة – التجريبيػػة)

فػػي اختب ػػار ميػػارات التفكي ػػر المتشػػعب غي ػػر داؿ إحص ػػائياً ،وىػػذا يعن ػػي تكػػافؤ المجم ػػوعتيف ف ػػي
التفكير المتشعب قبؿ تدريس الوحدة .

عدد الفترات المستغرقة في التدريس :التزمت الباحثة بالتوزيع الزمني لمو ازرة المخصػص لتػدريس
وح ػػدة " اليندس ػػة والقي ػػاس " لممجم ػػوعتيف الض ػػابطة والتجريبي ػػة وى ػػو ( )31حص ػػة ،بمع ػػدؿ ثالث ػػة

حصص أسبوعياً.

 -4تطبيؽ تجربة البحث :
بدأ تنفيذ التجربة بتاريخ  10/3/2021ـ  ،حيث تـ تطبيؽ اختبار ميارات التفكيػر المتشػعب

عمػػى تمميػػذات مجموعػػة البحػػث قبػػؿ البػػدء بتػػدريس وحػػدة (اليندسػػة والقيػػاس) ،ثػػـ تػػـ إجػراء عمميػػة
التدريس عمى النحو التالي :

المجموع ػػة الضػ ػػابطة  :وتكون ػػت مػػػف ( )32تمميػػػذة  ،درس ػػت وح ػػدة اليندس ػػة والقي ػػاس بالطريقػػػة

المعتادة .

المجموعػ ػة التجريبي ػػة  :وتكون ػػت م ػػف ( )30تممي ػػذة  ،درس ػػت وح ػػدة اليندس ػػة والقي ػػاس باس ػػتخداـ

النموذج التدريسي القائـ عمى نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ  ،واستغرقت عممية التدريس ()31
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حصة ،وانتيت عممية التدريس في  2021 /4 /25ـ  ،حيث تػـ تطبيػؽ اختبػار ميػارات التفكيػر

المتشعب عمى تمميذات المجموعتيف.
نتائج

وتحميمها

البحث

:

وتفسيرها

فاعمية نموذج تدريسي قائم عمى نظرية التعمم المستند إلى الدماغ لتدريس الهندسة في تنمية

بعض

مهارات

المتشعب

التفكير

لدى

تالميذ

الصؼ

األول

اإلعدادي.

ولمتحقؽ مف صحة الفرض الذى ينص عمى " يوجد فرؽ داؿ إحصائياً بيف متوسطي درجات

تمميذات المجموعتيف الضابطة (التي درست وحدة اليندسة والقياس بالطريقة المعتادة) والتجريبية

(التي درست نفس الوحدة باستخداـ النموذج التدريسي القائـ عمى نظرية التعمـ المستند إلى
الدماغ) في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات التفكير المتشعب لصالح تمميذات المجموعة

التجريبية ،تـ استخداـ اختبار "ت" لممجموعات المستقمة Independent- Samples T Test
باستخداـ برنامج ( SPSSمحمد ربيع حسنى ،)225 -220 : 2015 ،لحساب داللة الفرؽ

بيف متوسطي درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات

التفكير المتشعب  ،وجدوؿ ( )2يوضح داللة الفرؽ بيف متوسطي درجات تمميذات المجموعتيف
التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات التفكير المتشعب
جدول ()2

داللة الفرؽ بين متوسطي درجات تمميذات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار
التفكير المتشعب .
المجموعة

العدد

المتوسط

االنحراؼ المعياري

التجريبية

43

06.4,

4.66

الضابطة

43

23

6.4,
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قيمة "ت"

الداللة اإلحصائية
عند,0,0

6,.04
دالة إحصائياً عند

مستوى ,0,0
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ومػػف جػػدوؿ ( )2يتضػػح وجػػود فػػرؽ داؿ إحصػػائياً عنػػد مسػػتوى داللػػة ( )0901بػػيف متوسػػطي

درجػػات تمميػػذات مجموعػػة البحػػث ( التجريبيػػة والضػػابطة ) فػػي التطبيػػؽ البعػػدي الختبػػار ميػػارات
التفكير المتشعب لصالح تمميذات المجموعة التجريبية .
لإلجابة عف سؤاؿ البحث والذى ينص عمى :ما فاعمية نموذج تدريسي قائـ عمى نظرية التعمـ
المستند إلى الدماغ لتدريس اليندسة في تنمية بعض ميارات التفكير المتشعب لدى تالميذ

