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 (Neural Branching thinking)التفكري املتشعب 
 د. نادٌة حسٌن ٌونس العفون ا.

 قسم علوم الحٌاة

 متهيد 
وىنالك  , انيما اوليا التفكير اىمية كبرى يجدن الكريم والسنة النبوية الشريفة ان المتأمل في القرا      

) وتمك االمثال  المباركة التي تحث عمى التفكير منيا قولو تعالى  الكثير من الشواىد وااليات القرانية
حظيت مسألة التفكير في العموم التربوية لقد ( . 12نضربيا لمناس لعميم يتفكرون ( , ) الحشر/ اية 

والنفسية وجراحة االعصاب في الحياة بوجو عام مكانة رئيسية الن ميمة التفكير تكمن في ايجاد حمول 
عن  ة لممشكالت النظرية والعممية التي يواجيا االنسان في الطبيعة والمجتمع مما يدفعو لمبحث دائماً مناسب

 متنوعة مواقف معالجة الى يحتاج فالعقل, صعوبات والعقبات واساليب جديدة تمكنو من تجاوز ال طرائق
  العقمية العمميات من العديد ممارسة تتضمن الخبرات اكتساب وان عممية,  التعميمية الخبرات الكتساب

 الخبرات بين المواءمة وطرائق معيا والتفاعل التعمم بيئة العقل بيا يدرك التي الكيفية عن كشفت التي
 عممية يراه االخر والبعض عقمي نشاط ىو التفكير ان يمبعض التعمم , ويرى مواقف في والمكتسبة السابقة

 , ومتنوعة لمتفكير انواع متعددةو  , المشكالت حل لعممية مرادفاً  جعمو االخر يمبعضو  النتائج الى التوصل
اجمعت نتائج ابحاث العقل البشري عمى امكانية رفع مستوى كفاءة  اذمنيا التفكير المتشعب او التشعبي , 

وى كفاءة المخ كير عمى رفع مستالتفكير المتشعب حيث يعمل ىذا النوع من التف بواسطةالعقل البشري 
 جديدة عبر مسارات يسير ان حداث تشعب في خاليا االعصاب بالمخ مما يسمح لمتفكيروتنمية امكاناتو بإ

ز دور المشاعر واالنفعاالت المصاحبة لعممية التعمم واوضحت اساليب التعمم ابر , واقبل من يسمكيا يكن لم
 متنوعة من المتعممين .  لدى فئات ةالمفضم

 (Neural Branching thinking)التفكري املتشعب  
عممية معرفية تتيح عددًا من االستجابات لسؤال واحد , والتي تنتج عددًا من ان التفكير المتشعب  

احتمال التوصل الى فكرة  اكبر من االستجابات يزيد من ألوفة لمشكمة ما . إن إنتاج عدد  األفكار غير الم
عممية تفتح لخيال الفرد لمعديد من األبحاث واالرتباطات والجيود الممكنة . وكمما  وأصيمة , لذا فانو  جديدة 

ا زادت التفكير المتشعب كممبواسطة واسع من الوصالت واالرتباطات  زادت القدرة عمى التوصل الى نطاق
طالب قدرة ال  التفكير المتشعب احد انماط التفكير التي تسيم في تنمية يعد و,  القدرة عمى حل المشكالت



2 
 

خبراتو السابقة ودمجيا في البنية العقمية لو والمواءمة بينيما وبين  استقبال واستيعاب وتمثيل المعرفة عمى
 . لو. ةرة مكتسبو ذات معنى بالنسبوتحويميا الى خب

أن  التفكير المتشعب يعمل عمى زيادة التفكير باتجاىات اذ انو يجعل الطمبة يفكرون بطرائق مختمفة  
 ليا وليست نمطية متكررة محفزًا بذلك الوصالت وخاليا عصبية لم تكن سابقا محفزة ولم يسمك طريق سابق

ئق االعتيادية انفسيا في التدريس وبذلك فأننا حين نستخدم التشعب في التفكير بسبب استخدام نفس الطرا
فأننا نركز عمى توليد االجابات بطرائق ابداعية مختمفة ومتعددة وليست بالضرورة ان نركز عمى االجابة 

 الصحيحة بقدر ما نركز عمى الخروج من التفكير االعتيادي الى التفكير المتشعب .
  البشري العقل امكانات وتنمية املتشعب التفكري  -

 عنو كشفت لما نتيجة وذلك المتشعب بتنمية التفكير التربويين من اىتماماً  العشرين القرن نيايات شيدت
 التفكير استراتيجيات من عدد نحو جديد من االنتباه توجيو بيا اعادت,  نتائج من البشري العقل ابحاث

 اذ,  االعصاب خاليا بناء عمى يساعد تدريباً  بوصفو,  المتشعب التفكير تنمية في لدورىا نظرا التباعدي
,  العصبية الخاليا بين جديدة اتصاالت حدوث عمى يساعد التفكير في التشعب ان عمى النتائج اكدت
 امكانيو اتاحة في يساعد نحو وعمى,  قبل من يسمكيا لم جديدة مسارات عبر يسير بان لمتفكير تسمح
 اسرع نحو وعمى,  افضل بإمكانية العقل يقود وبما,  الذىن اعمال من مزيد احداث في تسيم لمعقل جديدة

