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 لكي" وتربويا عممياً  وجهتني لمن بالشكر وأتقدم الكبير لفضمه أولً  وتعالى سبحانه
 خيرا. يجزيها أن اهلل وأسأل (األمورىربدىفاطمة) الدكتورة أطروحتي أنجاز أكمل
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 مجموعتيف عمى موزعات طالبة( 21) البحث عينة أفراد عدد وبمغ األولى الرصافة/ بغداد لتربية

 .ضابطة واألخرى تجريبية

" محسوبا الزمني العمر) ىي متغيرات عدة في البحث مجموعتي تكافؤ مف التحقؽ تـ
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 التدريس طرائؽ في والمحكميف الخبراء عمى عرضيا بعد التدريسية الخطط عتمادأ   تـ
 الذي التحصيمي االختبار وىي بالبحث خاصة أداة بناء تـ كما والتقويـ، والقياس النفس وعمـ
 العقمية السعة مقياس تبني وتـ متعدد، مف االختيار نوع مف موضوعية فقرة( 01) مف تكوف

 .وثباتو صدقو مف التحقؽ بعد( 6100 السمماف،)

 بواقع( 6102 – 6100) الدراسي لمعاـ الدراسييف الفصميف طواؿ التجربة أستمرت
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ً:البحثًمشكلةً:أولاً

 حكؿ متكسط الثاني لمصؼ الكيمياء عمـ مادة مدرسي لبعض الباحثة مناقشة خالؿ مف
 العممي المستكل في ان نخفاضأى  ىناؾ كجدت الميمة العممية المادة ىذه في الطمبة تحصيؿ مستكل
 لمديرية التابعة المدارس حسببك  درجاتيـ عمى طالعالى  خالؿ مف ليا تأكد ما كىذا ، المادة ليذه

 مف كبير عدد درجات في كاضح نخفاضأى  ىناؾ فكاف سابقة كلسنكات الكلى الرصافة التربية
 .كالطمبة الطالبات

 مف حديثة أىستراتيجيات كالمدرسات المدرسيف تكظيؼ عدـ ىك الساس السبب يككف كقد
 لككف العقمية السعة كمنيا أخرل متغيرات عمى تؤثر كما الطمبة، تحصيؿ عمى تؤثر أف الممكف
 عمى أيضان  يؤكدكف كال التدريس في العتيادية الطريقة يستخدمكف كالمدرسات المدرسي أغمب

 .أخرل متغيرات

 عمـ مادة لمدرسي( أ – 2) ممحؽ مفتكحة ستبانةأى  بعرض الباحثة قامت ذلؾ مف كلمتأكد
 أعطت الباحثة أف عممان  المادة، ىذه في الطمبة تحصيؿ مستكل نخفاضا أسباب حكؿ الكيمياء
 أف رغـ العقمية لمسعة كتعريؼ الجانبيف ذم الدماغ الى المستند التعمـ ستراتيجياتلى  ان تعريف

 .عنيا كافية معمكمات يمتمككف ال كالمدرسات المدرسي

 كجكد عمى أكدكا الكيمياء مادة مدرسي مف% 88 حكالي أف االستبانة نتائج أظيرت 
 تخص التي المعمكمات متالكيـأى  ضعؼ فضالن عف الكيمياء، مادة تحصيؿ في انخفاض

 .ستراتيجياتالى  ىذه

 :االتي السؤاؿ عف لإلجابة البحث ىذا بإجراء الباحثة قامت كلذلؾ

 مادة تحصيؿ في أثر الجانبيف ذم الدماغ عمى القائـ لمتعمـ كفقان  التعميمي متصميـل ىؿ
 متكسط؟ الثاني الصؼ لطالبات العقمية كالسعة الكيمياء

ً
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ً
ً:البحثًأهميةً:ثانياًا

 جكف يقكؿ أذ ،البيئة مع كالتكيؼ المعرفية الميارات تحقيؽ في الفاعمة الداة ىي التربية
 "جذكرىا كتثبيت الصحيح التفكير عادة تربية ىي لمتربية كظيفة أىـ إف" الصدد ىذا في ديكم

 التربية مع التعامؿ المربيف عمى تفرض التي اليائمة المعرفة كتعميؽ (7 ،2808 المكسكم،)
 مع تكافقو لتسييؿ كضركرة كحاجة النساف مع كتستمر زماف اك مكاف يحدىا ال كعممية كالتعميـ

 أىمية ذات يفكر، كيؼ أك يتعمـ كيؼك  الطالب تعميـ مبادئ تككف بحيث بيئتو في المستجدات
 يشير، كما (0999،02 جركاف،) الىمية غاية في مستقبمية مدلكالت تحمؿ لنيا خاصة

 الجياؿ كتربية االجتماعية الحياة بناء في الفاعؿ كدكرىا التربية أىمية عمى( 2880 فخرك،)
 جكانب شتى في تطكر مف أليو يصؿ لما لمتربية" مدينا يبقى البد الىك  الخميقة بدء منذ فالنساف
 اإلعدادية كالمرحمة االبتدائية المرحمة بيف كصؿ حمقة ىي المتكسطة المرحمة أف كبما الحياة،
 مف تدرس التي كالعقمية الفكرية كالقدرات الميارات مف أنكاع أداء فييا يظير ميمة مرحمة فيي
 المكاد كيتذكر يحفظ كيؼ ال يفكر كيؼ المتعمـ تساعد التي الكيمياء كمنيا مكاد عدة خالؿ

 كاستيعاب العممية الحياة في المعمكمات تكظيؼ عمى كمساعدتو ستيعابياأى  دكف مف الدراسية
 بيف بالتفاعؿ الكيمياء بتدريس القائميف ىتماـأى  خالؿ كمف( 082 ،2880 فخرك،) العمـ ميارات
 الجانب بيف التكامؿ كتحقيؽ المعرفة بناء في يستخدميا التي حكاسو كنشاط الطالب عقؿ

 التي المناسبة التدريسية ستراتيجياتالى  ستخداـأى  خالؿ مف لممعرفة العقمي كالجانب التطبيقي
 (0998 ،2885 كاخركف، النجدم) .اليدؼ تحقيؽ في تساعد

 كالطرائؽ ستراتيجياتالى  في كجديد حديث ىك ما كؿ مكاكبة لىإ الحاجة دعت كليذا
 عمييا مدرسينا تعكد لمجرد كالتسميع المحاضرة أىستراتيجياتب التمسؾ مقبكالن  يعد لـ أذ كالساليب،

ف(. 24 ،2888 عطية،) كالتربكية التعميمية العممية متطمبات لتمبية كافية تعد لـ لنيا  العمـ كا 
  الحديثة التعميمية العممية يػػػػػػػػػػف المتطكرة الساليب البد أف يتضمف كتطبيؽ كفكره  منيجك الحديث
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 بأثارة تتمثؿ العمكـ لتدريس أساسية مبادئ يطبؽ أف يحتاج العمكـ مدرس فأف الكيمياء، عمـ كمنيا
 كبديع، البزاز) كفيميا لتفسيرىا المتعمـ بيئة في كالشياء كالحداث الطبيعية الظكاىر عف السئمة
 تطبيقات كلو جديدة مكاد بكشؼ يختص ،ان كتطبيقي ان نظري الكيمياء عمـ كلككف  (030 ،0996
 كالصناعية الصحية كمنيا مجاالت بعدة يرتبط فأنو الحياتية المتطمبات تسييؿ في تسيـ صناعية
 كتسجيؿ العممي المنيج أسس عمى كيقكـ ، كالتحميؿ كالتجريب النظرية السس عمى يعتمد بحيث

 كعمؿ المالحظة أىميا خطكات بعدة كيتـ( الساسي البحث) بػػػ عميو ما يطمؽ كىك ستنتاجاتالى 
 الدجيمي،) .لمنتائج صحيح عممي تفسير لىإلمتكصؿ  مناقشتيا ثـ بالنتائج كالتمحص التجربة
2808، 9-04 ) 

كالطرائؽ كالساليب التدريسية في تحقيؽ الىداؼ  كلضماف نجاح الستراتيجيات
المنشكدة البد مف البحث عف الكيفية التي يتـ مف خالليا ذلؾ النجاح، أم تصميـ العممية 

 البرامج عدادإ بكيفية المتعمقة العممية كاإلجراءات النظرية المبادئ بكصؼ يتعمؽ لتعميمية الذم
 بشكؿ كافة التعميمية كالعممية التعميمية، كالدركس التربكية، عكالمشاري الدراسية كالمناىج التعميمية،

 تخطيط بطرائؽ يتعمؽ عمـ فيك ىنا مف المرسكمة كالتعممية التعميمية الىداؼ تحقيؽ يكفؿ
 بتنفيذىا البدء قبؿ كخرائط أشكاؿ في كتصكيرىا كتنظيميا كتحميميا التعميمية العممية عناصر
 البحكث الى يعكد التعميمية العممية في كالتصميـ( 49، 2800 كآخركف، الركاضية)  كتقكيميا

 كالميارات المعارؼ مف ينضب ال بمعيف زكدتنا التي كالتربية التربكم النفس عمـ مياديف في
 العفكف) مختمفة تعمـ نظريات ظيكر الى أدت كىذه كتقنياتو التعمـ أىستراتيجيات لتطكير المطمكبة
 الدماغ عمى القائـ التعمـ عمى يعتمد تصميـ الحديثة التصاميـ بيف كمف( 53 ،2808 ،كقحطاف

 أذ النساف جسـ في كالنشاط كالحركة اإلحساس مركز ىك العصبي الجياز أف أذ الجانبيف ذم
 الدمكية كالدكرة القمب دقات مثؿ النساف لحياة الميمة الحيكية الكظائؼ جميع بتنظيـ يقكـ

 نتائج بيف عالقة تككنت كبيذا ،(45 ،2800 الخفاؼ،) كغيرىا الحركي كالتحكـ التعمـ كعممية
 مجمكعة عمى يحتكم لنو كالتعمـ التعميـ كعمميتي الدماغ عمى أجريت التي كالدراسات البحكث

  متباينة ظركؼ ظؿ في بعضيا مع تتفاعؿ أنيا إال المتعددة الكظائؼ ذات المختمفة المناطؽ مف
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 بالعمؿ نفسو حماية خالؿ مف كينكنتو عمى الدماغ يحافظ أذ متكامؿ بشكؿ العمؿ مف يمكنيا مما
  (.067 ،2800 ،وفريال نوفل) أعضائو باقي مع

 كيساعد فاعمية أكثر د  تع التي التعمـ نشاطات عمى ىامان  تأثيران  الدماغ عمؿ لكيفية أف كما
 ىذه خالؿ مف كاالستنتاج كتسابياكأى  المناسبة الخبرات عمى الحصكؿ في الطمبة المعممكف
 ستكشاؼأى  عمى قادر الدماغ أف كآخركف الريماكم كبيف ( 002 ،2885 خطابية،) الخبرات
 .بتكارالى  ،البداع الذاتي، التأمؿ البيانات، تحميؿ التعمـ، الذاتي، التنظيـ أعادة التذكر، النماط،

 (  088 ،2804 كآخركف، الريماكم) 

 كالتعمـ بالتعميـ كعالقتو الدماغ عمى المبنية البحاث في الميمة المبادئ تمخيص كيمكف
 :االتي النحك عمى

 المعرفة ينظـ ثـ الجديدة الخبرات مع الدماغ تعامؿ كيفية في السابقة كالخبرات المعنى يؤثر* 
 .الجديدة

 .المتعمميف لدل نفعاالتكالى  التعمـ بيف كاضحة عالقة تكجد* 

 مجمكعة تستمـز حقيقية فسيكلكجية خبرة أنو كعض لممخ تدريب مجرد مف كثرأى  ىك التعمـ* 
 .النظمة مف معقدة

 كاحد شيء عمى نركز ربما أننا مع نفسو الكقت في فكاركأى  مثيرات عدة الدماغ كينظـ يتعامؿ* 
 ( 008 ،2800 خطابية،) .كاحد كقت في

 ستخداـأى  المعمميف فعمى المتعمميف أدمغةب ترتبط مختمفة تعمـ أنماط ىنالؾ كبالتالي
 أىستراتيجية ػػب كتتمثؿ ستراتيجياتالى  مف مجمكعة كىي المسيطر اليمف لمجانب أىستراتيجيات

 ،مكازو  كبشكؿ كاحد آف في مكضكعات عدة تناكؿ أىستراتيجيةك  كالبصرم المرئي الشرح
 التعمـ أىستراتيجيةك  الميدانية، كالزيارات العممية التجارب أىستراتيجيةك  كالتركيب، التأليؼ أىستراتيجيةك 

 ،2889 كيكسؼ، عفانة) .التشابيات أك المجاز أىستراتيجيةك  الذىنية، الصكر كتككيف بالحكاس
050) 
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 ىي المسيطر اليسر الجانب مع التعامؿ بيا المعممكف يحفز التي ستراتيجياتالى  أما
 ؿػػػػػػػػػمسػػػػػػػػػػمتس بشكؿ كعاتػػػػالمكض كتناكؿ المغكم، أك المفظي الشرح منيا أىستراتيجيات عدة

 كالسئمة كالقكانيف، النظريات منظكر مف كالتعمـ ،منفصالن  أك مجزءان  المكضكع كتناكؿ كمتتابع،
 .العالقات فيـ في الكاقعية النشطة كاستخداـ البسيط، المعرفي التذكر تتطمب كالتي المباشرة

 ( 050 ،2889 كيكسؼ، عفانة)

 نمط بسيطرة يكصفكف الذيف الفراد أف( 0998 عناقرة،) ،(0998 القيسي،) كيبيف
 انفعاالتيـ عف يعبركف ما كنادران  الجكدة، بنفس كالكجكه السماء يتذكركف بأنيـ المتكامؿ التفكير

 كتتساكل الكاحد الكقت في مشاكؿ عدة أك كاحدة مشكمة مع التعامؿ في لدييـ فرؽ كال كمشاعرىـ
 لممثيرات تفضيالتيـ كتتساكل المفظي التعبير عمى كقدراتيـ اإلشارة بمغة التعبير عمى قدراتيـ
 القيسي،) .نفسيا بالدرجة كالغامضة الكاضحة المعمكمات كيفضمكف كالحركية كالسمعية البصرية
 ( 7 ،0998 ، عناقرة( )23 ،0998

 كاليسر اليمف الدماغ نصفي يستخدمكفك  المتكامؿ التعمـ نمط يمتمككف أفراد كىنالؾ
 الميمات تنفيذ في النصفيف ستخداـأى  في بالتساكم يمتازكف فيـ كالتفكير التعمـ عمميات في معان 

 النمط مستخدمي الفراد لدل تتكاجد التي كالقدرات بالخصائص يمتازكف أنيـ يعني مما العقمية
  (274 ،2808 ،كعماد الزغكؿ) .اليمف النمطك  اليسر

 إيجابي تكازف حداثإ الى كاضحة بصكرة ييدؼ الدماغ عمى القائـ التعمـ فلذا فإ
 غير الجانب كتحسيف المسيطر الجانب تقكية يمكف بحيث الدماغ جانبي بيف متناغـ نسجاـكأى 

 جانبي مف االستفادة يمكف حتى كذلؾ المتعمميف أـ المعمميف عند ذلؾ أكاف سكاء المسيطر
 التدريسية أساليبو عمى يسيطر الذم فالمعمـ كالتعمـ التدريس في القصكل الدرجة الى الدماغ
 مف اليمف الجانب كفاءة لرفع الممكنة الكسائؿ إيجاد ينبغي فإنو" مثال الدماغ مف اليسر الجانب
 الدماغ يتأثر أذ (048 ،2889 كيكسؼ، عفانة) فعالة بصكرة التدريس عممية تتـ حتى الدماغ

 مع التعامؿ عمى المتعمـ قدرات مف يزيد مما يةالعمم كالتجارب البيئية بالخبرات الجانبيف ذك
  كالعصبية الدماغية الخاليا تبقى فال المكتسبة التعمـ لعمميات طبقان  كذلؾ أفضؿ بصكرة الشياء
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 الدماغية السعة تككف المكتسبة الخبرات طريؽ عف كبذلؾ ،الممات الى الميالد مف ىي كما ثابتة
 تنمية في أساسيان  دران ػػػػػػػػػػػمص تعد البيئة فأف ىذا كعمى تعقيدان  كأكثر صعبأى  مكضكعات لتعمـ قابمة

 عدة ىنالؾ كبالتالي  (088 ،2803 ،كآخركف رزكقي) العقمية السعة كزيادة العقمية الميارات
 التي المعرفي التسريع كأىستراتيجية( كمو الدماغ) معان  الدماغ جانبي لتنشيط تدريسية أىستراتيجيات

يضاح التفكير عمميات عكس عمى المتعمميف تشجع  المكاقؼ سياؽ في التفكير حدكث كيفية كا 
 المتعمميف، عند إبداعية ان أفكار  كتكلد تثير التي الدماغ عصؼ كأىستراتيجية التعميمية، كالحداث

 في المشكالت كحؿ المفاىيـ تعمـ أثناء الدماغ عمؿ عمى تركز التي التكالدم التعمـ أىستراتيجيةك 
 تمثؿ تعميمية مكاقؼ مف تتألؼ التي البحث عمى القائـ التعمـ كأىستراتيجية اليكمية، المكاقؼ
 مفيكمي، تغيير فييا لممتعمـ يحدث حيث المفاىيمي لمتغير بكسنر أىستراتيجيةك  المتعمميف، مشكمة

 السبع، الخطكات أىستراتيجيةك  المباشر، لمتدريس" بديال تعد التي التبادلي التدريس أىستراتيجيةك 
 ما اأذك  كالمخرجات كالتنفيذ المدخالت ىي خطكات ثالث مف كتتككف جيكسك أىستراتيجيةك 

 كيكسؼ، عفانة) .الجانبيف ذم الدماغ عمى ان قائم التعمـ يصبح ستراتيجياتالى  ىذه أحد استخدمت
2889، 240 – 274 ) 

 المستند التعمـ تخص كالتي منيا قسـ عمى الباحثة أطمعت دراسات أجريت الصدد كبيذا
 عمى تعميمي تصميـ فاعمية عمى التعرؼ الى ىدفت العراؽ في( الطائي) دراسة كمنيا لمدماغ
 الساسية التربية كمية طمبة لدل كالدافعية التحصيؿ في الدماغ لىإ المستند التعمـ نظرية كفؽ

 طمبة عمى التجريبية المجمكعة طمبة تفكؽ النتائج أظيرت حيث المتعددة ذكاءاتيـ كتنمية
( أرىيؼ) دراسة كأجريت ،(2800 لطائي،)ا كالدافعية التحصيؿ مف كؿ في الضابطة المجمكعة

 أنماط كتنمية التحصيؿ في الدماغ لىإ المستند التعمـ أثر عمى التعرؼ الى ىدفت العراؽ في
 لكمية الكلى المرحمة طمبة لدل العمـ كعمميات( كاليسر اليمف) الدماغ بجانبي المرتبطة التفكير
 الضابطة المجمكعة عمى التجريبية المجمكعة تفكؽ النتائج أظيرت حيث الساسية التربية

 ( .2802)أرىيؼ ،
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 الجانبيف ذم بالدماغ التعمـ أثر عمى التعرؼ الى ىدفت التي( 2803 عفانة،) دراسةك 
 بغزة الساسي التاسع الصؼ طالبات لدل المنتج العقؿ عادات بعض لتنمية العمكـ تدريس في
 .فقط عقمية عادات يثمان عمى اعتمدت كقد

 عمى القائـ التعمـ تناكلت قد دراسة أم ال تكجد عمى حد عمـ الباحثة طالعالى  ىذا كبعد
 الثاني لمصؼ الكيمياء مادة في العقمية كالسعة التحصيؿ في كأثره معان  الجانبيف ذم الدماغ
 .متكسط

 تمثؿ العقمية السعة أف أذ العقمية السعة عمى يؤثر الدماغ عمى القائـ التعمـ أف كما
 في الذاكرة خالؿ مف معالجتيا تتـ التي العقمية المخططات أك المعرفية الكحدات مف عدد أقصى
 العقمية السعة ترتبط حيث( NIAZ 1989) ما مشكمة حؿ أك معيف بإداء القياـ أثناء كاحد كقت

 بمكقؼ مرتبطة باستجابات لمخركج كاحد آف في كمعالجتيا المعمكمات تذكر عمى بقدرتو لممتعمـ
 االستجابات استخالص عمى" قادرا كاف كمما السابقة الفرد خبرات ازدادت فكمما معيف تعميمي
 خبرات المدل طكيمة الذاكرة في لديو تكف لـ ما لفرد معينة خبرات أعطيت اأذف كيسر بسيكلة
 استخالص تككف صعبة في المعركضة لمخبرات العقمية المعالجة فأف بيا مرتبطة سابقة