الصؼ األوؿ اإلعدادي ؟

تـ حساب فاعمية النموذج التدريسي القائـ عمى نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ لتدريس
اليندسة في تنمية بعض ميارات التفكير المتشعب لدي تمميذات الصؼ األوؿ اإلعدادي ،بإيجاد
حجـ التأثير باستخداـ مؤشر "ر" لػ ,94=Stevens
وبالرجوع إلى مستويات حجـ التأثير نجد أنو أكبر مف  095وىذا يبيف أف حجـ التأثير

كبير(محمد ربيع حسنى  ،)403 -402، 2016أي أف حجـ التأثير لممتغير المستقؿ (النموذج

التدريسي القائـ عمى نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ لتدريس اليندسة ) عمى المتغير التابع
(تنمية بعض ميارات التفكير المتشعب) لو تأثير كبي اًر ،وىذا يدؿ عمي فاعمية استخداـ النموذج

التدريسي القائـ عمى نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ لتدريس اليندسة في تنمية بعض ميارات
التفكير المتشعب لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي ،وبيذا يكوف قد تـ اإلجابة عمي سؤاؿ

البحث.

وتتفؽ ىذه النتيجة مع ما توصمت إليو

دراسة ، )2006 (Oh Nam, et al,ودراسة

 ،)2010(Foitsودراسة فلاير محمد ابو عواد ،وانتصار خميؿ عشا( ،)2011ودراسة ذكريا جابر

حناوي ( ،)2013ودراسة عماد شوقي ممقى ( ،)2013ودراسة محمد ماىر صالح (،)2013

ودراسة ابتساـ عزالديف محمد ( ،)2016ودراسة رشا ىاشـ عبد الحميد ( ،)2016ودراسة أحمد
عمى إبراىيـ ( ،)2018ودراسة سامية حسيف محمد ( ،)2018ودراسة عمى محمد

غريب( ،)2018ودراسة إبراىيـ التونسي السيد ( ،)2019ودراسة فيفياف عرياف نعيـ (،)2020
ودراسة مي فالح مطمؽ ( )2020مف حيث فاعمية استخداـ نماذج واستراتيجيات تدريس مختمفة

في تنمية ميارات التفكير المتشعب.
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 -تفسير فاعمية استخدام النموذج التدريسي القائم عمى نظرية التعمم المستند إلى الدماغ

لتدريس الهندسة في تنمية بعض مهارات التفكير المتشعب لدى تالميذ الصؼ األول اإلعدادي

تشير النتائج الخاصة بفاعمية استخداـ النموذج التدريسي القائـ عمى نظرية التعمـ المستند إلى

الدماغ في تنمية بعض ميارات التفكير المتشعب لتمميذات الصؼ األوؿ اإلعدادي إلى زيادة نمو
ميارات التفكير المتشعب لدى تمميذات المجموعة التجريبية التي درست وحدة "اليندسة والقياس"

باستخداـ النموذج التدريسي المستخدـ مقارنة بتمميذات المجموعة الضابطة التي درست نفس

الوحدة بالطريقة المعتادة ،وقد يرجع ىذا نتيجة لما يمي:

 صياغة وحدة " اليندسة والقياس" في ضوء النموذج التدريسي القائـ عمى نظرية التعمـ المستند
إلى الدماغ ساعدت التمميذات عمى التفكير مف خالؿ إعطاء الفرصة ليف الستنتاج المفاىيـ

والقواعد الخاصة بالمحتوى ،كما شجعتيف عمى إبداء آرائيف ومقترحاتيف بحرية ،كما أف

الوحدة كانت متضمنة بعض األنشطة التي ساعدت التمميذات عمى التفكير بمرونة مف خالؿ
تقديـ طرؽ مختمفة لمحؿ ،وعدـ التقيد بفكرة واحدة لمحؿ ،وبالتالي أدي إلى تنمية التفكير

المتشعب لدييف .
 المياـ واألنشطة التعميمية المتنوعة التي قدمت لمتمميذات بمختمؼ مستوياتيف زادت مف
دافعيتيف لمتعمـ وجعمتيف أكثر حرصاً عمى التعمـ ،وساعدىف عمى التشعب في التفكير .
توصيات البحث
 -1ضرورة االىتماـ بتطوير مناىج التعميـ والتعمـ بصفة عامة ومناىج الرياضيات " اليندسة

" بصفة خاصة لتالميذ المرحمة اإلعدادية في ضوء نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ .

 -2تطوير أساليب التقويـ بحيث تتضمف قياس تمكف الطالب مف ميارات التفكير

المتشعب نحو دراسة الرياضيات بدالً مف االكتفاء باالختبار التحصيمي فقط .