 التباعدي االستجابات اصدار تحسين في المتشعب التفكير دور عن فضالً  .  قبل ذي من اعمى وبكفاءة
,  العشرين القرن منتصف في( العقل بنية)  موذجون في جمفورد اشار وقد,  االبداع ظيور عمى تساعد التي
 وفي, االبداع  تنمية في ودوره التباعدي التفكير اىمية الى عديدة بسنوات البشري العقل ابحاث نتائج وقبل
 اكد التي التباعدي التفكير تنمية عمى تساعد التي التدريسية االستراتيجيات من العديد تظير  الصدد ىذا

 خاليا في التشعب احداث في منيا مجموعة اىمية البشري العقل ابحاث نتائج ضوء في التربويون
 التفكير من االخر الطرف . وعمىالبشري العقل امكانات تطوير في التشعب ىذا ودور بالمخ االعصاب

, التطبيق ( اما التفكير  الفيم,  التذكر)    : في يتمثل الذي(  يالتقارب)  المحدد التفكير يوجد التباعدي
 نتوقف اال مراعاة مع التعميمية العممية في ميم وىو(  التقويمو ,  التركيبو ,  التحميلالتباعدي فيتمثل في )

 المتشعب التفكير تنمية الى نتعداه وان,  عنده
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 لمدماغ النصفان الكرويان االيمن وااليسرشكل  يبين               

. ( Coleman,1985) اكده كما التباعدي لمتفكير مرادفا ليس المتشعب التفكير ان بالذكر جديرمن الو 
 امكانية ويدعم االخر الى يقود منيما كالً  ان اال,  بداعلإل لعميات مرادفاً  ليس ايضا ىو التباعدي التفكيرف

 التفكير في التشعب يساعد التي او المتشعب التفكير تعكس التي العقمية العمميات فان ىذا وعمى.  حدوثو
 اجراءو  , اداركو تم ما ضوء في التصنيف اعادةو  , الجديدة العالقات ادراك)  في تتمثل حدوثيا عمى
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 عن تكشف التي ذاتيا العمميات وىي(  تحسينات ادخالو  , جديدة رؤى تقديمو  , وتركيب تأليف عمميات
 المتشعب التفكير بان القول يمكن النحو ىذا وعمى.  تنميتيا  في التباعدي التفكير يسيم والتي,  االبداع

 بالكيفية يتعمق فيو. )  بالمخ االعصاب شبكة عمى العصبية الخاليا بين جديدة اتصاالت من يحدث ما ىو
ويمكن ان تسيم ( ,  االحداث او المواقف او االفكار او لممشكالت معالجتو عند العقل بيا يعمل التي

 االبداعية االستجابات صدور وان,  المتشعب التفكير تنمية في بفاعمية التباعدي التفكير تنمية استراتيجيات
 . البشري العقل امكانات ارتقاء وعمى التفكير في تشعب حدوث عمى مؤشر ىو

 خاليا بين جديدة والتقاءات وصالت ايجادفي  العقل قيادة في ودوره المتشعب التفكير ىميةأل ونظراً 
 بين قبل من موجوده تكن لم التي الجديدة االتصاالت من العديد بحدوث تسمح مسارات مكوناً  االعصاب
 ان ينبغي الذي التعمم حول المفاىيم من العديد تغير العقل , فقد لبنية المكونة العصبية الخاليا محتويات

 عمميات عمى اصبح ثم ومن,  متعددة دراسية مقررات من تضمنو بما المدرسية الكتب اطار في يتاح
 لمتفكير جديدة مسارات فتح يضاً أ ولكن,  المقرر التعمم لمحتوى الطمبة استيعاب ضمان فقط ليس التدريس

  . الطمبة اداء في وحدوث من كدوالتأ,  بالمخ االعصاب شبكة عمى العصبية الخاليا عبر
 التفكري املتشعب والدماغ البشري   

لكال  , واوضحت ان ىناك وظائف مختمفةركزت االبحاث عمى دراسة خصائص نصفي المخ   
 .ويختمف نمط التفكير في كل من النصف االيسر والنصف االيمن . , النصفين مع وجود تفاعل بينيما

اجمعت دراسات بنية العقل عمى ان معمار المخ يتكون من عنصرين اساسيين ىما : خاليا عصبيو 
ووصالت بين ىذه الخاليا تمكنيا من 

 .االتصال ببعضيا 
 يوضح الخمية العصبية شكل 

  
 

متفرعو تسمى  كثيرةشترك جميعا في ان ليا زوائد , ولكنيا ت وحجماً  تتباين شكالً  ان الخاليا العصبية   
تسمح بمزيد من االتصال بينيما , اضافة الى التفرعات التي تسمى التفرعات االنتيائية ,  الشجريةالتفرعات 

االخر بان تتالقى التفرعات  ببعضياتتجاوز اجسام الخاليا العصبية وانما يتصل بعضيا  وفي العادة ال
ينشأ عنيا غاية في التعقيد واالحكام  اخرى في ما يكون شبكةشجرية لخاليا لمخاليا بالتفرعات ال االنتيائية 

الخر باسم التشابكات وتعرف مواضع اتصال الخاليا بعضيا بالبعض ا ما نراه ونممسو من مظاىر التعمم.