 ثيراتالم تمقي مف النساف يتمكف أذ( 24 ،2889 كيكسؼ، عفانة) ليا حقيقية استجابات
 بيا كاالحتفاظ معالجتيا مف يتمكف التي المعمكمات مف مجمكعة عمى كالحصكؿ الخارجية

(Gary ,2002,P;33  )أك لممثيرات التحكيؿ عمميات مف مجمكعة المعرفية العمميات تشمؿ أذ 
 الى شكؿ مف تحكيميا كيتـ متسمسمة مراحؿ كفؽ عمى تتـ التي الدماغ داخؿ المكجكدة المعمكمات

 أذ[ كاالسترجاع كالتخزيف الترميز] ىي الثالثة المراحؿ عبر معيف ىدؼ تحقيؽ أجؿ مف أخر
 بمعالجة الخاص النظاـ مراحؿ لكؿ كالتحكالت المعرفي النظاـ يحددىا يراتيالتغ مف لعدد تخضع

 ،2883 ،كعماد الزغكؿ) النظاـ مراحؿ مف مرحمة كؿ في محدكدة بسعة يمتاز الذم المعمكمات
 بالتالي فأنيا المشكالت كحؿ التعمـ عمى قدرتو مف تحد لمطالب العقمية السعة كانت اأذ (48

 عنو ينتج الذم المر التعميمية المكاقؼ مع كالتفاعؿ المعمكمات معالجة عمى قدرتو مف تعكس
خفاؽ الداء في انخفاض الى يؤدم مما لممتعمـ العقمية السعة عمى( Load) الحمؿ زيادة  في كا 
  الكسائؿ يخص ما كؿ عف إلى البحث المعرفية النظريات سعت حيث المشكالت حؿ
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 كالتركيز التجميع أىستراتيجية مثؿ الكمية المحدكدية تجاكز عمى عممت التي ستراتيجياتالى ك 
 ( 023 ،2884 تركينجتكف،) .العقمية كالمخططات كاالنتباه

 مع المدل قصيرة الذاكرة ترتبط أف يتطمب المتعمـ عند العقمية السعة تنشيط أف كما
 الذاكرة مع كتماثالن  خصائص الخبرات لتمؾ المتعمـ يجد بحيث النكاع متعددة حسية خبرات
 عمى معيا يتعامؿ أف يستطيع أذ تتابعية بخبرات المتعمـ استثارة يجب ىنا كمف ،المدل طكيمة
 خالؿ مف المتعمـ عند العقمية السعة زيادة الى يؤدم مما ، لديو معنى كتعطي حقيقية أسس

 & ( john stone , 1989مف كؿ ذكره ما كىذا" كتنظيما" شمكال أكثر مفاىيـ اكتساب

EI –Banna ,1987 )) حث المعمـ عمى ينبغي المتعمميف عند العقمية السعة كتنشيط كلزيادة 
 تنظيمات خالؿ مف المعمكمات تذكر عمى تساعده معينة لخاصية طبقان  خبراتو تنظيـ عمى المتعمـ
 نتيجة جديدة خبرات عمى التعرؼ أمكانية كبالتالي الكاقعية الخبرات مف الذاكرة في مخزنة معرفية

 (070 ،0998 كقطامي، قطامي) .المخزف اليرمي البناء مف جزءان  تصبح التفاعؿ ىذا

 تمكف عنكبكتية شبكات أك مفاىيمية مخططات ىيئة عمى الحسية الخبرات عرض كعند
 سيكلة عمى يساعد الذم المر الحسية لمخبرات الممثمة المفاىيـ بيف عالقات أيجاد مف المتعمـ
مكانية كدمجيا لممفاىيـ اليرمي البناء في الخبرات تمؾ أدخاؿ  لخبرات تعرضو عند سترجاعياأى  كا 

 (25 ،2889 كيكسؼ، عفانة) .المستقبؿ في متشابية

 كؿ أف ذلؾ مف كيتضح أفضؿ سترجاعالى  كاف الترابطات مساحة ازدادت ككمما
 المعرفية الكحدات تشفير في عبئان  الذاكرة تحمؿ ال عميؽ داللي بشكؿ المشفرة المعمكمات
 ليكتمؿ التنشيط مف مزيد الى بحاجة فيك ضعيفان  المعرفي البناء في" ماثال كاف اأذ أما الجديدة،

 السعة تصبح كبالتالي( Harbelandt, 1997 p ; 210) بينيما كالترابط التكامؿ أحداث مف
 تمؾ فأف المشكمة حؿ يتـ لـ اأذ أما المعرفية كالمتطمبات الخبرات كاستيعاب لألتساع قابمة العقمية
 الى ىنا اإلشارة ينبغي أنو إال المشكمة مككنات كفيـ العقمية السعة لتساع معكقة تصبح المشكمة

  أف أذ المشكمة، حؿ المتعمـ يستطيع لكي كاؼو  غير كلكنو ضركرم (*س>  ـ*) الشرط ىذا أف
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( 664 ،2888 البنا،). لمحؿ مالئمة خطكات أيجاد في تؤثر قد أخرل متغيرات ىناؾ
(johnsone and Ehoanna , 1998 , p ; 82 ) 

 العقمية السعة ← س/  ما مشكمة لحؿ الالزمة المتطمبات ← ـ*

 ىيئة عمى المكتسبة الخبرات تخزيف عمى المتعمـ يساعد لمخبرات الثنائي الترميز أف كما
مشفرة  لخبرات العقمية السعة مف يزيد الذم المر جمؿ أك رمكز أك كممات أك أشكاؿ أك صكر

 اليرمي البناء مف كسيكلة بسرعة الخبرات استرجاع عمى تساعد مشكشة كغير كمنظمة( مرمزة)
 أك الصكرة يتذكر أنو أذ المخزنة المكاصفات بعض تحمؿ خبرات لىإ المتعمـ يتعرض عندما
 كيكسؼ، عفانة)( بالصكر الكممات ربط) الربط بمعنى لفظيان  يتذكره ما يصؼ ثـ الرمز أك الشكؿ
 الصفات تحكيؿ يمكف أنو العقمية السعة تناكؿ التي الدراسات بينت كبالتالي ،(25 ،2889
 عفانة) .الزمني العمر بزيادة ينمك كمي عقمي عامؿ لىإ بياجيو حددىا كما العقمي لمنمك الكيفية

  (27 ،2889 كيكسؼ،

 -:التية بالنقاط البحث أىمية إيجاز مف الباحثة تمكنت تقدـ ما عمى كبناءان 

 ذم الدماغ عمى القائـ التعمـ عمى يعتمد ان تعميمي ان تصميم تتناكؿ لدراسة ماسة حاجة ظيكر – 0
 لـ يتـ التطرؽ إلييا )حسب عمـ الباحثة( .تابعة متغيرات في أثره كبياف الجانبيف

 القائـ لمتعمـ كفقان  ان تعميمي ان تصميم تتناكؿ التي الباحثة عمـ حد عمى الكلى الدراسة تعد قد – 2
 .العقمية السعة متغير في أثره كبياف الجانبيف ذم الدماغ عمى

 لمادة( المعرفي)  العممي المحتكل ضمف التصميـ مف النكع ىذا دمج الى البحث ىذا ييدؼ - 4
 .البحث ليذا مكممة أخرل دراسات لقياـ التمييد كبالتالي الكيمياء عمـ

ً:ًًالبحثًفهدً:ثالثاًا

 الدماغالقائـ عمى  التعمـ كفؽ تعميمي تصميـ أثر عمى التعرؼ الى الحالي البحث ييدؼ
 -:في الجانبيف ذم
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 متكسط الثاني الصؼ لطالبات العقمية كالسعة الكيمياء عمـ مادة تحصيؿ. 

ً:ًالبحثًفرضيتاً:رابعاًا

 -كلتحقيؽ ىدؼ البحث كضعت الفرضيات اآلتية: 

 طالبات درجات متكسط بيف 8.85 داللة مستكل عند إحصائية داللة ذك فرؽ يكجد ال -0
 الجانبيف ذم الدماغ عمى القائـ التعميمي لمتصميـ" كفقا يدرسف الالتي التجريبية المجمكعة
 تحصيؿ في عتياديةالى  لمطريقة كفقان  يدرسف الالتي الضابطة المجمكعة طالبات درجات كمتكسط

 .متكسط الثاني لمصؼ الكيمياء عمـ مادة

 طالبات درجات متكسط بيف 8.85 داللة مستكل عند إحصائية داللة ذك فرؽ يكجد ال-2
 الجانبيف ذم الدماغ عمى القائـ التعميمي لمتصميـ" كفقا يدرسف الالتي التجريبية المجمكعة
 مقياس في عتياديةالن  لمطريقة كفقان  يدرسف الالتي الضابطة المجمكعة طالبات درجات كمتكسط
 .العقمية السعة

ً:ًالبحثًحدودً:خامساًا

 :عمى الحالي البحث يقتصر

 الرصافة لمديرية التابعة المتكسطة المدارس أحد في متكسط الثاني الصؼ طالبات -0
 .بغداد – الكلى

 .2806 – 2805 الدراسي العاـ -2
 الرابعة، الطبعة متكسط، الثاني لمصؼ الكيمياء عمـ كتاب في المتضمنة السبعة الفصكؿ -3

 .ـ2803 – ق0434

ً

ً
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ً
ً:ًًاملصطلحاتًحتديدً:سادساًا

 لتحقيؽ المناسبة كالطرؽ اإلجراءات كافة يبحث الذم العمـ: بأنو( 2880 سالمة،) عرفو التصميـ
 (09 ،2880 سالمة،. )معينة شركط تحت لتطكيرىا كالسعي فييا مرغكب تعميمية نتاجات

 عمى عـز أك المر عمى مضى أم صمـ الفعؿ مف مشتقة المغة في تصميـ كممة:  لغةن  التصميـ
 .جكانبو جميع مف لو دقيؽ فحص بعد أمر فعؿ

 فييا يتـ كأسس مبادئ كفؽ معيف كشكؿ كبطريقة الشيء ىندسة فيعني صطالحاأى  التصميـأما ك  
 (48-47 ، 2800 كأخركف، ركاضية) .أىدافو تحقؽ بحيث التصميـ عناصر كضع

 (.2800كآخركف،  * تتفؽ الباحثة مع التعريؼ النظرم لػػػ )ركاضية

 بو، بالعمؿ البدء قبؿ محددة خطكات كفؽ منظمة منيجية عممية ىك: لمتصميـ اإلجرائي التعريؼ
 .ما مشكمة حؿ أجؿ مف مسبقان  المكضكعة الخطة يسبؽ أم

 التعميمية المادة ختياربأى  المتعمقة اإلجراءات :أنو( 2884 الحمكز،) عرفو :التعميمي التصميـ
 عمى المتعمـ تساعد التي التعميمية لممناىج كتقكيميا كتطكيرىا كتنظيميا كتحميميا تصميميا المراد
 (38 ،2884 الحمكز،). التعميمية الطرائؽ أتباع ناحية مف أفضؿ بطريقة التعميـ

 (.2884* تتفؽ الباحثة مع التعريؼ النظرم لػػ )الحمكز، 

 كتنظيـ لتخطيط الالزمة الخطكات أك اإلجراءات مجمكعة: التعميمي لمتصميـ اإلجرائي التعريؼ
 التصميـ مراحؿ لىإ ستنادبالى  الجانبيف ذم الدماغ عمى القائـ لمتعمـ كفقان  التعميمية العممية

، كالمتمثمة بالتعرؼ عمى خصائص كالتقكيـ كالتنفيذ كالعداد التحميؿ في المتمثمة التعميمي
الطالبات كحاجاتيف كمف ثـ تحميؿ المحتكل التعميمي كالبيئة التعميمية ككصؼ الستراتيجيات 
كالدكات كأختيار أفضؿ مككنات المنظكمة التعميمية ثـ تنفيذ ما تـ اعداده كبالتالي تقكيـ العممية 

 التعميمية.
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 منيج أك أسمكب بأنو (2884 السمطي،) مف كؿ عرفو :فالتعمـ القائـ عمى الدماغ ذم الجانبي
 عمؿ كيفية تكضح التي الحديثة العصاب عمـ افتراضات الى يستند التعمـ – لمتعميـ شامؿ
 السمطي،) .البشرم لمدماغ التشريحي بالتركيب يعرؼ ما لىإ   كتستند طبيعي بنحك الدماغ
2884، 088) 

 المبادئ عمى تقكـ التي التعميـ أىستراتيجيات مجمكعة( Jensen , 2011) كعرفو
 التي معرفية كعمـك العضاء كظائؼ كعمـ العصاب عمـ مثؿ العممية البحكث مف المستمدة

 (     (Jensen , 2011 , p 1-2.التعميـ أطار في الدماغ عمؿ لكيفية فيمنا تمثؿ

 (.2884* تتفؽ الباحثة مع التعريؼ النظرم لػػػ )السمطي، 

 يتضمف الذم التعمـ ىك: الجانبيف ذم الدماغ عمى القائـ لمتعمـ اإلجرائي التعريؼ
 ثالث كىي الجانبيف ذم الدماغ لىإ   المستند التعمـ نظرية لىإ   تستند منظمة أىستراتيجيات استخداـ

كتطبيؽ كؿ خطكاتيا عمى العينة  التكالدم، التعمـ الدماغ، عصؼ المعرفي، التسريع أىستراتيجيات
التجريبية كالكصكؿ الى المخرجات التي تـ التخطيط ليا مسبقان قبؿ البدء بالتصميـ التعميمي 

 المعتمد في البحث.

 مدة مركر بعد المتعمـ يتعممو ما محصمة بأنو( 2888 جادك، أبك) كؿ مف: عرفو :التحصيؿ
 (469 ،2888 جادك، أبك). تحصيمي بأختبار عمييا يحصؿ التي بالدرجة قياسيا كيمكف زمنية

 أك معارؼ أك معمكمات مف الطالب عميو يحصؿ ما مقدار: أنو( 2884 كزينب، شحاتة)
.                المحددة المستكيات قياس معو يمكف بنحك المعد االختبار في بدرجات عنيا" معبرا ميارات

 (89 ،2884 كزينب، شحاتة)

 (2888التعريؼ النظرم لػػ )أبك جادك، * تتفؽ الباحثة مع 

 الكيمياء عمـ مادة في معمكمات مف الطالبات تكتسبو ما مقدار ىك: لمتحصيؿ اإلجرائي التعريؼ
 يتـ كالذم الباحثة مف المعد النيائي التحصيمي االختبار بدرجات تقاسلمصؼ الثاني المتكسط 

 .الدراسي العاـ نياية تطبيقو
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 مف يختمؼ الذاكرة داخؿ سعة عقمية افتراضيةبأىنيا  (0995 سرايا،) عرفيا :العقمية السعة
 الجديدة المعمكمات تجييز عف ؿكمسؤك  المعمكمات مف معيف بعدد كمحدد أخر، لىإ   شخص
                               .جديد عقمي عمؿ حدكث لىإ   يؤدم مما لمفرد المعرفي البناء في السابقة المعمكمات مع لتندمج

 (04 ،0995 سرايا،)

 مف كؿ معالجة فيو يتـ الدماغ مف محدكد جزء أنيافعرفيا ب: (2889 عفانة،) أما
 يستطيع التي العقمية المخططات مف القصى العدد تمثؿ فيي كبذلؾ كاحد، كقت في المعمكمات

 (24 ،2889 كيكسؼ، عفانة) .كاحد عقمي عمؿ في تجميعيا الدماغ

 (.0995النظرم لػػ )سرايا،  * تتفؽ الباحثة مع التعريؼ

 خالؿ مف البحث عينة طالبات عمييا ستحصؿ التي الدرجات :العقمية لمسعة اإلجرائي التعريؼ
 البصرية كالحرؼ البصرية الرقاـ بسالسؿ متعمقة بمكاقؼ مرتبطة ستجاباتأى  يتضمف مقياس

مف خالؿ أختيار البديؿ  العقمية كالمخططات المعمكمات تناكؿ في كالدراؾ الصكر كبطاقات
الصحيح مف بيف البدائؿ المتاحة في المقياس كفقان لمعايير منطقية كعممية كالمقاسة بالدرجة 

 الكمية لمطالبة.
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 :Instrictional Desigin التعليمي التصميماألول:  راحملو

لى البحكث في مياديف عمـ النفس التربكم ؿ التصميـ في العممية التعميمية إِ تعكد أصك      
 َأستراتيجياتكالتربية التي زكدتنا بمعيف ال ينضب مف المعارؼ كالميارات المطمكبة لتطكير 

 كاقتراحسير عممية التعمـ التعمـ كتقنياتو أدت إلى ظيكر نظريات تعمـ مختمفة, ىدفت إلى تف
, كبذلؾ تطكر مفيكـ التصميـ التعميمي, فعمـ متعمـ فظير التعميـ الفردم كالتعمـ لإلتقافنماذج ل

) الزند, , (12, 1002)عبيد كآخركف,  جزء مف تكنكلكجيا التربيةالمختمفة  والتصميـ كنماذج
أستند إلى النظريات السمككية كاإلدراكية المعرفية التي ساعدت عمى  كلككنو .( 93, 1000

مية كتنظيـ البرامج التعميمية بالطريقة التي التعرؼ عمى كيفية ىندسة المثيرات في البيئة التعمي
مـ الجيد )الحيمة, الصحيحة التي تعبر عف عممية التع اإلستيعاباتتساعد الطمبة عمى إظيار 

يزكد التصميـ المدرس بعدة نماذج تعميمية تساعده في تخطيط دركسو كفؽ  (, كما92, 1009
لو القياـ  ث الفاعمية كالكفاية مما يتسنىأسس سميمة مع استخداـ أفضؿ الطرائؽ التعميمية مف حي

يقمؿ مف العشكائية كالفكضى حيث أنو يزكد بصكر كأشكاؿ كمخططات ترشد بأدكاره االخرل, كما 
 التصميـ التعميمي عمى دكر الطالبالمدرس لمعمؿ الصحيح داخؿ غرفة الصؼ كالتالي يركز 
 .قيؽ اقصى درجة مف  إتقاف التعمـ)المتعمـ( في المقاـ األكؿ كضركرة تفاعمو في الدرس كتح

 (02-00, 1002)سرايا, 

التصميـ يضع المدرس في تصكر مسبؽ لما سيككف عميو العمؿ داخؿ الصؼ إذ  أذف
)قطامي كآخركف,  تحقيؽ اليدؼ المراد الكصكؿ إليو.يقكـ بتأليؼ خطة تفصيمية تكجو نحك 

1002 ,22) 

المتعمميف  كخصائص األىداؼ التربكيةصر أىميا يتككف مف عناكالتصميـ التعميمي 
, أضافةن إلى المحتكل الدراسي الذم يككف بالمادة عمى صكرة كتاب مدرسي مقرر كاستعداداتيـ

كالنشاطات كاإلجراءات التي يستخدميا المدرس, ككؿ الخدمات التعميمية المساندة مف أجؿ 
يصاليا إلى مستكل جيد قدر معرفة كؿ نكاحي القكة كالضعؼ في مفاصؿ العممية التعميمية كا  

  (3-2, 1003)قطامي كآخركف,  .اإلمكاف



 

 

 اإلطاس الٌظشي ..…………………………………………………………………………………………… لثاًيالفصل ا

17 

 

بداعية في الكقت نفسو مفاده ما ( أف التصميـ 1022, كبيف )الركاضية عممية منطقية كا 
 طريقان  ليس يائية غير أف ىذا الطريؽيسير المضمكف عمى خطكات منطقية كصكالن لمخطط الن

اإلنساف المتأمؿ الكاعي المبدع, أم خاصية تجمع بيف العمـ كالفف  مبرمجان أك آليان بؿ ىك منيج
, كما إف التصميـ عممية لحؿ المشكالت, أم إبداعيةب ميارات فنية كعمميات معان, حيث تتطم

إنيا عادةن ما تتبع نفس منيجية حؿ المشكالت كصكالن إلى حؿ المشكمة كتتأثر بالكثير مف 
ة كالميارية كالكجدانية لممصمميف كخبراتيـ السابقة كطبيعة العكامؿ منيا: الخمفية المعرفي

 (00-03, 1022)الركاضية, . ضكعالمك 

  :مزاحل التصميم

 ىي كاآلتي :ك 

 :مرحمة التحميؿ  -1

الفئة  َأختيارك المادة الدراسية  َأختيارىي أكؿ مرحمة مف مراحؿ التصميـ التعميمي كتشمؿ  
سية كالفرعية كالمتطمبات عدد مف الميارات التعميمية الرئ المستيدفة كتحميؿ المادة التعميمية إلى

كقدراتو كدافعيتو  استعدادهتحميؿ خصائص الفرد كتحديد مستكل  أيضاالالزمة لتعمميا كتشمؿ 
 (10, 1002)العدكاف كمحمد, .... إلخ.  تجاىاتوكأَ 