 -3التأكيد عمى واضعي مقررات الرياضيات ومطورييا بضرورة تصميـ بعض األنشطة
والمياـ لموحدات التدريسية لتنمية ميارات التفكير المتشعب .
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البحوث المقترحة
 -1فاعمية استخداـ نموذج تدريسي قائـ عمى نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ لتدريس

اليندسة في تنمية المتغيرات التابعة األخرى مثؿ (التعمـ المنظـ ذاتياً – التفكير العممي –

الترابطات الرياضية – ميارات االستقراء الرياضي – التفكير المنظومي – التفكير
التأممي) لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية .

 -2إجراء أبحاث مماثمة لمبحث الحالي تستخدـ فييا نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ في
التدريس لمفئات المختمفة مف المتعمميف مثؿ ذوى صعوبات التعمـ والمتأخريف دراسياً
 -3تقويـ كتب الرياضيات المطورة لممرحمة اإلعدادية في ضوء ميارات التفكير المتشعب .
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المراجع

أوالً :المراجع العربية

-1ابتساـ عز الديف محمد ( ":)2016فاعمية استخداـ استراتيجية الخرائط الذىنية لتدريس
الرياضيات في تنمية ميارات التفكير المتشعب لدى تالميذ المرحمة االبتدائية" ،مجمة

تربويات الرياضيات ،الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات ،مج ( ،)19ع(،)2
ص ص 193. – 147

-2إبراىيـ التونسي السيد ( ":)2019فاعمية استراتيجية شكؿ البيت الدائري في تدريس الرياضيات في
تنمية ميارات التفكير المتشعب والكفاءة الذاتية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية" ،مجمة

تربويات الرياضيات ،الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات  ،مج(،)22ع (،)10
أكتوبر ،ص ص .249 :172

-3أحمد عمى إبراىيـ ( ":)2013أثر استخداـ نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ في تدريس
الرياضيات عمى تنمية ميارات التواصؿ الرياضي والحساب الذىني لدى تالميذ

المرحمة االبتدائية " ،مجمة القراءة والمعرفة ،الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة  ،ع(
 ،)144ص ص . 251 : 183

-4أحمد عمى إبراىيـ ( ":)2018أثر استخداـ مدخؿ التدريس المتمايز في تدريس الرياضيات عمى
تنمية ميارات التفكير المتشعب والميارات االجتماعية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية "،

مجمة تربويات الرياضيات ،الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات  ،مج(،)21ع (،)2
ص ص . 305 : 201

-5أسامة محمود محمد ( :)2016استراتيجيات التفكير المتشعب  ،القاىرة ،دار السحاب لمنشر
والتوزيع

-6إيريؾ جنسف ( :)2009التعمم المبنى عمى العقل  ،ط ،2ترجمة مكتبة جرير ،الرياض :
مكتبة جرير لمنشر والتوزيع.

-7بسمة مصطفى أحمد ( ": )2016برنامج مقترح في ضوء التعمـ القائـ عمى المخ لتنمية ميارات ما
وراء المعرفة في الرياضيات لدى طمبة المرحمة الثانوية بغزة " ،مجمة البحث العممي في

التربية ،ع(، )17ج(  ،)4ص ص . 222 : 195
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-8تغريد عبداهلل عمراف ( ":)2002فاعمية التدريس باستخداـ بعض استراتيجيات التفكير
المتشعب في تنمية مستويات أداء تمميذات المرحمة اإلعدادية واتجاىاتيف نحو مادة
التربية األسرية" ،المؤتمر العممي الرابع عشر ،الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ

التدريس ،جامعة عيف شمس ،مج( ،)2ص ص . 560 -499

-9تغريد عبد اهلل عمراف ( :)2004مسيرة التدريس عبر مائة عام من التحديات والتغيرات،
القاىرة  :زىراء الشرؽ لمنشر والتوزيع .