5 
 

التي يمكن  العصبيةان تتصل مع شقيقاتيا عبر عدد ىائل من التشابكات  الواحدة, ويمكن لمخمية  العصبية
  .لذلك يادة عددىا بتوفير الفرص المالئمةز 

 
 وظائف الدماغ شكل  يبين 

,  وااللتقاءاتلذا كان من الضروري الكشف عن انماط التفكير التي تيسر المزيد من ىذه التشابكات 
يرت اىمية التفكير المتشعب لدوره في زيادة كفاءة الشبكة بزيادة عدد الوصالت بين الخاليا ) ومن ىنا ظ

ت ان التشعب في التفكير يدعم حدوث اتصاالت والتقاءا اذمتانتيا , وسعتيا , وسرعة توصيميا( , 
بر مسارات لمتفكير ان يسير عمن قبل ( بين الخاليا , وىذا يسمح  وتفريعات جديدة ) لم تكن موجودة

 تسيم في رفع كفاءتو واثراء امكاناتو .  جديدة) لم يسمكيا من قبل ( مما يتيح لمعقل امكانات وقدرات  جديدة
 :المصادر 

  القرآن الكريم 
 ( : فاعلٌة التدرٌس باستراتٌجٌات التفكٌر المتشعب فً تنمٌة تحصٌل الخرسانة4102ابو زٌد , عادل حسٌن )  -

وحساب االنشاءات وبعض عادات العقل واالتجاه نحو المادة لدى طالب المدارس الثانوٌة الصناعٌة المعمارٌة , بحث 
 منشور , مجلة كلٌة التربٌة , جامعة حلوان .

اثر برنامج اثرائً قائم على اسلوب حل المشكالت باستخدام "( : 4112بوزٌد , عمرو صالح عبد الفتاح )أ -
تدرٌس االحٌاء على اكتساب مهارات حل المشكالت والتحصٌل المعرفً والتفكٌر المتشعب لدى طالب  الكومبٌوتر فً

 , كلٌة التربٌة , جامعة المٌنا , القاهرة.   , اطروحة دكتوراه غٌر منشورة "الصف االول الثانوي للمتفوقٌن
تنمٌة القدرة على حل المشكالت الرٌاضٌة اثر استخدام استراتٌجٌات التفكٌر المتشعب فً "( : 4112ادم , مرفت ) -

, بحث منشور, مجلة تربوٌات "واالتجاه نحو الرٌاضٌات لدى تالمٌذ المرحلة االبتدائٌة مختلفً المستوٌات التحصٌلٌة
 الرٌاضٌات , المجلد الحادي عشر الجمعٌة المصرٌة لتربوٌات الرٌاضٌات , كلٌة التربٌة , بنها .
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المخ البشري : رؤٌة جدٌدة وانعكاسات تربوٌة , المؤتمر العلمً الخامس , التغٌرات " ( :4112بدر , محمود )  -
, الجمعٌة المصرٌة  لتربوٌات الرٌاضٌات , بحث منشور, كلٌة التربٌة , جامعة  "العالمٌة والتربوٌة وتعلٌم الرٌاضٌات

 بنها  .
 التعلٌمٌة , وزارة التربٌة والتعلٌم , الكوٌت . ( : التعلم وانماط التفكٌر , منطقة حول4112ًرضا ,ابو حسٌن  ) -
( : انماط التفكٌر ونظرٌاته واسالٌب تعلٌمه وتعلمه , عمان , دار 4104العفون , نادٌة و منتهى عبد الصاحب ) -

 صفاء للنشر والتوزٌع . بغداد .
خالٌا االعصاب بالمخ , دار ( : )التدرٌس وتنمٌة التفكٌر المتشعب ( التدرٌس وتنشٌط 4112, )عمران , تغرٌد -

 القاهرة , الطبعة االولى .
 ( : تعلم التفكٌر مفهومه وتوجهاته المعاصرة , بغداد , مطبعة المصطفى .4112الغرٌري , سعدي جاسم )  -
 ( : خرافة المخ الصغٌر , دار الفكر العربً ,القاهرة . 4112فرجانً , نادر )-
ت حدٌثة فً المناهج وطرق التدرٌس  , تطبٌقات فً التربٌة االسرٌة ) ( :اتجاها0222كوجك , كوثر حسٌن , ) -

 االقتصاد المنزلً ( , القاهرة ,عالم الكتب .
( : دور التفكٌر المتشعب فً تصمٌم ازٌاء مبتكرة من خالل فن االبلٌك , 4101الٌمانً , سهٌلة حسن عبد هللا )  -

 بحث منشور , جامعة ام القرى .
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