 عناصر مرحمة التحميؿ: 
مع بداية الثكرة المعمكماتية أصبح مف المستحيؿ عمى المتعمـ  المادة الدراسية: ارَأختي -2

 الى تقسيميا عمى اإللماـ بجميع المكضكعات مما دعا العديد مف المشتغميف في العمكـ
ة الظكاىر كالكائنات الحية مكاد تتعمؽ بطبيع ككنيا مجاالت كمكضكعات متخصصة

بيذه المكضكعات لكتابة أىداؼ  سترشاداألَ حية, لذا عمى كاضعي المناىج ال كغير
, 1000, خطايبةية المناسبة. )المادة الدراس َأختيارتنسجـ كالثكرة المعمكماتية مف خالؿ 

01) 
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يجب تحديد الفئة المستيدفة لمتصميـ التعميمي بعناية كدقة ألف  تحديد الفئة المستيدفة: -1
 المتعمميف الذيف ىـ الفئة المستيدفة لمتصميـ التعميمي ىـ المسؤكلكف عف نجاح

 (200, 1022التصميـ. )السكارنة, 
 الفاعؿ في سمكؾ الطمبة كتعمميـ أف ىذه الخطكة ضركرية ألثرىا تحميؿ البيئة التعميمية: -9

الفعاؿ لمتصميـ التعميمي, بحيث تسيؿ الكصكؿ لألىداؼ  ستخداـباألَ ذه البيئة لذا تتسـ ى
صدم ليا كزيادة التعمـ بشكؿ أفضؿ كأحسف. إذ أف ىذه العممية تعد خطكة اساسية لمت

 (Kemp, 1987, p:151)عند تحميؿ كتطكير التصميـ. اكاألخذ بي اكتعديميكمعالجتيا 
لخصائص المتعمميف أثر في قدراتيـ عمى التعمـ كعمى  تحديد خصائص المتعمميف: -0

تصميـ مكاقؼ تعميمية ناجحة كخاصةن عند  مـ معرفة ىذه الخصائص لتساعده فيالمع
 التدريسية كمصادر التعمـ ستراتيجياتكاألَ األنشطة  َأختيارك تحديد األىداؼ التعميمية 

 (200-200, 1020)جامع,  المناسبة لخصائص كؿ المتعمميف.
يمكف معرفة الحاجات التعميمية مف خالؿ المقابمة  تحميؿ الحاجات التعميمية لممتعمميف: -0

مع أفراد المجمكعة المستيدفة كالمشرفيف المختصيف لمكصكؿ إلى قائمة بالحاجات لكي 
يتـ مطابقتيا مع المتطمبات الالزمة لمتصميـ التعميمي كبالتالي رفع أداء كفاعمية 

 (212, 1002, ركفكآخ طاميالمتعمميف. )ق
بما أف المحتكل ىك كؿ المعمكمات كالمعارؼ المتضمنة في  تحميؿ المحتوى التعميمي: -0

ما في  كاستخراجالمادة التعميمية, بالتالي التحميؿ يعني التجزئة كالتفكيؾ لممحتكل 
المحتكل مف حقائؽ كمفاىيـ كمبادئ كأفكار كنظريات .... كمف بعد كضع كؿ قائمة 

أم قائمة لممفاىيـ كاخرل لمنظريات .... يندرج تحتيا المكضكعات الدراسية بعنكاف معيف 
                                ىداؼ الخاصة.                                   عية كمف ثـ يقكـ بعدىا بصياغة األَ األساسية كالمكضكعات الفر 

 (92, 1002اف كمحمد, )العدك 
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 :مزحلة اإلعداد - 2

مف اإلجراءات كالخطكات يقـك بيا مصمـ التعميـ كينفذىا عمى  ان ىذه المرحمة عدد تحكم 
ثـ كضع المخطط فييا كالذم حدد األىداؼ اءات في مرحمة التحميؿ السابقة, كفؽ ما تـ مف إجر 
 (93, 2323)المنشئ, ؿ مرتب كيحدد المكاقؼ التعميمية. كيضعيا في تسمس

 :كاآلتي ىي مؿ ىذه المرحمة عدة خطكاتكتش 

يجب عمى المصمـ التعميمي مف بعد تحميؿ المحتكل كمعرفة  تنظيـ المحتوى التعميمي: -2
مككناتو أف يقكـ بتنظيـ ىذه المككنات في شكؿ متكامؿ كفؽ تسمسؿ منطقي كىنالؾ عدة 

مف الجزء إلى الكؿ,  كاالنتقاؿطرؽ لتنظيـ المحتكل منيا التدرج مف البسيط إلى المركب 
مف الكؿ إلى  نتقاؿكاألَ كمف المعمكـ إلى المجيكؿ, كالتدرج مف السيؿ إلى الصعب, 

)الركاضية, كترتيب كفؽ أسس معينة كمحددة.  ستخداـأَ الجزء كلكؿ مف ىذه الطرؽ آلية 
1022 ,102-100) 

يجب أف تشير األىداؼ السمككية بشكؿ أكثر دقة إلى ما  صياغة األىداؼ السموكية: -1
يككف الطمبة قادريف عمى فعمو نتيجةن لمتعميـ الذم يتعرضكف لو, كحتى نستطيع التدريس 

, خطايبةمف التعميـ. ) االنتياءيجب أف نعرؼ تمامان ماذا يستطيع أف يفعؿ الطمبة عند 
1000 ,01) 

 :كتشمؿ تييئة مستمزمات التصميـ: -9
 رتباطيااَ المناسبة يجب  اأَلستراتيجية َأختيارعند  التدريس: َأستراتيجياتتحديد  - أ

لممتعمميف  كمناسبتيا لمعمر الزمني كالعقمي حتكلباألىداؼ التعميمية كطبيعة الم
 (220, 2339نمكذج مف التعميـ. )الخكالدة, كتستند الى نظرية اك أَ 

في  لألنشطة كالكسائؿ دكر أساس تحديد األنشطة التعميمية والوسائؿ التعميمية: - ب
قباالن  ستعدادان أَ التعمـ كالتعميـ حيث تساعد عمى زيادة خبرة المتعمـ كتجعمو أكثر  كا 

قدرتُو عمى حؿ المشكالت التعميمية.  ـ كتنمي كؿ قدرات المتعمـ كخصكصان لمتعم
 (992, 1002)زيتكف, 
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أفضؿ  َأختيارالتخطيط الجيد يساعد المدرس عمى  إعداد الخطط التدريسية: - ت

أفضؿ الكسائؿ التي  َأختيارك التي تالئـ مستكيات طمبتو  ستراتيجياتكاألَ األساليب 
فة مدل تحقيقو تثير دافعيتيـ لمتعمـ, كما يساعد عمى تقكيـ العممية التعميمية كمعر 

 (22, 1000)اليكيدم, لألىداؼ السمككية.
يجب أف تصاحب عممية التصميـ منذ بدايتو عممية تقكيـ حتى  تحديد أساليب التقويـ: -0

مكاضع بياف ك  التأكيد عمييامـ مكاضع القكة ليقكـ بكصكلو إلى النياية ليتبيف لممص
 (00-93, 1020)زيتكف, غمب عمييا كعالجيا قدر المستطاع.الضعؼ لمت

      :مزحلة التنفيذ  - 3

األدكات  باستخداـلمتصميـ في ىذه المرحمة كبدء التدريس الصفي  يحصؿ التنفيذ الفعمي 
ك سير النشاطات بكؿ جكدة, حيث يجب َأف يككف المصمـ أَ ككؿ المكاد المعدة مسبقان, كضماف 

التعميمية. المنفذ مدربان بشكؿ جيد عمى التدريس كجمع البيانات كالتقكيـ عمى كؿ مراحؿ العممية 
 (01, 2323)المنشئ, 

ا ما أكدتو الباحثة مف خالؿ ممارسة التدريس قبؿ التنفيذ الفعمي لمتجربة مف خالؿ كىذ 
ستطالعية قبمية قبؿ بداية العاـ الدراسي المخصص لتطبيؽ عمى عينة أَ  ستراتيجياتتجربة األَ 

 عينة البحث.ألستراتيجيات المحددة كمناسبتيا لالبحث لمتأكد مف ممارسة التدريس الفعمي با

 :التقويمزحلة م  -4

تحديد ما تـ تعممو كما تـ تحقيقو مف  فييا يتـ كىي أىـ مرحمة في التصميـ حيث 
رأم  بالنظراألىداؼ التي حددت مسبقان كيجب أف ال تقتصر عمى المصمـ كحده بؿ األخذ 

 ( 290, 1001) سالمة, المتعمميف.  المصمـ كالخبراء كحتى
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 : بعض نماذج التصميـ التعميمي

نماذج لمتصاميـ التعميمية فتتككف مف عناصر تختمؼ مف حيث طبيعتيا تكجد عدة 
 :تككينيا كصعكبتيا كسيكلتيا كمنياك 

 يتكضح أنمكذج حمدم في التصميـ التعميمي في المخطط اآلتي : :1994أنموذج حمدي  – 1

 التعريؼ     
المادة التعميمية َأختيار-  
تحديد األىداؼ التربكية -

 الخاصو
تحميؿ الخصائص لممتعمـ-  
تحميؿ المحتكل التعميمي-  

                            

 1994أًوىرج حوذي ( 1هخطط  )

 (191، 2002) انعذواٌ ويذًذ ،                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقويـ
 التقكيـ التككيني-
 
 التقكيـ النيائي-

 التنفيذ والتطوير
السمككيةتحديد األىداؼ  -  
تنظيـ المحتكل التعميمي -  
 ستراتيجياتاألَ  َأختيار -

 التعميمية
ختبارات المناسبةبناء األَ  -  
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 :ت أساسية كالمخطط اآلتي يكضح ذلؾيتككف مف ست عمميا :2001أنموذج الزيتوف  – 2

 
 

 تحديد األىداؼ التدريسية
 

 
 

 الكسائؿ التعميمية َأختيار
         

 تحديد أساليب كأدكات التقكيـ لتعمـ الطمبة
 

 إعداد الخطط التدريسية
 يتـ في ضكئيا تنفيذ التدريس      

 التغذية الراجعة                                 

 ( أنموذج زيتوف2 مخطط )

 (200, 1002) زيتكف,                                                         

 

 

 

 

 

 معالجة محتكل التدريس

 التدريس َأستراتيجيات َأختيار



 

 

 اإلطاس الٌظشي ..…………………………………………………………………………………………… لثاًيالفصل ا

23 

 

يمي و  جيرالؾأنموذج  -3  :ف ىذا النمكذج مف الخطكات األتيةيتكك  :1980ا 

 

                      

 

 

 

 

 

 

        

 تغذية راجعة

Feed back                                                                                                     

 ايمي و  جيرالؾانموذج  (  3مخطط )                     

                                        (Gerlach&Ely, 1980, p:33-35) 

 

 

 

 

 تحذيذ استشاتيديات

 التذسيس

 تٌظين هدوىعات

 العول

 تحذيذ وتىصيع الضهي

 الالصم لكل استشاتيدية

 تخصيص الوكاى

 وتٌظيوه

 تنظيـ سيكولوجي

 تقىين السلىك الوبذئي

 ءتقىين األدا

 األداء تقىين

 تحليل ًتائح التغزية الشاخعة

 تقىين األداء
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 :(1999انموذج الحيمة ) – 4

 يشتمؿ األنمكذج عمى تسع خطكات متصمة مع بعضيا كمترابطة كىي كما يأتي: 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 خطوات أنموذج الحيمة( 4مخطط )

 (220-229, 2333)الحيمة,                                                   

 حسب رأم الباحثة كجدت أف ىذه التصاميـ تمتقي ببعض الخطكات األساسية مع ب
 كالتنفيذ كالتقكيـ (. عدادكاإلِ مكضكع البحث الحالي كالمتضمنة )التحميؿ 

 المستند إلى الدماغ ذي الجانبيف التعمـ: 

الدماغ عبر الحياة كفقان لما يتعرض لو الفرد مف خبرات, فكمما أتيحت الفرصة  يتطكر
مختمفة مف  كاف أكثر تطكران ألنماطما غيرنا في تركيبو ملمدماغ لممارسة كظائفو العقمية, ك

 الترابطات يسيؿ تكرارىا, كما أنو قادر عمى صنع شبكات عصبية تبعان لتعقيد التعمـ بما يؤثر 

 

عولية تعذيل 

 التعلين

 تحليل

 الوهوة

 التعليوية

تحليل 
السلىك 
الوذخلي 

 للوتعلن

كتابة 

األهذاف 

 لىكيةالس

تطىيش 

االختباسات 

 الوحكية

تطىيش 
ية االستشاتد

 يةالتعليو

تٌظين 

هحتىي 

 التعلين

تطىيش 

الوىاد 

التعليوية 

 واختباسها

تصوين عولية 

التقىين 

التكىيٌي 

 وتٌفيزها

عولية تعذيل 

 التعلين
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درة الدماغ عمى التكيؼ مع البيئة كىذه الشبكات تعزز كتقكل مف خالؿ إعادة تشغيميا ػػعمى ق
 (200, 1020, تكرر تشغيميا تضمحؿ. )القرارعةيتبقى كتتقكل مف حيث إف الشبكات التي ال 

 : مف المعركؼ ىك مركز العقؿ الذم يميز اإلنساف عف باقي المخمكقات الحية ك  الدماغ
دىما أيمف كاآلخر أيسر, ف أف الدماغ البشرم يتككف مف جانبيف احيلدل العمماء كالتربكي

أف اإلنساف ك كمي, ف ال يمكف الفصؿ بينيما كيعمالف معان بشكؿ متكامؿ ك كىما جزءا
مختمفيف" كرة لمعالجة المعمكمات بأسمكبيف  ان كاحدان أال انو يتككف مف نصفييمتمؾ دماغ
% مف كزف جسـ اإلنساف البالغ, 1يبمغ كزف الدماغ  (, أذ201, 1029)رزكقي, 

الدماغ الخمفي  –الدماغ المتكسط  –الدماغ األمامي  –ة ة أقساـ رئيسكيتككف مف ثالث
 (00-91, 1000)السمطي, )جذع الدماغ(. 

 ة لمتعمـ القائـ عمى الدماغيسالمبادئ الرئ : 
في آف كاحد يقكـ الدماغ بعدة كظائؼ بشكؿ متزامف أم إنو يستطيع تنفيذ عدة نشاطات  -2

 .مثؿ التعمـ كالتفكير
 يرتبط التعمـ بمكانة شخصية المتعمـ. -1
 عممية البحث عف المعنى فطرية. -9
, فالمعنى لمدماغ أىـ بكثير مف ختباراألَ تتأثر عممية البحث عف المعنى مف خالؿ  -0

 (202, 1020ة, )القرارع مكمات.المع

 آلية عمؿ الدماغ: 

أكثر فاعمية كييتـ  مان عمى نشاطات التعمـ التي تعد  إف لكيفية عمؿ الدماغ تأثيران ىا
مساعدة الطمبة في الحصكؿ عمى الخبرات المناسبة كاكتسابيا كاالستنتاج مف ىذه المعممكف ب

الصالت( ىناؾ ( مف كتابيا )عمؿ 229( في صفحة )Renate Cainالخبرات كما تكضح )
ثالثة عناصر عاممة في ىذه العممية, "عمى المعمميف أشغاؿ الطمبة )المتعمميف( في خبرات 

قيمة كمعنى, إذ  كيجب أف يككف لدل الطمبة تحٍد شخصي ذك ة,  كتجارب معقدة غنية كحقيقي
 ة مف بالمرغكبة حتى يتمكف الطم نتباهاألَ إف مثؿ ىذه التحديات تثير دماغ الطالب تجاه حالة 
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حدل المشكالت فيجب أف يككف ىنالؾ تحميؿ مكثؼ لمطرؽ أكتساب كجية نظر معمقة حكؿ أَ 
الكحدة الكظيفية األساسية لمنظاـ  ف  إ (, أذ229-221, 1022, خطايبة)  المختمفة لمتعامؿ معيا

, 1022المعمكمات. )القمش,  ستيعابأَ العصبي ىي الخمية العصبية كالتي تعد مسؤكلة عف 
02) 

جمع اإلشارات مف الخاليا االخرل مف خاليا التفرعات الشجيرية كتقكـ الخاليا العصبية ب 
ية الدماغ أرض كبالتالي يعدّ    (, 02, 1003التي تغطييا نقط مف التشابؾ العصبي ) سكسا, 

الصكر(  –الرمكز  –األلكاف  –التعمـ كالذاكرة كالمعرفة كمعرفة )األشخاص لحصكؿ الرغبة في 
 (03, 1009) سكيد, فيك مركز الكعي بالجسد, فيك يصؼ كيميز كيقارف كيعكس ... إلخ. 

ال تعتمد عمى عدد الخاليا العصبية التي تؤدم الدماغ التي عمؿ كىذا يرتبط بآلية 
أصبحت ىناؾ يا الكظائؼ التفكيرية كالمعالجات العقمية في الدماغ, فإذا ما أرتبط ذلؾ بعدد الخال

حتكاء الكمي لمخاليا المكجكدة فيو عقؿ البشرم يككف غير قادر عمى األَ مؤداىا أف ال مشكمة
بالتعمـ ألف الدماغ  ارتباطاإف اآللية ترتبط , (1002يشير )عامر كربيع, ( ك 23, 1020)نانمي, 

 (09, 1002رض ليا. )عامر كربيع, يعيد تركيب نفسو مع كؿ تنبيو أك خبرة جديدة يتع

أف الدماغ يتمتع بالمقدرة عمى الجمع كالتخزيف لممعمكمات التي تصمو مف داخؿ كترل الباحثة 
 .عمكمات كيتعامؿ معيا بصكرة فكريةالجسـ كخارجو , كمف ثـ يعالج الم

 أقساـ الدماغ: 
 :الدماغ األمامي يتككف مف -

مامي كىك المسؤكؿ عف األنشطة العقمية المعقدة كيشار كىك أكبر جزء مف الدماغ األَ  المخ: –أ 
 إلى المخ في الغالب عمى إنو المادة البيضاء كذلؾ ألنيا مكسكة بالغالؼ الميمني.