-10حمداف محمد عمى ( :)2010الموهبة العممية وأساليب التفكير ،سمسة المراجع في التربية وعمـ
النفس ،القاىرة :دار الفكر العربي .
-11خالد محمد محمود ( ":)2014فعالية برنامج مقترح قائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ في
تنمية بعض ميارات التفكير اليندسي ومستوى التحصيؿ الدراسي في اليندسة لدى

تالميذ المرحمة اإلعدادية" ،مجمة البحث العممي في التربية ،ع ( ،)15ج(  ،)4ص
ص .824 : 775

-12رشا ىاشـ عبد الحميد ( ":)2016فعالية وحدة مقترحة قائمة عمى التطبيقات الرياضية
لمبادئ النانو تكنولوجي لتنمية التفكير المتشعب واالتجاه نحو الرياضيات لدى
طالبات المرحمة المتوسطة بالزلفى" ،دراسات في المناهج وطرؽ التدريس ،ع(

 ،) 212ص ص . 63 : 15

-13ذكريا جابر حناوي ( ":)2013استخداـ خرائط التفكير في تدريس اليندسة عمى تنمية
ميارات التفكير المتشعب واتخاذ القرار لدى تالميذ الصؼ الثاني األعدادي" ،المجمة

العممية بالوادي الجديد ،جامعة أسيوط ،مج(،)10ع(.)1

-14ذوقاف عبيدات ،وسييمة أبو السميد ( : )٠٢٢5الدماغ والتعمم والتفكير ،عماف :دار
ديبونو لمنشر والتوزيع.

-15سامية حسيف محمد ( ":)2018استخداـ الفصؿ المقموب المعكوس في تدريس الرياضيات
المتقطعة في تنمية بعض ميارات التفكير المتشعب ومستويات تجييز المعمومات

لدى طالبات قسـ الرياضيات بجامعة تبوؾ" ،المجمة التربوية ،مجمس النشر العممي،

جامعة الكويت ،مج( ،)32ع( ،)127ص ص . 330 -279
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-16سالـ بف عقيؿ مقيبؿ ( :)2007التفكير المتشعب واإلبداع ،المديرية العامة لمتربية والتعميـ،
وزارة التربية والتعميـ  :سمطنة عماف.

-17سعيد عبد الغنى سرور ( ":)2004أنماط التفكير وفؽ النموذج الشامؿ لممخ عند نيد
ىيرماف وعالقتيا بالذكاء المتعدد وأسموب التعمـ لدى المعمميف قبؿ الخدمة" ،مجمة

البحوث النفسية والتربوية ،كمية التربية ،جامعة المنوفية ،مج(،)19ع( ،)3ص ص
. 343 -280

-18عثماف نايؼ السواعى ( :)2004تعميم الرياضيات لمقرن الحادي والعشرين ،دبى  -دولة
اإلمارات العربية  :دار القمـ لمنشر والتوزيع .

-19عدناف يوسؼ العتوـ ( :)2004عمم النفس المعرفي ،عماف :دار المسيرة لمنشر والتوزيع .

-20عزو إسماعيؿ عفانة ،ويوسؼ إبراىيـ الجيش ( :)٠٢٢٢التدريس والتعمم بالدماغ ذي
الجانبين ،عماف  :دار الثقافة لمنشر والتوزيع.

-21عمى محمد غريب ( ":)2018برنامج مقترح قائـ عمى مدخؿ  STEMفي إكساب معممي
الرياضيات بالمرحمة الثانوية ميارات التميز التدريسي وأثره عمى تنمية ميارات

التفكير المتشعب لدى طالبيـ" ،مجمة تربويات الرياضيات ،الجمعية المصرية
لتربويات الرياضيات ،مج( ،)21ع ( ،)4ص ص . 306 - 271

-22عماد شوقي ممقى ( ":)2013استخداـ استراتيجية مقترحة في تنمية التفكير المتشعب
والتحصيؿ في الرياضيات لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي" ،مجمة العموم

التربوية  ،كمية التربية بقنا ،جامعة جنوب الوادي ،ع( ،)18ص ص .233 -193

-23فايز محمد منصور ( ":)2016أثر استخداـ الفصؿ التفاعمي في تدريس اليندسة عمى تنمية

التحصيؿ الدراسي وميارات التفكير البصرى والرضا الوجداني لدى طالب المرحمة
اإلعدادية " ،مجمة تربويات الرياضيات ،الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات ،مج

( ،)19ع ( ،)2ص ص . 146 : 84

-24فلاير محمد ابو العواد ،وانتصار خميؿ عشا ( ":)2011أثر برنامج تدريبي مستند إلى الحؿ

اإلبداعي لممشكالت في تنمية التفكير التشعبي لدى عينة مف طالبات الصؼ السابع
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األساسي في األردف" ،مجمة العموم التربوية والنفسية ،كمية التربية ،جامعة البحريف ،مج
( ،)12ع ( ،)1ص ص .95 : 69

-25فيفياف عرياف نعيـ ( ":)2020استخداـ برنامج قائـ عمى الرحالت المعرفية عبر الويب ( Web
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