كيحتكم عمى المياد كما تحت المياد بيف الدماغ المتكسط كنصؼ كرة  :يالدماغ البين –ب 
 كاالنفعاؿالمخ, كيتككف المياد مف نكايا كظيفتيا إيصاؿ الرسائؿ العصبية التي ليا عالقة بالحس 

 إلى قشرة الدماغ.
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سمي بالحافي نسبةن لكقكعو عمى حكاؼ نصفي الكرتيف المخيتيف  الجياز المبي أو الحافي: –ج 
. ) رزكقي, الخمفي, كما السكار يحيط بالمعصـكبيرتيف كتحيط تراكيبو كمككناتو بالدماغ ال

1029 ,33-200) 

 : الدماغ األوسط -

غير في الثديات مقارنة مع  ثانكيان  يصؿ ىذا الدماغ بيف الدماغيف األمامي كالخمفي أذ يعد دكره
. حكـ في حركة العيف كالكعي كالنكـلممثيرات السمعية كالبصرية كالت نتباهاألَ ثديات ككظيفتو 

 ,  ( 03, 1020)العتـك

 :الدماغ الخمفي -

 :ي يتككف مف ثالثة أجزاء رئيسة ىيكيقع في مؤخرة الجمجمة كىك جزء سفم

النخاع الشككي بالجمجمة كيضبط عدة  التقاءكيقع ىذا التركيب عند  النخاع المستطيؿ: –أ 
كظائؼ حيكية منيا: التنفس كنشاط القمب كضغط الدـ كدكراف النكـ كاليقظة كتنظيـ األفعاؿ 

 (NVCC, 20, 2001) ف.المنعكسة التي تحافظ عمى التكاز 

كيقع فكؽ النخاع المستطيؿ يحتكم عمى تركيبيف مستديريف كيعتقد إنو يمعب دكران  المخيخ: –ب 
فصمية الالزمة ألداء كؿ مىامان في التناسؽ الحركي, فإف المخيخ ىك الذم يعالج النشاطات ال

الحركات كالنشاطات, حيث أف تمؼ المخيخ يعطؿ أداء الحركات المتناسقة كفي حالة التمؼ 
( santrek ,2003قكؼ الشخص المصاب مستحيالن كىذا ما أشار اليو )الشديد لو يصبح ك 

 (Inccywing web design, 2000) تمؼ ىذا الجزء إلى المكت الفكرم. يؤدم كأيضا

كتمة عصبية تقع أعمى النخاع الشككي كىي عبارة عف جسر تربط مناطؽ الدماغ  القنطرة: –ج 
عدة عناقيد مف األلياؼ, كىي معنية بالنكـ كاليقظة عمى السفمي بالمناطؽ العميا فيو, تحتكم 

, 1022اكم كآخركف, لريما) .لمعمكمات الحسية كتعبيرات الكجوعمى تنظيـ ا أيضاكتساعد 
290-290) 
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 ـ القائـ عمى الدماغ ذي الجانبيفنظرية التعم: 

نصفي الدماغ األيمف كاأليسر معان في عمميات التعمـ  يمتاز األفراد الذيف يستخدمكف    
النصفيف في تنفيذ الميارات العقمية, مما يعني أنيـ  استخداـكالتفكير, فيـ يمتازكف بالتساكم في 

نمط األيمف. يمتازكف بالخصائص كالقدرات التي تتكاجد لدل األفراد مستخدمي النمط األيسر كال
 (120, 1020, كشاكر )الزغكؿ

لعممية التربكية فكائد تكظيؼ نظرية التعمـ المستندة الى الدماغ في ا( 1022كحدد )نكفؿ ,
 :عمى النحك اآلتي

 تمكف الطمبة مف حؿ المشكالت بطرؽ مختمفة. -2
 تعمؿ عمى تنمية الحكار كالمناقشة في الغرفة الصفية. -1
 تدفع الطمبة لممشاركة في صنع القرارات. -9
 الفيـ.تكجو عممية التعمـ مف أجؿ  -0
 تساىـ في تككيف ميزات المتعمميف. -0
تمكف ىذه النظرية المتعمميف مف التعامؿ مع أكثر مف عمؿ في الكقت نفسو نظران لقدرة  -0

 (221, 1022)نكفؿ, الديناميكية. الدماغ 

( مفيكمان آخر لفيـ كظائؼ Ned Herrmannالنطاؽ قدـ العالـ ىيرماف ) ىذا كضمف
النمكذج الرباعي الذم يتككف مف جزء أيسر عمكم مف الدماغ كجزء الدماغ الكمي أك التي تسمى 

, 1022لمدماغ. ) نكفؿ,  أيسر سفمي مف الدماغ كجزء أيمف عمكم مف الدماغ كجزء أيمف سفمي
209-202) 

 :تأثير نظرية التعمـ القائـ عمى الدماغ عمى عمميتي التعميـ والتعمـ 

 :لتعميمية كعمى النحك اآلتيممية اتؤثر ىذه النظرية عمى جميع عناصر الع

ـ مع ف يصممكا عممية التعميـ بما يتالء: أف مف كاجب معممي كمدرسي المناىج أالمنياج -
 اىتمامات الطمبة كأف يجعمكا قيمة لعممية التعمـ.
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: يسمح المعممكف لمطمبة بالتعمـ مف خالؿ الفرؽ بينيـ كأف يستخدمكا اإلدراؾ التدريس -

ببناء عمميات التعمـ حكؿ مشكالت حقيقية كيشجعكف الطمبة الجانبي كيقكـ المعممكف 
 ايضان عمى التعمـ مف خالؿ جمسات خارج الصؼ كخارج المدرسة.

: بما إف جميع الطمبة يتعممكف فإف عمميات تقييميـ يجب أف تسمح ليـ بفيـ التقييـ -
عمميـ. ة مراقبة كتعزيز عممية تانماط تعمميـ كرغباتيـ كبيذه الطريقة يستطيع الطمب

 (. 221, 1000, خطايبة)
 التعمـ القائـ عمى جانبي الدماغ خصائص نظرية: 

 :ـ القائـ عمى الدماغ ذم الجانبيفمف أىـ الخصائص كالمكاصفات لنظرية التعم

 الدماغ ىك طريقة في التفكير تتعمؽ بتعمـ شيء ما أك إنجاز عمؿ معيف.نظرية  -2
 عمى تركيب الدماغ ككظيفتو. االعتمادفيـ عممية التعمـ يتـ مف خالؿ  -1
 مسبقان. ان تعد نظامان في حد ذاتيا كليس تصميمان معد -9
 طريقة طبيعية كداعمة كايجابية لتحسيف القدرة عمى التعميـ كالتعمـ. -0
, 1000السمطي, ) جؿ اتخاذ القرارات كحدكث التعمـ.تعتمد عمى مكاصفات الدماغ مف ا -0

202) 
 التعمـ القائـ عمى جانبي الدماغ مسممات نظرية: 

(, Laclney, 2006(, )1002أتفؽ عدد مف التربكييف كىـ )زيتكف, 
(Funderstanding, 2001( ,)Caine and Caine) (1003ة كيكسؼ, نقالن عف )عفان 

 :مسممات النظرية عمى

النفسي كالجسدم  كاالستعدادتعمؿ األفكار كالعكاطؼ كالخياؿ  الدماغ نظاـ ديناميكي معقد: – 1
بعض كنظاـ متكامؿ, فالدماغ ت كاحد, إذ تتفاعؿ تمؾ الجكانب بعضيا مع كالفسيكلكجي في كق

يتبادؿ المعمكمات مع البيئة الخارجية كتعد السمة الفعالة كالمميزة لمدماغ سعتو في تكظيؼ تمؾ 
 الجكانب عمى مستكيات مختمفة كبطرؽ متعددة في آف كاحد.
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بصكرة مستمرة طالما أف  ماغ يتطكربما أف الد الدماغ )العقؿ( ذو طبيعة اجتماعية: – 2
اإلنساف حيان, حيث تبدأ حياة اإلنساف بالتغيير مف كؿ الجكانب كبالتالي تتفاعؿ أدمغتنا مع أجزاء 

 أكبر, كأف الجزء األكبر مف خصائصنا يعتمد عمى طبيعة المجتمع. اجتماعيمكممة لنظاـ 

بخبرتنا بصفة عامة يشير إلى البحث  اإلحساس ث عف المعنى أمر فطري في الدماغ:البح – 3
عف المعنى إذ ىك األساس كالمكجو المستمر لألدمغة البشرية, أم إف المعنى يستنبط مف 

 لعمؿ الدماغ أبداع طرؽ كيان لمدماغ, إذ إف اليدؼ األساستجاربنا, إذ يعد ذلؾ أمران أساسيان كحي
 دراؾ المعنى.الفرد مف خالليا إ متعددة يستطيع

البشرم أف يدمج الخبرات عمى  يتطمب العقؿ البحث عف المعنى يحدث مف خالؿ النمذجة: – 4
ىيئة قكائـ كخرائط عممية فالنمذجة أك الترميز جزء منيا مكتسب مف البيئة كالجزء اآلخر فطرم, 

كيعطييا  ابتكاريةكينمذجيا في مخططات إذ إنو يحاكؿ اف يميز كيفيـ بعمؽ النماذج كما تحدث 
 عندما يتعرض الفرد إلى مكاقؼ فريدة. استدعاؤىاترميزات معينة يسيؿ فيما بعد 

يتأثر كؿ ما يتعممو الفرد بالمشاعر كالعكاطؼ حيث  العواطؼ ميمة وضرورية لمنمذجة: – 5
حتى يحدث التكازف  االجتماعيتحتكم أجيزة الدماغ عمى تقديرات الذات كالحاجة إلى التفاعؿ 

النفسي, فكؿ المشاعر كاألفكار في الدماغ ذم الجانبيف ال يمكف فصميما عف  كاالستقرارالعقمي 
بعضيما كمف ىنا فإف تأثير العكاطؼ كالمشاعر عمى الخبرات الحياتية ينبغي أف يككف مناسبان 

 متعمـ.حتى تككف عممية التعمـ صحيحة كسميمة بحيث ال تطغى كتسيطر عمى مناخ ال

كؿ دماغ يدرؾ تمقائيان األجزاء يستقبؿ وينتج كؿ دماغ اجزاء وكميات في آف واحد:  – 6
كتمايز بيف الجانبيف األيمف كاأليسر, حيث يعمؿ  اختالؼكالكميات كينظميا بالرغـ مف كجكد 

المعمكمات إلى أجزاء )تحميمي(, كاآلخر الى كميات )شمكلي(  اختزاؿأحد جانبي الدماغ عمى 
االنشطة, فتتكامؿ  مف الدماغ األيمف كاأليسر مع كؿ لشخص السميـ يتفاعؿ لديو جانبفا

 ـ الجزئيات لتككيف الكميات ليدركيا الدماغ في الكقت الذم يدرؾ فيو الجزئيات.الخبرات كتتالء

الدماغ يكتسب المعمكمات التي  يتضمف التعمـ كاًل مف االنتباه المركز واإلدراؾ المحيطي: – 7
 تقع في بؤرة اىتمامو كيدركيا بشكؿ مباشر, كأيضان تمؾ التي ال تقع في بؤرة اىتمامو في الكقت 
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الحالي كيستجيب الدماغ لممضمكف الحسي أك الكاقعي الذم يحدث فيو تعميـ كاتصاؿ, كما إنو 
التي تككف قكية كفعالة إذ تكشؼ  يدرؾ كيستجيب لإلشارات اليامشية غير الكاقعية )الداخمية(

 معتقداتنا كاتجاىاتنا الداخمية .

لألفكار كالخبرات التي يعييا الفرد مف البيئة  بما أف الذاكرة مخزفن  :لمذاكرة عدة أنظمة – 8
الخبرات كاألفكار  سترجاعأَ بسيكلة أك تمقائيان, إذ ينبغي أف يتـ  استرجاعياالمحيطة كلكف ال يمكف 

 :ىيدة, كىناؾ عدة أنظمة لمذاكرة مف خالؿ مركر المتعمـ بمكاقؼ محد

 .الذاكرة قصيرة المدل -
 .الذاكرة متكسطة المدل -
 .الذاكرة بعيدة المدل -

بما أف الدماغ البشرم ليف كمرف في مدل قدرتو عمى  التعمـ لو صفة النماء والتطور: – 9
التشكؿ كالتغير مف خالؿ ما يمتمؾ مف خبرات, كلذا فإف عممية التعميـ تقابؿ في معناىا التطكر 
الدماغي, كبما أف عممية التعمـ ىي بحد ذاتيا نمائية كتطكرية, فإف الدماغ يتطكر كينمك مف 

 .ستمراريتوكأَ حيف إلى آخر طبقان لمتتابع في النمك 

حتى يحدث التعمـ المطمكب ينبغي أف  ُيعزز التعمـ المعقد بالتحدي ويعاؽ بالتيديد: – 10
يكاجو المتعمـ تحديان مف خالؿ تفاعمو مع البيئة كلكي يصؿ الدماغ إلى أقصى درجاتو مف التعمـ 

نا أف ُيعرض ينبغي أف يتعرض المتعمـ إلى مجازفات كمخاطر تحدث تحسنان كبيران, فال نقصد ى
نما تشجيعو عمى مكاجية المكاقؼ الصعبة التي  المتعمـ نفسو إلى أخطار تؤدم إلى كفاتو, كا 

 (200-32, 1003)عفانة كيكسؼ,  .تحتاج منو إلى تفكير كتأمؿ
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 ظرية التعمـ بالدماغ ذي الجانبيفالمعالجة المعموماتية في ن:- 

 السيكولوجية:أواًل: المعالجة المعموماتية مف الناحية 

ننا ال إ عمكمات داخؿ الدماغ البشرم, أذتتأثر عممية التعمـ بمستكيات تجييز كمعالجة الم 
نما نقكـ بتركيبيا أك إعادة صياغتيا أك مكمات بنفس الطريقة المرسمة بيا إنقكـ بتخزيف المع لينا, كا 

لمبناء  اإلضافةزيف أك تكليد عالقات بينية أك تنظيـ ليذه المعمكمات كمف ثـ تختمؼ صيغة التخ
المعرفي عف الصيغة الخاـ المقدمة بيا ىذه المعمكمات, كلذا فإف المعالجة األعمؽ لممادة 
المتعممة تتطمب تكظيؼ طاقة أكبر إلحداث المعنى كىذا يتكقؼ عمى طريقة معالجة المتعمـ 

اتي لممعمكمات ككيفية استقبالو ليا كقدرتو عمى تجييز كتخزيف المعمكمات ذاتيان, فالتنظيـ الذ
لممعمكمات قد يتـ شعكريان اك ال شعكريان, فالدماغ يشتمؿ عمى ميكانـز ذاتي يعمؿ عمى تنظيـ 

الدماغ طبقان لدالئؿ المعنى كليس طبقان لمعالقات بيف المفاىيـ أك المككنات  قساـأالمعمكمات في 
و يستخدـ التي تتضمنيا المعمكمات, كما إف عرض المعمكمات عمى المتعمـ بصكرة عشكائية تجعم

كس ػػات تعػالتنظيـ لممعمكم َأستراتيجياتتنظيـ خاصة بو كيفضميا, كمف ىنا نرل إف  ستراتيجيةأَ 
ي تنظيمو لممعمكمات فمف المتعمميف مثالن مف يربط بيف الفقرات التي بينيا ػػػالنزعة الذاتية لممتعمـ ف

اغ( كالبعض اآلخر يستخدـ معالجة لمجانب األيمف مف الدم0تشابو في التراكيب أك في المنطكؽ 
بناء صكر لممثيرات )معالجة لمجانب األيسر مف الدماغ(,ك كما أف التنظيـ الذاتي لممعمكمات 

 كاستمراريتوكبالتالي فعالية التعمـ  استرجاعيابيا كيؤدم إلى زيادة معدؿ  حتفاظاألَ يسيؿ كييسر 
, 1002يمي كعبد الصبكر, )ف. افتراضاتكتعتمد المعالجة المعمكماتية في الدماغ عمى عدة 

220-220) 

 التي تعتمد المعالجة المعموماتية عمييا في الدماغ: االفتراضات 

نما تعتمد ايضا عمى عالقات  – 2 العالقة بيف المفاىيـ ليست فقط مبنية عمى النظاـ اليرمي كا 
المعاني, ككمما كاف المفيكماف مرتبطيف مف حيث المعنى قكيت الرابطة بينيما مما يجعؿ معالجة 

 أم منيما مرتبطة باآلخر.



 

 

 اإلطاس الٌظشي ..…………………………………………………………………………………………… لثاًيالفصل ا

33 

 

كمف ثـ تبرز الحاجة  ستخداـاألَ درجة  باختالؼتختمؼ قكة العالقة بيف المفاىيـ المختمفة  – 1
 عتماد عمى الخصائص كالتعريفات البارزة المتميزة.إلى األَ 

تككف الكممات كالمفاىيـ كحدات معرفية تنتظـ عبر شبكة مف ترابطات المعاني كيككف  – 9
في التنظيـ اليرمي  مى مكقعياعمى الترابط في المعنى ال ع عتماداأَ تجييز كمعالجة المعمكمات 

أك تذكر  ستدعاءأَ مفيكـ مثؿ تقديـ كممة )فاكية( قد يساعد عمى كممة أك ستدعاء فقط, كما إف أَ 
 (220, 1003كمثرم. )عفانة كيكسؼ , تالية مثؿ تفاح أك  ستجابةأَ 

 : المعالجة المعموماتية مف الناحية الفسيولوجية:ثانياً 

ىائمة مف الخاليا العصبية إذ تشمؿ عشرة آالؼ خمية  تشكؿ القشرة الدماغية كمية 
لكحظ إف الخاليا العصبية ليا مياـ, فمجمكعة كالحركة كالتفكير  اإلحساسعصبية, كفي مراكز 

ي الكاصؿ إلى العيف الضكئ اإلشعاعالخاليا في مراكز البصر تتمكف في كقت سريع مف تحكيؿ 
حاكر العصبية التي تشكؿ العصب البصرم إلى لى سياالنات عصبية تنقميا الممف المرئيات إ

المراكز البصرية في الفص القفكم مف الدماغ, حيث تتحكؿ ىذه المرئيات إلى صكر كأشكاؿ 
 مفيكمة كمحسكسة.

غير مرتبطة بالمجيكد  كالتي تككف المعالجة المعمكماتية في الدماغ كيتـ ذلؾ مف خالؿ 
ما بقدر ما يستخدمو الدماغ مف مناطؽ عصبية  الذم يبذلو المتعمـ في أنجاز ميمة تعميمية

بكفاءة, فقد يرتبط مثالن الذكاء بالكفاءة أم الكفاءة العصبية, فالدماغ الذكي يمكف أف يؤدم نفس 
العمؿ بجيد أقؿ ألنو يستخدـ عددان أقؿ مف الخاليا كعمى العكس فإف الدماغ األقؿ ذكاء يستعمؿ 

مرتبطان بالمجيكد بؿ بالكفاءة بدرجة كبيرة, كما أننا نخطئ عددان أكبر كىذا يعني أف الذكاء ليس 
 عندما نربط بيف حجـ الدماغ كالذكاء كنخطئ أيضا عندما نقرر أف اإلنساف الذكي قكم الذاكرة.

 (0-1, 1000)بدر الديف, 

مركزان لمعالجة كتقييـ كافة  حيث تعد الفصكص الجبيية( 1000كما بيف )نايؼ,  
 ئ ػػػػػػػػػػى المحاء فيي تحدد المفيد كالضار كالممتع كالمؤلـ كالخاطػػػػػػػػػالكاردات الحسية التي تصؿ إل
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كالصحيح كالمجدم كغير المجدم, كيتـ ذلؾ مف خالؿ مساعدة النتكء كلكنيا ال تحدث الكعي 
, ففي الدماغ الحافي أك المبي كالنتكء ساسكحدىا فيي تشارؾ في تشكيؿ الكعي لدينا بشكؿ أ

 (9, 1000يارات عصبية. )نايؼ, المكزم كالفصيف يجرم التقييـ كالمعالجة األكلية لما يرد مف ت

 نظرية التعمـ بجانبي الدماغ والنظريات التربوية الحديثة   : 

بياجيو إف يرل  أذىناؾ آراء لبعض المنظريف ليا عالقة بنظرية التعمـ بجانبي الدماغ 
أكتساب اليياكؿ المعرفية في بنية الدماغ تتكقؼ عمى تكافؽ الفكر مع الكاقع كأف البنية المعرفية 
نما مف التفاعؿ بينيما كىذا يعني أف البنية المعرفية  في الدماغ ال تأتي مف الفرد أك البيئة كا 

يف آلخر كتختمؼ مف لمدماغ ديناميكية متغيرة تتغير مع كؿ تعمـ جديد, كيعاد تشكيميا مف ح
نفسو مع تطكر عمره الزمني. متعمـ إلى آخر بؿ أف البنية المعرفية لمدماغ تختمؼ عند المتعمـ 

 (Bliss, 1995, p:140(, )209, 1002عبد الصبكر, فيمي ك )

بياجيو لمنمك المعرفي عند  نظرية كيمكف لمخططي المناىج االستفادة كثيرا" مف
تتفؽ مع العمميات  محتكل المكاد الدراسية التي َأختيار بد مف تصميميـ ألم منيج جديد حيث ال

في مختمؼ المستكيات التعميمية, كال تفكتنا أىمية أفكار بياجيو بالنسبة لممعمميف  العقمية لمطمبة
عاة مراحؿ النمك المعرفي الذيف تقع عمييـ مسؤكلية تطبيؽ المنيج المدرسي حيث ينبغي مرا

فكؼ كذلؾ عند طرح األسئمة أك عند تكميفيـ بالكاجبات أك عند في كؿ صؼ مف الص لمطمبة
المختمفة بحيث تتماشى ىذه كميا مع قدرات  ختباراتاألَ ة المناقشات المختمفة أك عند عمؿ إدار 

 (222, 1022)سعادة ,  .الطالب كنمكىـ المعرفي

إلى أف العامؿ األكثر أىمية لبناء المعنى في الدماغ لدل  يشير فيجكتسكييضان كأَ  
المتعمـ ىك أىمية التفاعالت عمى المستكل السيككلكجي الخارجي كخصكصان طبيعة الحكار 

, فالمعمـ يمعب دكر الكسيط كيصؿ بيف المعرفة العامة في الصؼ المدرس كالطمبةكالمناقشة بيف 
تقاف الميمة, كيعد ىذا مفتالدارجة كالمعرفة العممية كىك يكجو ال احان متعمـ تدريجيان نحك فيـ كا 

لممعرفة كتنمية منطقة النمك الحدم لدييـ في كجكد أدكات تعميمية مساندة أك  لتحفيز فيـ الطمبة
 (120, 1000عبد الكريـ, ) (,Scott, 1998 , p:46-47) داعمة.
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في تقييـ منطقة النمك الحدم عند المتعمـ فيك يرل أف  عمى عامؿ ميـيؤكد فيجكتسكي  أذ
ىناؾ فرقان بيف ما يممكو المتعمـ مف معمكمات فعمية قبؿ التعمـ كما يمتمكو اثناء التعمـ, إذ اف ذلؾ 

ي تعتمد عمى ركائز أربعة كىي كما يأتفي الدرس الصفي  االستفادةيساعد في معرفة مدل 
(, Dayand othess, 1997, p:358( ,)Jones, 1998, p:968) حسب رأمب
(Shepardson, 1999, p:621): 

 جتماعي لمتعمـ.طبيعة التفاعؿ األَ  -2
 دكر األدكات الفنية كالنفسية. -1
 الدكر المتبادؿ بيف المفاىيـ العممية كاليكمية. -9
 دكر التفاعالت االجتماعية ككسيط لمتفكير. -0

مع نظرية فيجكتسكي البنائية,  تتماشىكعمى ىذا فإف نظرية التعمـ بالدماغ ذم الجانبيف 
ف عممية التعمـ في الدماغ نمائية كبنائية ت السابقة المتعمقة بالدماغ إلى إأشارت الدراسا أذ

 (212, 1003)عفانة كيكسؼ ,  كتتطكر مف حيف إلى آخر.

 :األستراتيجيات التدريسية لمتعمـ القائـ عؿ الدماغ ذي الجانبيف 

مف أىـ المداخؿ التدريسية التي  اأَلستراتيجيةىذه  تعد   :التسريع المعرفي ستراتيجيةأ – 1
( Adey and Shayer, 1994أدم كشاير ) ستراتيجيةإأثبتت فعاليتيا في التدريس الصفي, 

 في بداية األمر في مادتي العمكـ  اأَلستراتيجيةفي تسريع تطكر عمؿ الدماغ, إذ تـ استخداـ ىذه 

عمى أفكار بياجيو كفيجكتسكي في تطكير  اأَلستراتيجيةكالرياضيات ثـ بقية المكاد, كتعتمد ىذه 
 االرتقاءمستكيات النمك العقمي, كذلؾ مف خالؿ إعداد كتدريب المتعمميف حتى يستطيعكا 

( , ذكرت دراسة أدم كشاير 102, 1003إلى مستكيات عقمية كمعرفية أعمى. )عفانة,  كاالنتقاؿ
(2002, Adey & Shayer إلى أف المتعمميف في سف الحادية عشر يتمكنك )ى إل ف مف الدخكؿ

ع تفكير المتعمميف في سف ػػػػـ يتطابؽ مػػػػػػيـ أصبح تفكيرىػػػػكأف نسبة عالية من ,المرحمة المجردة
 التسريع  ستراتيجيةأَ ػػػ )ػػػػما بعد بػػػػػػػػػي فيػػػػػػػػة ىذا المشركع كالذم سمػػػػػػػالرابعة عشر كىذا يؤكد أىمي
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 Adey( في زيادة نمك مستكيات التفكير عند المتعمميف كرفع مستكيات قدراتيـ العقمية )المعرفي
Shayer , 2002 ; 4  ) 

 كمحاكلة لإلجابة عف التساؤالت اآلتية: اأَلستراتيجيةكجاءت ىذه  

 المختمفة؟ىؿ يمكف تسريع النمك المعرفي مف خالؿ المكاد الدراسية  -
 المتعمـ؟ بتة ال تتأثر بعكامؿ خارجة عف عقؿىؿ سرعة النمك المعرفي ثا -
ذا كاف باإلمكاف زيادة سرعة النمك المعرفي عند المتعمـ, - فكيؼ يتـ ذلؾ؟               كا 

 (903, 1000) مسمـ, 
  التسريع المعرفي: ستراتيجيةأَ  ستخداـأَ خطوات 

 أربع خطكات أساسية كىي كاآلتي: اأَلستراتيجيةتتضمف 

 :(Concrete preparationاإلعداد الحسي ) -1

الخاصة بطرح المكضكع عمى المتعمميف كتدكر  اأَلستراتيجيةيقكـ المعمـ في ىذه الخطكة أك -أ
 .جربةالت انتياءالمناقشات عمى ثالث مراحؿ قبؿ التجربة كأثناء التجربة كبعد 

   .المتعمميف إلى عدة مجمكعات حتى تككف المناقشة مثمرةيحاكؿ المعمـ تقسيـ -ب

كأكثر مف مسيؿ كميسر لعممية  اإلدارةيككف المعمـ أكثر مف مجرد مصدر لممعمكمات أك -ج
 .عب دكران ميما" في تنمية التفكيرالتعميـ بؿ يككف مكجيا" لألنشطة الصفية كالمناقشات التي تم

ستخدميا أك بير عف العالقات التي تكصؿ إلييا أك أيعطي المعمـ فرصة لممتعمميف لمتع -د
 .التي نفذىا اإلجراءات

 .في الحصة كخبرات الحياة اليكمية يربط المعمـ بيف الخبرات التي أكتسبيا المتعممكف -ق
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 :(Cognative Conflictالتعارض المعرفي )-2

ال تتفؽ  آلنيايتعرض المتعممكف مف خالؿ األنشطة الحسية إلى مشاىدات تككف مفاجئة ليـ  -أ
 التي تعرضكا ليامع تكقعاتيـ كال تتناغـ مع دكافعيـ أك خبراتيـ السابقة أك مع خبراتيـ المباشرة ,

 .في بداية النشاط

مميف إلعادة النظر في تدعك المتع ندىاشكاألَ تتكلد نتيجة ىذه المفاجئات حالة مف التعجب  -ب
 .فكا مع األدلة التجريبية الجديدةبنيتيـ المعرفية كطريقة تفكيرىـ لكي يتكي

يمكف مالحظة النمك المعرفي لدل المتعمميف في ميارات تفكيرىـ مف خالؿ التدرج المعرفي -ج
 .مف قدرة األدنى إلى قدرة األعمى نتقاؿكاالَ 

تدفع المتعمميف إلى تنفيذ األنشطة  ندىاشكاألَ عجب تحدث المشاىدة المفاجئة حالة مف الت -د
 .التعارض المعرفي الذم يكاجييـ إشكالياتبحماس كدافعية لحؿ 

يستعيف المعمـ بأنشطة صفية محيرة لممتعمـ كذلؾ حتى يصؿ المتعمـ إلى أقصى ما يستطيع  -ق
 .ستقراركاألَ  زافاأَلتصكؿ إلى حالة مف التفكير بؿ يتعداه حتى يستطيع الك 

 Thinking in)التفكير في التفكير( ) (Meta Cognition) ما وراء المعرفة - 3
Thinking): 

كلماذا  ,رية كأدراكو لما يقكلو كما يعمموتبدأ ىذه الخطكات بتحقيؽ كعي المتعمـ بعمميات تفكي-أ
 .في التفكير كلماذا فكر مف خاللياأستخدـ ىذه الطريقة 

ة التي التي دعت إلى التفكير في المشكمة مف خالؿ األسئميفكر المتعممكف في األسباب -ب
 :يطرحيا المعمـ عمييـ مثؿ

 ؟كيؼ فعمت ذلؾ -
 ؟لماذا فعمت ذلؾ -
 ؟ىؿ تكضح لماذا فكرت في ذلؾ -
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خطكاتو حيث  في حؿ المشكمة كتدكيف استخدمكهيدرؾ المتعممكف نكع التفكير الذم  -ج
في نمك ميارات  اإلسراعيستطيعكف تنظيـ أفكارىـ كخطكات تفكيرىـ ذاتيا" األمر الذم يؤدم إلى 

 .لتالي زيادة النمك المعرفي لدييـتفكيرىـ كبا

 :(Bridgingالتجسير )-4

تيدؼ ىذه الخطكة إلى ربط الخبرات التي أكتسبيا المتعممكف مف النشاط الذم قامكا بو مع -أ
 .ممية كمع المكاد الدراسية األخرلفي الحياة الع خبراتيـ

بناء جسكر فكرية بيف األنشطة ك الحياة العممية أمر ضركرم إلخراج الخبرات التعميمية مف  -ب
 .طار العممي كالتطبيقات الحياتيةاإلطار النظرم إلى اإل

خرل يساعد عمى نقؿ إيجاد عالقات كركابط بيف الخبرات الجديدة المتعممة كالمكاد الدراسية األ-ج
دم, الجن). ناء كتككيف صكرة متكاممة لممعرفةأثر التعمـ إلى جكانب حياتية مختمفة كبالتالي ب

1001 ,020-022) 

 تيدؼ إستراتيجية التسريع المعرفي إلى:ك       
تنشيط جانبي الدماغ األيمف كاأليسر معان )الدماغ كمو(, إذا أنيا تعمؿ عمى رفع مستكيات  -2

عقمي كتفعيؿ عمؿ الدماغ كتنمية التفكير بأنكاعو المختمفة مثؿ التفكير البصرم )عف النمك ال
طريؽ المكاد كاألدكات الالزمة لمقياـ باألنشطة الصفية(, كالتفكير الناقد )عف طريؽ تعديؿ 
مسارات التفكير, كالتفكير في التفكير(, كالتفكير اإلبداعي )عف طريؽ ابتكار أنماط تفكير 

 رىا(. جديدة كغي
تعمؿ عمى تكسيع أفاؽ التعمـ في جانبي الدماغ, إذ تجعؿ المتعمميف يفكركف بصكرة أفضؿ  -1

مف خالؿ ربط المفاىيـ كفرض الفركض كحؿ التناقضات كالتعامؿ مع المحسكس لمكصكؿ إلى 
 المجردات.

تنمي قدرات المتعمميف العقمية في عمميات التحميؿ, كذلؾ عندما يقكـ المتعممكف بتحميؿ  -9
 ع ػػػػػػػػػػػػػػػػػالمكاقؼ المتعارضة كالتعرؼ عمى التناقضات كمحاكلة دمج أنماط التفكير المتناغمة م
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عند المخزنة عندىـ, كبناء اليياكؿ المعرفية المتكاممة كتنظيميا  ستراتيجياتالدماغ كمع األَ 
 (100: 1003)عفانة كيكسؼ, المتعمميف.

متكافقة كمتناغمة مع الدماغ تثير  اأَلستراتيجيةتعد ىذه  :عصؼ الدماغ ستراتيجيةأ – 2
كتكلد أفكاران إبداعية عند المتعمميف مف خالؿ مكاجية المتعمـ بمشكمة أك إثارتو بمكقؼ حياتي أك 

عمى طرح األسئمة السابرة مف المعمـ كأمطار  اأَلستراتيجيةحدث تعميمي معيف, حيث تعتمد 
لممكقؼ المشكؿ, كيعد المعمـ قائدان لعممية  لالستجابةعميتو الدماغ بيذه األسئمة لزيادة كفاءتو كفا

 التعمـ كمعدالن لمسمكؾ.

  اأَلستراتيجية ستخداـأخطوات: 
يتـ تحديد مكضكعان تعميميان معينان كالطمب مف المتعمميف اإلجابة عف مجمكعة مف األسئمة  -2

 تتعمؽ بالمكضكع المطركح لممناقشة أك المشكمة المراد إيجاد حؿ ليا.
الطمب مف المتعمميف اإلتياف بأكبر عدد ممكف مف اإلجابات عف األسئمة المطركحة, ثـ  -1

 تسجيؿ اإلجابات عمى السبكرة بدكف أف يتـ تعديميا أك تغييرىا أك تطكيرىا.
الطمب مف المتعمميف تصنيؼ األفكار المطركحة أك اإلجابات المدكنة عمى السبكرة أك  -9

 تعمميف كاضحة.عمى دفاترىـ بحيث تصبح أفكار الم
نعدؿ كننقح األفكار كاإلجابات المدكنة عمى السبكرة كنعدؿ معيار التصنيؼ إذا كاف غير  -0

 مالئـ بحيث تصبح أفكار المتعمميف كاضحة.
أفكار المتعمميف أك اإلجابات المدكنة عمى السبكرة كأساس لطرح األسئمة  ستخداـأ -0

 عف مدل معرفتيـ عف المكضكع كعمؽ تفكيرىـ فيو. كاالستفسار
 كضع التعميمات أك الحمكؿ اإلبداعية المتعمقة بمكضكع التعمـ أك بالمشكمة المطركحة. -0

 (103-102, 1003)عفانة كيكسؼ , 

 لتزاـاألَ ( إلى أنو لكي يحقؽ العصؼ الذىني أىدافو ال بد مف 1000أشار خضر )
 :بدأيف أساسييف ىمابم
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كيتمحكر حكؿ تأجيؿ إصدار أم حكـ عمى األفكار المطركحة في أثناء  :األوؿالمبدأ 
فإذا  كاالحتماالتالمرحمة األكلى مف عممية العصؼ الذىني ,حيث يجب فتح الذىف لكؿ البدائؿ 

األخريف أك تقييـ أفكارؾ أك أفكار األخريف فسكؼ تجد األفكار تيرب مع بدأت مراجعة نفسؾ أك 
 كالتقييـ يعكؽ تدفؽ األفكار .منؾ ألف الحكـ 

كثيرة مف النكع المعتاد يمكف  أفكاران  ف  الكمية تكلد النكعية, بمعنى أَ  ف  يركز عمى أَ  المبدأ الثاني:
أف تككف مقدمة لمكصكؿ إلى أفكار قيمة أك غير عادية في مرحمة الحقة مف عممية العصؼ 

 (21, 1020)القرارعة,  الذىني.

 :صؼ الذىني كمنياالع كقد كضعت قكاعد لجمسة

تكلد كتزداد مف مفترضيف أف أكبر عدد مف األفكار ت المادة التعميمية كـالتركيز عمى  -2
المشكمة مف خالؿ  المختمؼ يسيؿ حؿ اإلنتاج, أذ إف تعزيز عاؿفّ  حؿٍ  إلنتاجالفرص 

 .لممحتكل التعميمي الكمية الكبيرة
 .أفكارىـ النقد إلتاحة الفرصة لممشاركيف لطرح تأجيؿ -1
الترحيب باألفكار غير االعتيادية, كذلؾ لمحصكؿ عمى قائمة عريضة كطكيمة باألفكار,  -9

 فاألفكار غير االعتيادية مرحب بيا.
 (29, 1020)القرارعة ,  .األفكار لتككيف فكرة كاحدة أفضؿ تفاعؿ -0

عمى العمميات التفكيرية الناتجة  اأَلستراتيجيةتركز ىذه  التعمـ التوالدي: ستراتيجيةأَ  – 3
عف عمؿ الدماغ أثناء تعمـ المفاىيـ كحؿ المشكالت في المكاقؼ اليكمية, فالتعمـ التكالدم ينشأ 

معرفية كفكؽ معرفية ليصؿ إلى تعمـ ذم معنى, كلذا فإف  َأستراتيجياتعندما يستخدـ المتعمـ 
لمتعمـ ذم المعنى كىي مف النظريات البنائية التي ليا  تعتمد عمى نظرية أكزيؿ اأَلستراتيجيةىذه 

عالقة مباشرة بعمؿ الدماغ كجعؿ عمميات التفكير المرتبطة بالمكقؼ التعميمي ذات المعنى, كلذا 
تقكـ عمى التعمـ مف أجؿ الفيـ بخبراتو الالحقة كتككيف عالقات بينيما  اأَلستراتيجيةفإف ىذه 

 ي تعديؿ التصكرات ػػػػػػػة يستخدميا فػػػػػػػػػػو مف خالؿ عمميات تكالديكضركرة أف يبني المتعمـ معرفت
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, 1003)عفانة كيكسؼ ,  البديمة كاألحداث الخاطئة في ضكء المعرؼ العممية الصحيحة.
103-100) 

  التعمـ التوالدي: ستراتيجيةأَ خطوات 

 :خمس خطكات ىي كاآلتي اأَلستراتيجيةتتضمف ىذه 

 :(Knowledge and Experienceكالخبرة )تصكرات المعرفة  -2

في ىذه الخطكة يتـ الكشؼ عف تصكرات المتعمميف كخبراتيـ السابقة حكؿ مكضكع معيف -أ  
مف أجؿ التعرؼ إلى كجيات نظر المتعمميف حكؿ ىذا المكضكع لتصحيح تصكراتيـ كمعتقداتيـ, 

 طرح األسئمة كاستقباؿ إجابات المتعمميف. ؿكذلؾ مف خال

يتطمب مف المعمـ أف يكضح لممتعمميف إف عممية الفيـ ىي عممية تكليدية تختمؼ عف  -ب
 .القراءة السمبية كتذكر المعمكمات

أف يقدـ المعمـ مفاىيـ ذات عالقة بمكضكع التعمـ, بحيث يستفيد المتعممكف مف تمؾ المفاىيـ -ج
 في إيجاد عالقات ذات معنى كبناء معارؼ جديدة.

 قتراحأَ يعرؼ المعمـ المتعمميف الخطكات الالزمة لتعمـ المفاىيـ مع مساعدة المتعمميف عمى  -د
 .حكؿ األحداث كالمكاقؼ كالدقيؽيح أنشطة صفية تكشؼ عف التفسير العممي الصح

 :(Motivationالدافعية )-2

إلى التعارض  يقكـ المعمـ بتحفيز المتعمميف لمتعمـ مف خالؿ األنشطة الصفية التي تقكدىـ-أ
 .ي في فيـ المكاقؼ كالمفاىيـالمعرف

خاطئة حكؿ مكضكع معيف أك تعزز ثقة المتعمـ بنفسو عندما يكتشؼ أف ىناؾ تصكرات  -ب
 .مكقؼ ما
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 :(Attentionاألنتباه )ِ -3

يكجو المعمـ في ىذه الخطكة أنتباه المتعمميف مف خالؿ طرح األسئمة إلى التركيز عمى بناء -أ
 .التكصؿ إليوكشرح كتفسير المعنى الذم تـ 

لى  -ب يكجو المعمـ أنتباه المتعمميف إلى األحداث كالمكضكعات ككسيمة لتكليد بنية المعرفة كا 
 مف خبرات لحميا.  لدييـ كماالمشكالت المرتبطة باألحداث أك المكضكعات 

 :(Generationالتوالد/ التوليد )-4

,إذ ينبغي عمى المعمـ أف يترؾ المتعمميف لكي  اأَلستراتيجيةتعد ىذه الخطكة ميمة في ىذه -أ
 .تطمب بذؿ جيد ىك أبعد مف المعرفةيكلدكا المعنى ثـ التكصؿ إلى المفاىيـ كىذا ي

العممية ىما العالقات  المادةيكجو المعمـ المتعمميف إلى نكعيف مف العالقات كطريؽ لفيـ  -ب
بيف المفاىيـ التي تـ تعمميا, كالعالقات بيف ىذه المفاىيـ كخبراتيـ السابقة كذلؾ مف خالؿ 

ـ ا , كذلؾ لتسييؿ التعممخططات المفاىيـ كالرسكـ كالصكر كاألشكاؿ كالعركض كالبراىيف كغيرى
 .التكالدم

 :(Metacognationما وراء المعرفة ) - 5

عممياتيـ  ستخداـأَ تعميـ لمساعدة المتعمميف عمى  َأستراتيجياتيستخدـ المعمـ في ىذه الخطكة -أ
ككنكا أكثر قدرة عمى حؿ المفاىيـ التي تـ تعمميا كذلؾ حتى ي ستخداـكأَ الدماغية لفيـ كتطبيؽ 

 .المشكالت

المفيدة في تكليد العالقات كتعديؿ المفاىيـ التي يمكف لممعمـ  ستراتيجياتاألَ كمف  -ب
 .)تنبأ, الحظ, فسر( كغيرىما ستراتيجيةكأَ قبؿ, أثناء, بعد( تكليد األسئمة ) ستراتيجيةأَ , ستخدامياأَ 

 (Fensham, et.al, 1994(, )00, 1009)محمد, 
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 انتعهى انتىنُذٌ هٍ : إٌ أهذاف إستخذاو إًَىرج      

خ دىل جععاللبد يُطمُخ ويتش إَجبدعٍ طشَك  تُشُط جبَجٍ انذيبغ )انذيبغ كهه( .1

صَبدح لذسح انًفبهُى نجُبء انًعشفخ فٍ ثُُخ انذيبغ عهً ُأسس دمُمُخ تعًم عهً 

جذَذح تذم  أفكبسستُعبة نهًىالف انتعهًُُخ، وتىنُذ انطبنت عهً انفهى واأَل

 انًفبهُى انصذُذخ يذم انخبطئخ. وإداللانتعبسض فٍ انًفبهُى وانًىالف، 

نذي انطهجخ، وخبصخ عُذيب َشعش  األفكبستًُُخ انتفكُش فىق انًعشفٍ، وهى تىنُذ  .2

يشاجعخ، وهزا َعطُهى  إنًانطهجخ أٌ تفكُشهى فٍ يفهىو يب أو لضُخ يب َذتبج 

 يب هى صذُخ. إَجبدفٍ  انىعٍ ثمذساتهى انذيبغُخ وانًذبونخ

انزٌ َذذث فٍ ثُُخ انذيبغ نذي انطبنت َضَذ لذسته عهً  أنًفبهًٍُأٌ انتغُش  .3

انتعبيم يع انًىالف انتٍ لذ تطشأ عهُه فٍ دُبته انُىيُخ وثصىسح أفضم، وَضَذ 

انتٍ  األيىسوانهُبكم انًعشفُخ، وهزا َجعهه أكثش لذسح عهً فهى  األفكبسيٍ وضىح 

 ( .20099239)عفبَخ وَىسف ،  جذَذح نهتعبيم يعهب إستشاتُجُخق تىاجهه، واشتمب

الحظت الباحثة كبشكؿ جيد عمؿ شقي الدماغ لدل طالبات  ستراتيجياتاألَ كمف خالؿ ىذه 
عمى كؿ  كاإلجابةعمى األنشطة المطركحة خالؿ الدرس  اإلجابةالمجمكعة التجريبية مف خالؿ 

 ستراتيجياتاألَ ت الشيرية كاليكمية بنكعييا الشفكم كالتحريرم التي تتضمنيا خطكا ختباراتاالَ 
 .المذككرة مسبقان 

 :احملور الثالث: السعة العقلية

شارؾ في عممية تجييز المعمكمات كتشغيميا داخؿ الذاكرة ىي السعة ي تعد عامالن 
يتـ فييا بناء التمثيؿ الداخمي لممثير الذم يتـ تعممو لذا تقؿ كفاءتيا عندما يتـ تحميميا  أذالعقمية, 

(, كلتنشيط السعة العقمية 200, 1000, كجابربكمية كبيرة مف المعمكمات تفكؽ طاقتيا.)الدردير 
يجد  عند المتعمـ البد مف أف ترتبط الذاكرة قصيرة المدل مع خبرات حسية متعددة األنكاع بحيث

دل ثـ إخراجيا إلى الذاكرة قصيرة ػالمتعمـ لتمؾ الخبرات خصائص كتماثالن في الذاكرة طكيمة الم
المتعمـ بخبرات تتابعية  ستثارةأَ المدل لتصبح جاىزة لمتفاعؿ مع الخبرات الحسية, كمف ىنا يجب 

 حتى يستطيع أف يتعامؿ معيا عمى أسس حقيقية كتعطي معنى لديو مما 
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)عفانة  يادة السعة العقمية عند المتعمـ مف خالؿ أكتساب مفاىيـ أكثر شمكالن كتنظيمان.لى ز إيؤدم 
 (10, 1003كيكسؼ, 

كحدات معرفية مف المعمكمات كىذا يقرر  7ذكر الريماكم إف قدرة اإلنساف ال تتجاكز ك  
حقيقة الفركؽ الفردية, إذ إف لمذاكرة الفكرية المباشرة سعة صغيرة جدان بينما الذاكرة التي تككف 

تككف ذات , كاخيران الذاكرة طكيمة المدل قصيرة المدل ذات سعة أكبر كلكنيا تككف محدكدة جدان 
 (120, 1002 )الريماكم كآخركف, سعة غير محدكدة نسبيان.

إنيا  اذغ إلى أف الذاكرة العاممة ىي جزء مف الذاكرة طكيمة المدل نبر أشار ستير كما  
تخزينيا  طكيمة المدل كتمت معالجتيا ليتـ مف الذاكرة استرجاعياتحمؿ في طياتيا معمكمات تـ 

نيا تشتمؿ عمى الذاكرة القصيرة المدل التي تستقبؿ المعمكمات  في منطقة خاصة مؤقتة, كما كا 
 (290, 1000)العتكـ,  اكرة الحسية.مف الذ

بيف سعة الذاكرة العاممة عند المتعمـ كعند أم مستكل  ان إيجابي ان رتباطأَ كما أف ىناؾ  
نو يجب عدـ أغفاؿ دكر   جة كسعة الذاكرةالمستخدمة في مستكل المعال يةاأَلستراتيجتشفير, كا 

(Randall, 1992, p:99 ,)( كيبيفpascual-Leone, 1970)  أنو تكجد عالقة بيف السعة
العقمية كاألساليب المعرفية, حيث إنيا أقصى عدد مف المخططات العقمية النشطة التي يصنفيا 

مسؤكلة عف كضع  كليذا فإنيا تعد  ميمة )المشكمة( المفحكص في ذاكرتو أثناء أداء )حؿ( ال
جراء بعض العمميات                   ىذه المعمكمات. باستخداـالمعمكمات لكقت محدد كا 

(Pascual-Leone, 1970, 306) 

 نظريات السعة العقمية: 

 عقمية سعة كجكد إلى كأشارت (:1970, ليوف -باسكاؿ)  لػػػػػ البنائية العوامؿ نظرية – 1
 كىي M القكة أك M العامؿ عمييا كيطمؽ العاممة الذاكرة يسمى مركزم ـزميكان عمى تعتمد كاحدة
 الذاكرة في محدد لكقت المعمكمات كضع عف مسؤكلة تعد التي المعمكمات معالجة سعة نفسيا
جراء  (209, 1000, ميممر) .المعمكمات ىذه باستخداـ العمميات بعض كا 
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ف  ان كبير  ان كم يتطمب المادية العمميات مرحمة إلى العمميات قبؿ ما مرحمة مف االنتقاؿ كا 
 التغيير ىذا فإف العقمية السعة يػػػػػػػف تطكر حدث فإذا, الذاكرة في المخزكنة المعمكمات مف

 كيفية فإف كبالتالي(, 20, 2330, كالبنا البنا.)يحدث لف أخرل إلى أنمائية مرحمة مف كاالنتقاؿ
 :ىي مراحؿ في تنضج بالذاكرة المعمكمات تجييز

 عف معقدة أك سيمة منبيات صكرة في ستقبالياكأَ  المعمكمات أكتساب األكلى المرحمة تمثؿ – أ
 .الحس أعضاء طريؽ

 ستدعاءأَ  عمى كقدرتيا العقمية السعة أثر فييا يظير التي المعمكمات تجييز الثانية المرحمة – ب
ف, تبادلية عالقة بينيما تكجد إذ, المدل طكيمة الذاكرة في المعمكمات كتناكؿ  سترجاعأَ  كا 

, 1002, سرايا. )العقمية السعة جياز مسؤكلية ىي كتناكليا المدل طكيمة الذاكرة مف المعمكمات
120) 

كضعت ىذه النظرية مف قبؿ  :(1992بنائية لػػ )جست وكاربنتر, النظرية ال - 2
Just&Carpenter  مف المعالجة  كسميت النظرية البنائية, إذ تفترض ىذه النظرية أف كالن

كالتخزيف مف التنشيط المتاح لمذاكرة العاممة يتنكع بيف األفراد, إذ تعد الفركؽ الفردية في سعة 
الخزف لمذاكرة العاممة مسؤكلة عف الفركؽ النكعية كالكمية في جميع صكر التفكير كحؿ 

, الراشديف كمف ىـ في عمر طمبة الجامعة, كلمف ىـ أقؿ منيـ سنان  المشكالت بيف األفراد
ة لسعة الذاكرة العاممة حيث إنيا تتككف مف عدد مف العناصر كأكضحت النظرية الخاصية الرئيس
النيائي كالكسيط عف طريؽ تدفؽ التنشيط مف الذاكرة  اإلنتاجالتي يمكف أف تشكؿ شبكة تكجو 

 ( just&Carpenter ;1992 ;124-149العاممة.)

ة العقمية المنخفضة تميزكا السعة العقمية المرتفعة بذكم السع مكعند مقارنة الطمبة ذك 
 :بأنيـ

كثر سرعة كدقة في التعامؿ مع المعمكمات المرتبطة كغير المرتبطة بالمياـ يككنكف أَ  - أ
 كلدييـ تفسيرات لممكاد المتعممة.
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كالمعمكمات األكثر  االفتراضاتالنشاط المستيمؾ بانتقاء  فيىؤالء الطمبة يتغمبكف  - ب
 (.Consumptiou Activationجكىرية.)

 كانتقاءكما إنيـ يتميزكف بأف لدييـ قدرة عمى التجييز كالتخزيف الجيديف بشكؿ متزامف,   - ت
 (Strenberg, 2000 ,p:9) .كاستخدامياتشفير فعالة  استراتيجية

 :مراعاة ما يأتي المتعمميف ينبغية عند كلزيادة السعة العقمي 

حث المتعمـ عمى تنظيـ خبراتو طبقان لخاصية معينة تساعده عمى تذكر المعمكمات مف  -2
 خالؿ تنظيمات معرفية مخزنة في الذاكرة مع الخبرات الكاقعية.

عرض الخبرات الحسية عمى ىيئة مخططات مفاىيمية أك شبكات عنكبكتية تمكف المعمـ  -1
بيف المفاىيـ الممثمة لمخبرات الحسية األمر الذم يساعد عمى سيكلة مف إيجاد عالقات 

مكانية  عند تعرضو  سترجاعياأَ إدخاؿ تمؾ الخبرات في البناء اليرمي لممفاىيـ كدمجيا كا 
 لخبرات مشابية في المستقبؿ.

الترميز الثنائي لمخبرات يساعد المتعمـ عمى تخزيف الخبرات المكتسبة عمى ىيئة صكر  -9
ؿ أك كممات أك رمكز أك جمؿ؛ األمر الذم يزيد مف السعة العقمية لخبرات مكررة أك أشكا

الخبرات بسرعة كسيكلة مف البناء  سترجاعأَ )مرمزة( كمنظمة كغير مشكشة تساعد عمى 
اليرمي عندما يتعرض المتعمـ إلى الخبرات التي تحمؿ بعض المكاصفات المخزكنة إذ 

ز ثـ يصؼ ما تذكره لفظيان بمعنى ربط الكممات أنو يتذكر الصكر أك الشكؿ أك الرم
  (221-222, 2332, ) قطامي كقطامي,  (10, 1003)عفانة كيكسؼ,   بالصكر.

 كالسعة العقمية ليا عالقة بالذاكرة لككف الذاكرة ترتبط بثالث عمميات أساسية ىي:

المعاني لممثيرات الحسية الجديدة مف خالؿ عمميات التسميع  : أعطاءEncodingالترميز  –أ 
 كالتكرار كالتنظيـ كالتمخيص كغيرىا ليضمف كصكؿ المعمكمات إلى الذاكرة الطكيمة المدل.

: نظاـ التخزيف المؤقت في الذاكرة القصيرة المدل كآخر  Storage حتفاظاألَ التخزيف أك  –ب 
 في كقت الحاجة. ستخداـلألَ ؿ المعمكمات جاىزة كمنظمة دائـ في الذاكرة الطكيمة المدل تجع
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المعمكمات كالخبرات  سترجاعأَ أك  ستدعاءأَ : كتتمثؿ في ممارسة Retrieval سترجاعاألَ  –ج 
 (120, 1020)الريماكم كآخركف, السابقة التي تـ ترميزىا كتخزينيا في الذاكرة الطكيمة المدل.

 لمذاكرة ىي:كليذا فإف ىناؾ ثالثة أنظمة  

أك عمى األكثر  لثكافٍ التي تدكـ أك تبقى  مثيراتكىي تتضمف ال الذاكرة قصيرة المدى: – 1
لدقائؽ ىذا إذا لـ تحكؿ إلى ذكريات في الذاكرة بعيدة المدل كتتصؼ ىذه الذاكرة بفرقة االحتراؽ 
كالتي تجيز المعمكمات كاألفكار لتحرؾ سمكؾ الفرد نحك األشياء أك المكضكعات التي تناغـ تمؾ 

 المعمكمات كاألفكار كتتفؽ معيا أك تخالفيا.

تدكـ لعدة أياـ أك أسابيع كلكنيا تككف  كىي التي تتضمف مثيرات دى:الذاكرة متوسطة الم – 2
قابمة لمنسياف إذا لـ يتـ تخزينيا في الذاكرة بعيدة المدل, ىذا عمى الرغـ مف أف أنظمة الذاكرة 
تنمك كتتطكر كبمركر الزمف بؿ أف ذاكرة اإلنساف تسجؿ الحكادث كالمكاقؼ الحياتية لحظة 

يتـ دمج تمؾ الحكادث كالمكاقؼ مع الخبرات كاألفكار المخزنة في الذاكرة  بمحظة, إال إنو إذا لـ
بعيدة المدل كلـ يتـ عمؿ مخطط عقمي ليا أك عدـ عمؿ ترميز أك ككد معيف ليسيؿ برمجتيا 

في الكقت المناسب, تصبح تمؾ الحكادث كالمكاقؼ غير قادرة عمى البقاء أك  كاسترجاعيا
 ة لمفرد.في البنية العقمي ستدامةاألَ 

كىي ذاكرة تحتفظ بالمعمكمات كاألفكار كالخبرات بشكؿ مبرمج بصكرة  الذاكرة بعيدة المدى: - 3
مخططات عقمية لمدل سنتيف أك طيمة الحياة, إذ إف ما يخزف في ىذه الذاكرة مف معمكمات ذات 

مرتبطة  انفعاالتتخص أفكاران معينة أـ  معنى كمغزل بالنسبة لمفرد سكاء أكانت تمؾ المعمكمات 
 .(209-201, 1003, )عفانة كيكسؼ بمكاقؼ قكية.
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 الباحثة قبل من المعد التعميمي التصميم مراحل مخطط

 التصميـ لبناء الباحثة قبؿ مف المتبعة المنيجية اإلجراءات لكؿ وصؼ الفصؿ ىذا يتضمف 
 .المتوسط الثاني الصؼ طالبات مف المختارة العينة عمى بتجربتو والقياـ التعميمي

 

مقيبس الضعت 

 العقليت

االختببر 

 التحصيلي

 بنبء أدواث البحث

تهيئت مضتلزمبث 

 البحث:

اختيبر  –أ 

اصتزاتيجيت 

 التذريش

اختيبر  –ة 

االنشطت والىصبئل 

 التعليميت

اعذاد الخطط  –ج 

 التذريضيت

صىغ االهذاف 

الضلىكيت في 

ضىء المحتىي 

 الجذيذ

 تطبيق التجزبت

تحذيذ 

خصبئص 

 الطبلببث

مجتمع البحث 

 وعينته

التصميم 

 التجزيبي

 التنفيذمزحلت 

 التغذيت الزاجعت

التقىيم الختبمي 

 )النهبئي(

التقىيم البنبئي 

 )التكىيني(

التقىيم التمهيذي 

 )األولي(

 مزحلت التقىيم

تقضيم المبدة 

 الذراصيت

 مزحلت االعذاد

تحليل المحتىي 

 الذراصي

تحذيذ الحبجبث 

التعليميت من 

وجهت نظز 

 المذرصبث

البيئت تحليل 

 التعليميت

تحذيذ الفئت 

 المضتهذفت

اختيبر المبدة 

 الذراصيت

 مزحلت التحليل

 اجزاءاث الضبط:

الضالمت الذاخليت  -
 للتصميم التجزيبي

الضالمت  -
 الخبرجيت للتصميم
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 :التعليمي التصميم بناءمراحل : أولا 

 آراء ىناؾ إف تبيف, يابنائ وكيفية التعميمية التصاميـ نماذج مف عدد عمى الباحثة إطالع بعد
 :وىي معظـ التصاميـ تتفؽ في المراحؿ األساسية لكف البناء عممية في مختمفة

 .التحميؿ مرحمة -1
 (.التصميـ) األعداد مرحمة -2
 .التنفيذ مرحمة -3
 .التقويـ مرحمة -4

 : التحليل مرحلة - األوىل املرحلة

 عدد المرحمة ىذه تشمؿ أذ, التعميمي التصميـ بناء عممية في األولى الخطوة ىذه تعد
 :وكاآلتي الخطوات مف

 تدريسيا المقرر المتوسط الثاني لمصؼ الكيمياء مادة ختيرتأ   :الدراسية المادة تحديد 1-1
 :فصوؿ ةسبع تتضمف التي 2116-2115 الدراسي العاـ مف العراؽ في

 .المادة بناء – األوؿ الفصؿ

 .الكيميائية والمعادلة التفاعؿ – الثاني الفصؿ

 .الييدروجيف – الثالث الفصؿ

 .األوكسجيف – الرابع الفصؿ

 .الماء – الخامس الفصؿ

 .مالحواأل   والقواعد الحوامض – السادس الفصؿ

 .مركباتو وبعض الكاربوف – السابع الفصؿ
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 المولد مدرسة في متوسط الثاني الصؼ طالبات تحديد تـ :المستهدفة الفئة تحديد 1-2
 .الحالي لمبحث مستيدفة كفئة, األولى الرصافة/األساسية النبوي

 كتاب بموجب المدرسة مف الرسمية الموافقات عمى الحصوؿ بعد :التعميمية البيئة تحميل 1-3
 الواقع عمى طالعاأل   لغرض المدرسة إلى الباحثة توجيت( 1) ممحؽ الباحثة ميمة تسييؿ
 :اآلتي تبيف وقد البحث تجربة إلتماـ الضرورية والمتطمبات المستمزمات توافر ومعرفة

 صؼ كؿ في طالبة(  37 – 35)  بيف متوسط الثاني الصؼ في الطالبات أعداد تتراوح – 1
 .المدرسة في الموجودة الصفوؼ مف

 .الواحد لمدرس دقيقة( 45) بواقع الكيمياء لمادة التدريس وقت يتحدد -2

 لمقاعة جيدة وتيوية إضاءة مع سلمدر  مالئمة سبورة ووجود جيد بشكؿ مرتبة الدراسة مقاعد - 3
 .الصفية

 الطالبات خصائص تحميؿ يتـ الخطوة ىذه خالؿ مف: المتعممين خصائص تحديد 1-4
 عينة طبيعة لمعرفة اً صادق مؤشراً  تعد حيث, التحميؿ مرحمة في ميماً  عنصراً  ألنيا المشتركة
 :اآلتية الخطوات طريؽ عف الخصائص تمؾ عمى الباحثة وتعرفت, البحث

 .مسبقاً  بحثية لتجربة خضعوا اف البحث عينة ألفراد يسبؽ لـ-1

 .فقط اإلناث مف البحث عينة أفراد -2

 كانت إذ متوسط األوؿ لمصؼ النيائي االمتحاف في الطالبات درجات عمى الباحثة طالعأ   تـ -3
 (.98 – 43) بيف تتراوح معدالتيف

(, المدرسية البطاقات) السجالت إلى الرجوع خالؿ مف الطالبات أعمار عمى الباحثة تعرفت-4
 .سنة( 17 – 13) بيف تتراوح عمارىفوأ  (, 2113 – 1999)  بيف تتراوح مواليدىف أف فتبيف
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 الباحثة قامت, البحث لعينة التعميمية الحاجات تحديد لغرض :التعميمية الحاجات تحميل 1-5
 ألبداء المتوسطة المرحمة مدرسات مف لمجموعة( ب -2)  ممحؽ ستطالعيةا   أ ستبانة بتوجيو
 وبعد, الكيمياء مادة دراسة في الطالبات تواجو التي حاجات التعميمية لمطالباتال بأىـ آرائيف
 إلى الباحثة توصمت, ( مدرسة31وكاف عدد المدرسات ) ةاأل ستطالعي ستبانةاأل   نتائج تحميؿ
 (.1) جدوؿ في كما التعميمي التصميـ في عمييا عتماداأل   يمكف نتائج

 (1) جدول

 المدرسات نظر وجهة من الكيمياء لمادة التعميمية الحاجات تحميل نتائج

 المئوية النسبة العدد المدرسات نظر وجهة من التعميمية الحاجات ت
 ستراتيجياتوأ   طرائؽ عتمادأ   التعميمي الموقؼ متطمبات حسب 1

 .متنوعة
 17  57 % 

 يراد التي السموكية األىداؼ وضع دراسي فصؿ كؿ بداية 2
 .الفصؿ دراسة خالؿ مف إلييا الوصوؿ

 24 81 % 

 لمعممية مناسبة حديثة تربوية وأنشطة تعميمية وسائؿ توفير 3
 التربوية

 22 73 % 

 % 87 26  االعتيادية الحياة في الواقعية التطبيقية األمثمة زيادة 4
 

 وىي متوسط الثاني الصؼ لطالبات التعميمية الحاجات تحديد تـ ستبانةاأل   تحميؿ وبعد
 :كاآلتي

 .المدرسي الكتاب محتوى مع ـتتالء متنوعة ستراتيجياتأ   عتمادأ  -1

 .التربوية والتقنيات التعميمية الوسائؿ مف بمجموعة التعميمية العممية رفد -2

 .منو ستفادةواأل   اليومية الحياة واقع في المقرر الكتاب مف مفردات توظيؼ أىمية ضرورة -3
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 المقرر الكيمياء كتاب في المتضمف التعميمي المحتوى تحميؿ تـ: التعميمي المحتوى تحميل 1-6
 (.3) ممحؽ التعميمي لممحتوى بموـ تصنيؼ وفؽ عمى, ـ2113-4ط متوسط الثاني لمصؼ

 : األعداد مرحلة - الثانية املرحلة

 :يأتي بما المتمثمة الخطوات مف اً عدد المرحمة ىذه تشمؿ

 التصميـ وفؽ, المقررة الدراسية المادة تحديد بعد(: الدراسية المادة تقسيم) المحتوى تنظيم 2-1
 توظيفيا سيتـ والتي الدماغ بجانبي المرتبطة األ ستراتيجيات توظيؼ خالؿ مف تـ والذي المتبع
 .أ ستراتيجية كؿ ومتطمبات التدريس أثناء

 .اً درس( 35) الدروس عدد بمغ حيث, الدروس عمى الدراسية المادة قسمت 

 إف عمى قوتحق المرغوب السموؾ نوع تبيف الخطوة ىذه إف بما: السموكية األهداف صياغة 2-2
 بصياغة المقرر المحتوى ضوء في الباحثة قامت اذ, والقياس لممالحظة قابؿ السموؾ يكوف

 في والمختصيف المحكميف مف مجموعة عمى األىداؼ ىذه عرضت أذ, سموكياً  ىدفاً ( 261)
 ووضوحيا صياغتيا دقة في آرائيـ لبياف( 3) ممحؽ والتقويـ والقياس العموـ تدريس طرائؽ مجاؿ
 تـ ومقترحاتيـ آرائيـ ضوء وفي, المعرفي لممستوى ومناسبتيا التعميمي لممحتوى تغطيتيا ومدى
 الفقرات وصياغة التدريسية الخطط إعداد في األىداؼ ىذه عتمدتوأ  , المناسبة التعديالت إجراء

 كما, السبعة الفصوؿ عمى موزعة عمييا المتفؽ األىداؼ وأصبحت, التحصيمي ختبارلل   المناسبة
 :اآلتي الجدوؿ في
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 (2)  جدول

 المعرفي لممجال بموم تصنيف وفق عمى السموكية األهداف

 المجموع تقويم تركيب تحميل تطبيق ستيعابأ تذكر الفصوؿ
 41 - - 5 3 18 15 االوؿ الفصؿ
 21 - - 1 3 6 11 الثاني الفصؿ
 33 - - 4 1 13 16 الثالث الفصؿ
 46 - - 3 1 24 18 الرابع الفصؿ
 46 - - 3 1 25 17 الخامس الفصؿ
 48 - - 3 3 15 27 السادس الفصؿ
 27 - - 1 3 12 11 السابع الفصؿ
 261 - - 21 14 113 114 المجموع

 

 :التعميمي التصميم( مستمزمات) متطمبات تهيئة 2-3

 المناسبة اأَلستراتيجيات تحديد : 

 الدماغ عمى القائـ التعمـ إلى تستند التي األ ستراتيجيات لعرض( 4) ممحؽ أ ستبانة الباحثة أعدت
 المختصيف مف مجموعة عمى عرضيا وتـ أ ستراتيجية بكؿ خاص تعريؼ مع الجانبيف ذي

 مف عدد ختيارأ   تـ فقد وآرائيـ مالحظاتيـ ضوء وفي, العموـ تدريس طرائؽ في والمحكميف
 المختصيف آراء مف%( 81) عف تقؿ ال االتفاؽ نسبة اعتماد تـ فقد, المناسبة األ ستراتيجيات
 :ىي الكيمياء مادة لتدريس المناسبة األ ستراتيجياتو , كوبر معادلة وبموجب والمحكميف

 .المعرفي التسريع أ ستراتيجية -1
 .الدماغ عصؼ أ ستراتيجية -2
 .التوالدي التعمـ أ ستراتيجية -3

 %(.81) مف اقؿ تفاؽأ   نسبة عمى حصمت فقد األخرى األ ستراتيجيات أما
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 المناسبة التعميمية والوسائل األنشطة ختيارأ: 

 تحميؿ خالؿ مف الباحثة ليا توصمت التي والنتائج التعميمي التصميـ مف التحميؿ مرحمة في
 والتقنيات والوسائؿ األنشطة قمة تضمنت والتي المادة مدرسات نظر وجية مف التعميمية الحاجات
 في الموجودة الممصقات والموحاتو  التعميمية الوسائؿ مف عدد تييئة تـ ىنا ومف, الحديثة التربوية
 :توفير ومنيا والطالبات الباحثة إعداد مف وأخرى لممدرسة التابع المختبر

 العناصر بعض تحضير طرؽ وبالخصوص العممية المادة تخص التي الفيديو مقاطع بعض - 
 .....والقواعد والحوامض األوكسجيف تحضير مثالً . الكيميائية والمواد

 .منيا ستفادةواأل   األنترنت شبكة مف المأخوذة والممصقات والموحات الصور بعض توفير - 

 التدريسية الخطط إعداد: 

 التدريسية الخطط مف عدد إعداد تـ الخاصة السموكية واألىداؼ التعميمي المحتوى ضوء في
 عدد بمغ حيث(, والتجريبية الضابطة) البحث مجموعتي مف لكؿ الكيمياء مادة لتدريس اليومية
 .خطة( 35) التدريسية الخطط

 في والمحكميف المختصيف مف مجموعة عمى بنوعييا الخطط مف نماذج وعرضت كما 
 التعميمي لممحتوى الخطط ىذه مةمالء ومدى حوليا آرائيـ لبياف( 5) ممحؽ العموـ تدريس طرائؽ

 .بيا المأخوذ ومقترحاتيـ آرائيـ وفؽ عمى التعديالت وأجريت السموكية واألىداؼ

 التابعة المتغيرات لقياس أداتيف إعداد الخطوة ىذه تتطمب: المناسبة التقويم أساليب تحديد 2-4
 :يأتي كما والتوضيح العقمية السعة ومقياس, الكيمياء لمادة بعدي تحصيمي أ ختبار وىما

, الخاصة السموكية واألىداؼ التعميمية المادة محتوى وفؽ التحصيمي ختباراأل   بناء: األولى األداة
 محددة خطوات ووفؽ الكيمياء لمادة السبعة لمفصوؿ بعدي تحصيمي أ ختبار بإعداد الباحثة قامت
 :كاآلتي
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 التجريبية) لممجموعتيف النيائي التحصيؿ عمى التعرؼ ىو اليدؼ: ختباراأل   مف اليدؼ -1

 .الكيمياء مادة في( والضابطة
 .متوسط الثاني لمصؼ تدريسيا المراد السبعة الفصوؿ تحديد تـ: الدراسية المادة تحديد -2
 طرائؽ أساتذة مف بعدد االستعانة خالؿ مف: التحصيمي ختباراأل   فقرات عدد تحديد -3

 العدد إلى والوصوؿ الكيمياء مادة مدرسات مف وعدد والتقويـ والقياس العموـ تدريس
 مف يةأ ختبار  فقرة( 51) بػػػ ختباراأل   فقرات تحديد تـ الخاصة السموكية للىداؼ النيائي

 كما والمحتوى األىداؼ مف لكؿ النسبية األىمية بمراعاة وذلؾ متعدد مف ختباراأل   نوع
 .الحقاً  ذكره سيرد

 الخطوات وفؽ عمى الجدوؿ إعداد تـ( : يةختبار األ   الخارطة) المواصفات جدوؿ إعداد -4
 :اآلتية

 :وكاآلتي الصفحات عدد ضوء في الكيمياء لمادة السبعة الفصوؿ محتوى وزف تحديد –أ

عدد صفحات كؿ فصؿالفصؿ =  محتوى وزف                  
العدد الكمي لمصفحات
 x 111% 

 مف( 12,1 -18,1 -12,1 -11,1 -1,1 -1,1 -31,1) التوالي عمى الفصوؿ أوزاف وكانت
 .لمصفحات الكمي العدد

 بمـو تصنيؼ مف الستة المعرفية المستويات مف مستوى لكؿ السموكية األىداؼ أوزاف تحديد –ب
 :وكاآلتي

عدد االىداؼ السموكية لممستوىمعيف =  مستوى في االىداؼ وزف           
العدد الكمي لالىداؼ السموكية
 x 111% 

( 1– 1 -18,1 -15,1 -43,1 – 44,1) التوالي عمى الستة المستويات أوزاف كانت وقد   
 .السموكية للىداؼ الكمي العدد مف

 :وكاآلتي المواصفات جدوؿ في خمية لكؿ األ سئمة عدد حساب –ج
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 الفقرات عدد×  لممحتوى النسبية األىمية×  لميدؼ النسبية األىمية=  الواحدة الخمية فقرات عدد
 (.26, 2115, وعدناف الدليمي.)الكمية

 بصورة المعرفية والمستويات الدراسية المادة فصوؿ عمى الفقرات توزيع تـ ذلؾ ووفؽ 
 : اآلتي الجدوؿ في كما دقيقة

 (3) جدول

 التحصيمي ختباراألَ  بفقرات الخاص المواصفات جدول

عدد  المحتوى 
بة  الصفحات 

نس
وى

محت
ال

 

بة 
نس

اف
ألهد

ا
 

 تذكر
44,0 

 ستيعابأَ 
43,0 

 تطبيق
05,0 

 تحميل
08,0 

 تركيب
 صفر

 تقويم
 صفر

 المجموع

 16 1 1 24,1 77,1 66,6 82,6 31,1 35 1ف
 4 1 1 36,1 22,1 15,2 2,2 1,1 11 2ف
 4 1 1 24,1 15,1 15,2 2,2 1,1 7 3ف
 4 1 1 4,1 25,1 15,2 2,2 11,1 12 4ف
 6 1 1 48,1 3,1 58,2 64,2 12,1 14 5ف
 11 1 1 72,1 5,1 87,3 96,3 18,1 21 6ف
 6 1 1 48,1 3,1 58,2 64,2 12,1 13 7ف
 51 1 1 2 2 23 23 1 112 ع
 

 :البعدي التحصيمي ختباراألَ  فقرات صياغة – 5

 ختباراأل   نوع مف موضوعية فقرة( 51) مف والمكوف التحصيمي ختباراأل   الباحثة أعدت 
 إلى يحتاج إنو كما, عاؿ   وثبات صدؽ مف ختباراأل   ىذا يتصؼ لما بدائؿ االربع ذي متعدد مف
 .الصحيح البديؿ ختيارأل   البدائؿ بيف التمييز عمى الكبيرة والقدرة التفكير في وعمؽ المالحظة دقة
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 :التحصيمي ختباراألَ  تعميمات – 6

 الخاصة والدرجة اإلجابة وزمف ختباراأل   فقرات وعدد بالطالبة خاصة معمومات تتضمف
 تحديده وأ   الصحيح ارختياأل   إحاطة خالؿ مف الورقة نفس عمى اإلجابة وتتـ كما ختبارباأل  

 كانت إذا واحدة درجة فقرة لكؿ عطىأ   فقد, ختباراأل   بتصحيح خاصة وتعميمات, مناسبة بصورة
 .حؿ بدوف متروكة أو خاطئة اإلجابة كانت إذا وصفراً  صحيحة اإلجابة

 :ختباراألَ  صدق – 7

 :ىما الصدؽ مف نوعيف الباحثة عتمدتأ 

 أف يفترض بما الصمة قوية ختبارباأل   الخاصة الفقرات تكوف أف بو يقصد: الظاىري الصدؽ
 وتعميماتو ختباراأل   بعرض الباحثة قامت ذلؾ ولتحقيؽ( 196, 2111, وآخروف عمر)نقيسو
 والقياس العموـ تدريس طرائؽ مجاؿ في الخبراء مف مجموعة عمى الصحيحة اإلجابة ومفتاح
بداء البدائؿ ودقة للىداؼ متيامالء أو الفقرات دقة عمى الحكـ ليتػػـ( 7)ممحؽ والتقويـ  آرائيـ وا 

عادة الفقرات تعديؿ ليتـ %( 81) اتفاؽ نسبة وكانت, فقرة أي حذؼ دوف مف بعضيا صياغة وا 
 ختباراأل   بقي وبذلؾ ختباراأل   فقرات لصالحية معياراً  لكوبر االتفاؽ معادلة عمى عتمادباأل  

 وبيذا موضوعية فقرة( 22) فيحتوي الثاني ختباراأل   أما فقرة( 28) عمى يحتوي األوؿ التحصيمي
 .ختبارلل   الظاىري الصدؽ تحقؽ

 نقيسو الذي السموؾ يمثؿ ختباراأل   أف ويعني( المضموف صدؽ) عميو يطمؽ: المحتوى صدؽ
 ختباراأل   أسئمة مقارنة خالؿ مف ذلؾ تحقيؽ يمكف التحصيمية اتختبار األ   وفي, جوانبو بكؿ

( 244-243, 2119, وآخروف الزاممي.)المواصفات جدوؿ تنظيـ خالؿ مف أي, العممية بالمادة
 تمثيؿ ضماف أجؿ مف(   3  ) جدوؿ في كما المواصفات جدوؿ الباحثة أعدت ذلؾ عمى وبناءاً 
 حيث مف صادقاً  ختباراأل   يعد وبيذا,  الخاصة وللىداؼ الدراسية المادة لمحتوى الفقرات
 اً جاىز  البعدي التحصيمي ختباراأل   أصبح السابقة اإلجراءات خالؿ ومف, العممي المحتوى
 .لمتطبيؽ
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 :التحصيمي ختبارللَ  اأَلستطالعي التطبيق – 8

 :ىما مرحمتيف عمى تطبيقو تـ 

 الطالبة إليو تحتاج الذي المستغرؽ الزمف تحديد لغرض( يفختبار لل  ) األوؿ األ ستطالعي التطبيؽ
 الباحثة قامت, أيضا التعميمات ووضوح ختباراأل   فقرات وضوح مف ولمتأكد ختباراأل   عف لإلجابة
 الثاني الصؼ طالبات مف طالبة( 31) مف مكونة أولى استطالعية عينة عمى ختباراأل   بتطبيؽ
 المادة ومدرسة المدرسة إدارة مع االتفاؽ تـ حيث(, لمبنات الضحى)  مدرسة في متوسطحدد 

 قبؿ ختباراأل   بموعد الطالبات إبالغ تـ إنو العمـ مع ختباراأل   إجراء عمى بنفسيا الباحثة وأشرفت
 زمف حتساببأ   ختبارلل   المستغرؽ الزمف حساب وتـ, ختباراأل   إلجراء المحدد الوقت مف أسبوع

 متوسط حساب ثـ, طالبات ثالث وآخر ختباراأل   عف اإلجابة مف طالبات ثالث أوؿ نتياءإ
, دقيقة( 31 – 26) بيف تراوح األوؿ ختباراأل   عف اإلجابة في المستغرؽ الزمف إف فتبيف, الزمف
 المستغرؽ والزمف دقيقة,( 28) بػ ختباراأل   فقرات عمى لإلجابة المستغرؽ الزمف متوسط وبذلؾ
 الزمف متوسطحدد  وبذلؾ دقيقة,( 25 – 21) بيف تراوح الثاني ختباراأل   عف اإلجابة في

 (.23) بػػ ختباراأل   فقرات عمى لإلجابة المستغرؽ

 األساس واليدؼ إحصائياً  الفقرات تحميؿ ىو اليدؼ( يفختبار لل  ) الثاني األ ستطالعي التطبيؽ
 أو صوغيا إعادة عمى والعمؿ الضعيفة الفقرات عف الكشؼ طريؽ عف ختباراأل   تحسيف ىو

 تطبيؽ جرى ختبارلل   السايكومترية الخصائص مف ولمتأكد(. 45, 1992, زينة أبو.)حذفيا
 تـ إذ, طالبة( 111) بواقع( لمبنات الضحى) مدرسة في ثانية استطالعية عينة عمى ختباراأل  

 قبؿ الطالبات إعالـ وتـ, الباحثة إشراؼب ختباراأل   وتـ المادة ومدرسة المدرسة إدارة مع االتفاؽ
 إلى درجة أعمى مف تنازلياً  الدرجات وترتيب ختباراأل   تصحيح وبعد ,ختباراأل   موعد مف أسبوع
 الخصائص إليجاد إحصائياً  الدنيا و العميا المجموعتيف إجابة الباحثة حممت وبعدىا درجة أدنى

 :يأتي وكما يفختبار لل   السايكومترية
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خاطئة  أجابة الفقرة عف أجابوا الذيف الطمبة عدد نسبة بو ويقصد لمفقرات الصعوبة معامؿ – 1
 (113, 2116, عالـ. )الصعوبة معامؿ يسمى النسبة ىذه ومقدار ليـ الكمي العدد إلى

 – 1.29)  بيف ما تتراوح إنيا وجدت التحصيمي ختباراأل   فقرات عمى المعادلة وبتطبيؽ 
 (. 8) ممحؽ مناسبة صعوبة وذات جيدة فقرات تعد بذلؾ وىي( 1.75

 العميا المستويات ذوي الطمبة بيف التمييز عمى الفقرات قدرة تعني الفقرات تمييز معامؿ – 2
  (293, 1998, عودة. )ختباراأل   يقيسيا التي لمسمة الدنيا المستويات ذوي والطمبة

 التمييزية القوة اف وجد التحصيمي ختباراأل   فقرات مف فقرة لكؿ التمييز معامؿ حساب وعند
 (.8) ممحؽ( 1.62 – 1.31) بيف تراوحت الموضوعية لمفقرات

 طمبة مف عدد أكثر يجذب عندما فعاالً  الخاطئ البديؿ عد   يمكف الخاطئة البدائؿ فعالية –3
 المجموعة طمبة مف قميالً  عدداً  يجذب نفسو الوقت وفي الصحيح البديؿ إنو عمى الدنيا المجموعة

 واضح يكوف فإنو والعميا الدنيا المجموعتيف مف أحداً  يجذب لـ بديؿ ىناؾ يكوف وعندما العميا
 (71, 2111, وآخروف العجيمي. )الفقرة مف ستبدالوأ   ويجب الخطأ

- , 1.13-) بيف ما تتراوح النتائج كانت لمفقرات الخاطئة البدائؿ فعالية حساب وبعد 
 بقي وبيذا العميا المجموعة دوف الدنيا المجموعة طالبات مف اكبر عدداً  جذبت انيا حيث( 1.48
 (.9) ممحؽ تغيير دوف مف الخاطئة البدائؿ عمى

 :التحصيمي ختباراألَ  ثبات – 9

 مف أكثر ختباراأل   عمييـ طبؽ ما إذا األفراد عمييا يحصؿ التي الدرجات أتساؽ يعني
 دقة عمى اإلحصائي المؤشر ىو الثبات معامؿ فإف لذا( 261, 2115, ممحـ) .مرة

                            (1998,34)عودة ,.القياس

 معامؿ قيمة وبمغت فقط موضوعية فقرات عمى ختباراأل   يحتوي إذ( كرونباخ -الفا) معادلة طبقت
  الثاني التحصيمي ختبارلل   الثبات معامؿ قيمة أما , األوؿ التحصيمي ختبارلل  %( 83) الثبات
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 & Nunnally) في إليو مشار ىو كما, الدراسة ألغراض مناسبة قيمة وىي%( 81) فكانت
Berntein, 1994, p:264.) 

 (:النهائية بالصيغة) ختبارللَ  النهائية الصورة – 10

يجاد ختباراأل   لفقرات اإلحصائي بالتحميؿ والقياـ ختباراأل   صدؽ إيجاد مف االنتياء بعد   وا 
 التجريبية البحث مجموعتي عمى لمتطبيؽ النيائية بالصيغة جاىزاً  ختباراأل   صبحأ يضاً أ   الثبات

 أ(.-7, كما في ممحؽ )والضابطة

 الباحثة قامت لذلؾ البحث متطمبات مف ىو مقياس عتمادأ العقمية السعة مقياس/ الثانية األداة
 العديد عمى االطالع بعد مف الحالي البحث وطالبات الدراسية المادة طبيعة يالئـ مقياس بتبني
 الذي( 2111, السمماف) أعدتو الذي العقمية السعة مقياس الباحثة تبنت والدراسات األدبيات مف

 :ىي المياـىذه و  العقمية لمسعة النظري التعريؼ إلى ستناداأل   بعد( أساسية ست مياـ) مف يتكوف

 .البصرية للرقاـ السالسؿ أ ختبار -

 .البصرية االحرؼ سالسؿ أ ختبار -

 .الصور بطاقات -

 .لممعمومات اإلدراؾ -

 .العقمية المخططات أ ختبار -

 .السمعية الخزف سعة أ ختبار -

 لعدة المقياس ىذا عتمادأ وتـ, العميا الدراسات طمبة مف عينة عمى ختباراأل   ىذا طبؽ أذ
 :ىي أسباب

 العراقية البيئة يالئـ نوكو  المقياس ىذا دتمأع. 
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 يمتاز بصدؽ وثبات عالييف كما موضح ذلؾ في الدراسة 
 الحالي البحث تطبيؽ زمف مف المقياس ىذا تطبيؽ زمف قرب. 

, السمماف) دراسة في قياسمال ىذا بيا تمتع التي والميزات اإليجابيات كؿ مف الرغـ عمى
 :والثبات لمصدؽ المقياس إخضاع الباحثة إرتأت( 2111

 :كما يأتي العقمية السعة لمقياس الصدؽ ستخراجأ   سيتـ :المقياس صدؽ

, يقاس الذي بالمتغير صمة عمى إنيا يظير فقرات يتضمف المقياس إف أي: الظاىري الصدؽ
 عرض تـ أذ(, 131, 1991, وآخروف اإلماـ) منو الغرض مع متفؽ المقياس مضموف وأف

 والتقويـ والقياس العمـو تدريس طرائؽ مجاؿ يف والمختصيف المحكميف مف عدد عمى المقياس
 بالحذؼ سواء يمـز ما وتعديؿ وضوحيا ومدى الفقرات صياغة سالمة مف لمتأكد وذلؾ( 6) ممحؽ

%( 87)بحدود  أتفاؽ المقياس وأتخذ مالحظاتيـ المحكموف أعطى وقد .التغيير أـ اإلضافة أـ
 .أجميا مف وضع التي الصفة لقياس ومناسبتيا المقياس فقرات لصالحية معياراً  ويعد ذلؾ فأكثر

 :ىما بطريقتيف المقياس ثبات مف التحقؽ تـ: ثبات المقياس

 عينة عمى تطبيقو تـ أذ المقياس ثبات مف لمتحقؽ ختباراأل   إعادة طريقة – األولى الطريقة
 عف فاصمة  زمنية وبمدة الضحى لمبنات مدرسة طالبات مف طالبة( 31) مف تتكوف عشوائية
%( 84) الثبات معامؿ وبمغ الدرجتيف بيف رتباطاأل   معامؿ حساب وتـ, يوـ 14 بػ األوؿ التطبيؽ
 .عميو عتماداأل   يتـ وبذلؾ

 معادلة) طريؽ عف الطريقة بيذه الثبات ستخراجأ   يتـ الداخمي االتساؽ طريقة – الثانية الطريقة
 وبعد المقياس لفقرات الصحيحة اإلجابات نسبة معرفة تتطمب ال التي"(, 2" سوف ريتشارد كيودر

 .مناسب وىو%( 81) وبمغ الثبات معامؿ حساب تـ المعادلة ىذه ستخداـأ  
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 :مرحمتيف عمى وىو لممقياس األ ستطالعي التطبيؽ

 الذي والزمف المقياس تعميمات ووضوح دقة معدؿ عمى لمتعرؼ المقياس طبؽ: األولى المرحمة
 .المقياس عف اإلجابة في الطالبات تستغرقو

 غير لمبنات الضحى مدرسة طالبات مف طالبة( 31) مف مؤلفة عينة عمى المقياس تطبيؽ وتـ
 إف تبيف التطبيؽ وبعد ,2116/ 11/4 الموافؽ/ األثنيف يوـ في البحث بعينة المشموالت
 بيف يتراوح المقياس فقرات عف لإلجابة المستغرؽ الزمف وكاف دقيقة والفقرات واضحة التعميمات

 .دقيقة( 41) ىو المقياس فقرات عمى لالجابة المستغرؽ الزمف متوسط فأف وبذلؾ( 38-42)

 تـ المقياس فقرات ثبات عمى التعرؼ يجب األولى المرحمة في التطبيؽ بعد مف: الثانية المرحمة
 الموافؽ/ الثالثاء يوـ في, طالبة( 111) بواقع ثانية ستطالعيةأ   عينة عمػػػػػػػى التطبيؽ

 ستخراجأ   بعد مف لممقياس النيائية الصورة. االحصائي التحميؿ إجراء وتـ , 12/4/2116
 النيائية صورتو إلى المقياس ووصؿ عالية قبوؿ بنسبة عميو تفاؽاأل   وتـ لممقياس والثبات الصدؽ

 (.11) ممحؽ في ىو كما

 :تشمؿ إجراءات عدة المرحمة ىذه تتضمف :التنفيذ مرحلة – الثالثة املرحلة

 لجمع الباحث يضعيا التي ستراتيجيةاأل   إنو التجريبي التصميـ يعرؼ: التجريبي التصميـ 3-1
 عودة. )المعمومات ىذه عمى تؤثر أف يمكف التي المتغيرات أو العوامؿ وضبط الالزمة المعمومات

 (129, 1992, وفتحي

 وفؽ تدرس التي التجريبية لممجموعة الجزئي الضبط ذي التجريبي التصميـ عتمادأ   تـ 
 , وكماعتياديةاأل   بالطريقة تدرس التي الضابطة والمجموعة الجانبيف ذي الدماغ عمى القائـ التعمـ

 (.6موضح في مخطط )
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تكافؤ  المجموعات ت
 المجموعات

 المتغير التابع المتغير المستقل

 *العمر الزمني التجريبية 1
*درجة الكيمياء 

لمصف األول 
 متوسط

 *السعة العقمية
 َأختبار*

المعمومات 
 السابقة

التصميم التجريبي 
وفقًا لمتعمم القائم عمى 

 الدماغ ذي الجانبين

مادة *التحصيل في 
 عمم الكيمياء

 
 

 *السعة العقمية
 الطريقة االعتيادية الضابطة 2

 البحث في المعتمد التجريبي التصميم( 6) مخطط                       

 :البحث مجتمع 3-2

 طالباتيا عدد والبالغ لممجتمع ممثمة كمدرسة األساسية النبوي المولد مدرسة ختيارأ   تـ  
 بيف مف قصدية بصورة المدرسة الباحثة أ ختارتو , متوسط الثاني الصؼ في طالبات( 115)

/ الرصافة بغداد محافظة لتربية العامة المديرية موافقة عمى الحصوؿ بعد البحث مجتمع مدارس
 :اآلتية للسباب وذلؾ التجربة لتطبيؽ( 1) ممحؽ األولى

 التجربة إجراء خالؿ التسييالت وتقديـ الباحثة مع المدرسة إدارة تعاوف. 
 الكيمياء لعمـ مختبر المدرسة امتالؾ. 
 تـ اختيار, جتماعياوأ   ثقافياً  متقاربة بيئة مف واحدة جغرافية رقعة مف الطالبات جميع 

 والبالغ التجريبية المجموعة لتمثؿ( أ) الشعبة اختيرتأذ  عشوائيًا, (شعبتاف) مجموعتاف
 لتمثؿ( ب) والشعبة, التعميمي التصميـ وفؽ ستدرس التي طالبة( 35) عددىف

 .عتياديةاأل   الطريقة وفؽ ستدرس التي طالبة( 36) عددىف والبالغ الضابطة المجموعة

 السابقة خبراتيف تؤثر ال كي احصائياً  البيانات تحميؿ عند الراسبات الطالبات أ ستبعاد تـ كما
 (.4) جدوؿ في موضح وكما, التجربة سالمة عمى ولممحافظة البحث نتائج في

                                          

 (4) جدول
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 البحث عينة في الطالبات أعداد                                

 الطالبات عدد الشعبة المجموعة
 ستبعاداأل   قبؿ

 الطالبات عدد
 المستبعدات

 الطالبات عدد
 ستبعاداأل   بعد

 31 5 35 أ التجريبية
 31 6 36 ب الضابطة

               المجموع    
 

71 11 61 

 

المعتمدة لتحقيؽ عممية الضبط الداخمي  اإلجراءات عرضما يأتي في :الضبط إجراءات 3-3
 :لمتجربة

 في( والضابطة التجريبية) المجموعتيف تكافؤ إجراء تـ: التجريبي لمتصميـ الداخمية السالمة: أوالً 
 :اآلتي النحو وعمى التجربة نتائج في تؤثر أنيا يعتقد التي المتغيرات مف عدد

 مجموعتي لطالبات الزمني العمر عمى الباحثة حصمت: باألشهر محسوباً  الزمني العمر – 1
 أعمػػػػػػػػػػػارىف بحساب قامت ثـ, عينة البحث بطالبات الخاصة المدرسية البطاقة مف البحث

  باألشير

 أ ستخدمت الزمني العمر في والضابطة التجريبية المجموعتيف تكافؤ مف ولمتحقؽ(, 11) ممحؽ
 مف أقؿ ىي( 1.235) المحسوبة التائية القيمة بأف النتائج وأظيرت T-tes أ ختبار الباحثة
 يعني وىذا(, 58) حرية ودرجة( 15,1) داللة مستوى عند( 2.11) الجدولية التائية القيمة

 .الجدوؿ في موضح وكما الزمني العمر في تكافؤىما

                                 

 

 

 (5) جدول                                      
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 باألشهر محسوباً  الزمني العمر في البحث مجموعتي طالبات تكافؤ          

المتوسط  العدد المجموع
 الحسابي

 األ نحراؼ
 المعياري

 والداللة القيمة التائية

الداللة  الجدولية المحسوبة 12.8758 164.166 31 التجريبية
 األ حصائية

 غير دالة 2.11 1.235 11.2474 163.333 31 الضابطة
 

 طالبات تمتمكو ما عمى التعرؼ لغرض: الكيمياء مادة في السابقة المعمومات َأختبار – 2
 الباحثة أعدت, الكيمياء مادة في سابقة معمومات مف( والضابطة التجريبية) البحث مجموعتي

 محتوى مقرر عمى ختباراأل   فقرات بناء في الباحثة اعتمدت وقد السابقة لممعمومات اأ ختبار 
 متعدد مف ختباراأل   نوع مف فقرة( 21) مف ختباراأل   تكوف حيث, متوسط األوؿ لمصؼ الكيمياء
  طرائؽ مجاؿ في والمحكميف المختصيف مف مجموعة عمى عرضو تـ ختباراأل   سالمة مف ولمتأكد

 وبعد آرائيـ بحسب الفقرات بعض عمى التعديؿ وتـ( 12) ممحؽ والتقويـ والقياس العمـو تدريس
 وبعد ,4/11/2115 الموافؽ( األحد) يوـ في البحث مجموعتي طالبات عمى ختباراأل   طبؽ ذلؾ

 لعينتيف T-test ستخداـوبإ( 11) ممحؽ مجموعة لكؿ الدرجات استخرجت اإلجابات تصحيح
 كانت إذ, 15,1 داللة مستوى عند إحصائية داللة ذي فرؽ وجود عدـ النتائج أظيرت ,مستقمتيف
 حرية بدرجة( 2.11) البالغة الجدولية القيمة مف أقؿ وىي( 1.348) المحسوبة التائية القيمة

 الكيمياء لمادة السابقة المعمومات في إحصائياً  متكافئتيف البحث مجموعتا تعد وبذلؾ( 58)
                                  :ذلؾ يبيف( 6) والجدوؿ

 

 

 

 (6 ) جدول
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 الكيمياء لمادة السابقة المعموماتأختبار  في البحث مجموعتي تكافؤ

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

 األ نحراؼ
 المعياري

 القيمة التائية والداللة
الداللة  الجدولية المحسوبة

 األ حصائية
 غير دالة 2.11 1.348 2.21788 7.5667 31 التجريبية
 2.11258 8.3111 31 الضابطة

 

 (:السابقة لمسنة العام المعدل) متوسط األول لمصف الكيمياء درجة -3

 وقامت( 11) ممحؽ المدرسة إدارة مف متوسط األوؿ لمصؼ النيائية الدرجات عمى الحصوؿ تـ
 T-test التائي ختباراأل   ستخداـبإ والضابطة التجريبية لممجموعتيف الطالبات بمكافأة الباحثة
 داللة مستوى عند احصائية داللة ذي فرؽ وجود عدـ النتائج وأظيرت ,مستقمتيف لعينتيف

( 2.11) الجدولية القيمة مف أقؿ وىي( 1.918) المحسوبة التائية القيمة كانت إذ(, 15,1)
 لممرحمة العاـ المعدؿ في حصائياً أ   متكافئتيف البحث مجموعتا تعد وبذلؾ (58) حرية بدرجة
 :ذلؾ يبيف( 7) والجدوؿ السابقة

 (7) جدول

 السابقة لمسنة العام المعدل في البحث مجموعتي طالبات تكافؤ

المتوسط  العدد المجموعات
 الحسابي

 األ نحراؼ
 المعياري

 القيمة التائية والداللة
الداللة  الجدولية المحسوبة

 األ حصائية
 غير دالة 2.11 1.918 14.91114 64.1333 31 التجريبية
 13.75571 67.4333 31 الضابطة
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 : العقمية السعة مقياس – 4

 الموافؽ( األثنيف) يوـ في المقياس وطبقت( 2111, السمماف) مقياس الباحثة تبنت     
 تدريس طرائؽ مجاؿ في والمختصيف المحكميف مف مجموعة عمى عرضو بعد 5/11/2115

 العينتيف بيف التكافؤ لغرض فقرات( 8) ذلؾ ضوء في الباحثة أ ختارت, والتقويـ والقياس العموـ
-T التائي ختباراأل   ستخداـوبإ الطالبات درجات عمى والحصوؿ المقياس فقرات تصحيح وبعد
test داللة مستوى عند إحصائية داللة ذي فرؽ وجود عدـ النتائج أظيرت ,مستقمتيف لعينتيف 

 بدرجة( 2.11) الجدولية القيمة مف أقؿ وىي( 1.113) المحسوبة التائية القيمة وكانت(, 15,1)
 والجدوؿ العقمية السعة مقياس في إحصائياً  متكافئتيف البحث مجموعتا تعد وبذلؾ( 58) حرية

 :  ذلؾ يوضح( 8)

 (8) جدول

 العقمية السعة مقياس في البحث مجموعتي تكافؤ

 المتوسط العدد المجموعة
 الحسابي

 األ نحراؼ
 المعياري

 القيمة التائية والداللة
الداللة  الجدولية المحسوبة

 األ حصائية
 غير دالة 2.11 1.113 2.47128 4.3667 31 التجريبية
 2.52195 4.3111 31 الضابطة
  

 :ييأت كماهي و  إجراءات عدة تتضمن: التجريبي لمتصميم الخارجية السالمة: ثانياً 

 : الزمنية المدة – أ

 إذ كاممة دراسية سنة وىي البحث لمجموعتي لمتجربة الزمنية المدة تساوي عمى الباحثة حرصت
 .عامًا دراسيًا كامالً  التجربة أستمرت أي, 25/4/2116  وانتيت 2115/ 6/11 يوـ في بدأت
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 :المادة مدرس – ب

 اتتأثر ال مف التجربة لسالمة ضماناً  بنفسيا البحث مجموعتي بتدريس الباحثة قامت
 .المعتمدة التدريس وأساليب طرائؽو  اختالؼ المدرس مف الناتجة

 :الدراسية المادة – ج

 متوسط الثاني لمصؼ الكيمياء كتاب وىي الدراسية المادة نفس البحث مجموعتا درست 
 .التربية وزارة/ العراؽ جميورية 4/2113ط ولنفس المحتوى

 :القياس أداتا – د

 وىي( والضابطة التجريبية) البحث مجموعتي مع نفسيا األدوات الباحثة أ ستخدمت 
 .العقمية السعة مقياس وكذلؾ الكيمياء عمـ لمادة التحصيمي ختباراأل  

 :التجريبي ندثاراأل  – و

 في يؤثر وذلؾ البحث تطبيؽ أثناء العينة أفراد مف الطالبات بعض اففقد يحصؿ قد 
 الغياب حاالت عدا التطبيؽ أثناء العينة مف طالبة أي فقد يتـ لـ لكف لمبحث الداخمية السالمة

 .البحث مجموعتي بيف متقارباً  كاف والذي عتياديإلا

 :الفيزيقية الظروف – ه

 ذات( دراسية صفوؼ) قاعات في( والضابطة التجريبية) البحث مجموعتي تدريس تـ 
 .االخرى األمور مف وغيرىا الحرارة ودرجة مالئمة ومساحة وتيوية إضاءة مف نفسيا الظروؼ

 :الدراسية الحصص توزيع – ي

 تكافؤ تضمف والتي الدراسية الحصص أوقات عمى المدرسة إدارة مع الباحثة تفقتأ   
 .(7)مخطط في موضح وكما لممجموعتيف الدراسية لمحصة المخصص الوقت
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 البحث مجموعتي عمى الدراسية الحصص توزيع( 7) مخطط

 :اآلتية الخطوات في كما اإلجراءات تمت: التجربة تطبيق إجراءات 3-4

 .األسبوعية الحصص جدوؿ وتنظيـ المدرسة إدارة مع تفاؽاأل  تـ  -

 ؽيطبتـ تو  المجموعتيف تكافؤ إجراءتـ ( والضابطة التجريبية) المجموعتيف بتدريس البدء قبؿ -
تـ  وكما ,4/11/2115 الموافؽ األحد يوـ في الكيمياء عمـ لمادة السابقة المعمومات أ ختبار

 أما ,2115/ 5/11 الموافؽ األثنيف يـو التكافؤ اجراء ألغراض العقمية السعة مقياس ؽيطبت
 .2116/ 21/4 الموافؽ الخميس يوـ في فكاف لممقياس النيائي التطبيؽ

 يـو لغاية واستمرت 6/11/2115 الموافؽ( الثالثاء) يوـ في التجربة بتطبيؽ الباحثة باشرت -
 .25/4/2116 الموافؽ( األثنيف)

 الدراسية السنة بداية منذ( والضابطة التجريبية) البحث مجموعتي بنفسيا الباحثة درست -
 وفؽ الضابطة والمجموعة التعميمي لمتصميـ وفقاً  التجريبية المجموعة درست أاذ, 2115/2116
 .االعتيادية الطريقة

 الموافؽ( الثالثاء) يـو التحصيمي ختباراأل   طبؽ التجربة تطبيؽ مف نتياءاإل بعد -
19/4/2116. 

 .إحصائياً  معالجتيا وتمت لممجموعتيف الطالبات إجابات تصحيح تـ -

 :التقويـ مف أنواع ةثالث إجراء المرحمة ىذه في يتـ: التقويم مرحلة – الرابعة املرحلة

 أ ختبار الباحثة أ ستخدمت وقد, التعميمية العممية بداية في يتـو  (:األولي) التمهيدي التقويم 4-1
 يػػػػػػػػػػػػمجموعت طالبات تكافؤ لغرض العقمية السعة ومقياس الكيمياء مادة في السابقة المعمومات

 

 الدرس اليوم المجموعة

 3/  2 األثنين/ األربعاء التجريبية

 2/  4 األثنين/ األربعاء الضابطة
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, ومعرفة ما يمتمكف الطاالبات في المجموعات مف معمومات تساعد (والضابطة التجريبية) البحث
 الباحثة في اجراء بحثيا.

 التعميمية العممية وخالؿ أثناء التقويـ مف النوع ىذا يحدث (:التكويني) البنائي التقويم 4-2
 مفذلؾ  ويتـ التعميمية األىداؼ نحو تقدميف ومدى الطالبات إليو يصؿ الذي المستوى كمعرفة
 اكتساب المعرفة المحددة مدى مف لمتحقؽ شفوية أو تحريرية اتأ ختبار مف  مجموعة إجراء خالؿ

 .منيا استفادتيف ومدى العممية لممادة الطالبات

 الباحثة أ ستخدمتو , التجربة نياية في التقويـ مف النوع ىذا يتـ (:النهائي) الختامي التقويم 4-3
ولغرض التعرؼ عمى , بصيغتيا النيائية العقمية السعة ومقياس النيائي التحصيمي ختباراأل  

 (.13) ممحؽ( والضابطة التجريبية)الفروؽ وداللتيا بيف المجموعات 

 اأَلحصائية الوِسائل: 

 متغير في المجموعتيف تكافؤ لحساب أعتمد -:مستقمتيف لعينتيف T-test التائي ختباراأل  -1
 ومقياس الكيمياء مادة في السابؽ والتحصيؿ باألشير الزمني والعمر السابقة المعمومات أ ختبار
 .العقمية السعة

 .العقمية السعة ومقياس الثبات معامؿ لحساب -.:سوف رتشارد كيودر معادلة -2

 .والمحكميف المختصيف بيف االتفاؽ لحساب عتمدتأ   -:كوبر معادلة -3

 ختباراأل   في الموضوعية ختباراأل   فقرات صعوبة معامؿ لحساب أستخدـ -:الصعوبة معامؿ -4
 .التحصيمي

 .الكيمياء لمادة التحصيمي ختباراأل   فقرات تمييز معامؿ ستخراجإل أعتمد -:يزيالتم معامؿ -5

 ختباراأل   في الموضوعية لمفقرات الخاطئة البدائؿ فعالية لحساب -:الخاطئة البدائؿ فعالية -6
 .التحصيمي
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 التحصيمي ختباراأل   فقرات ثبات معامؿ لحساب المعادلة ىذه عتمدتأ   -:كرونباخ ألفا معادلة -7
 .الكيمياء لمادة

 بإعادة العقمية السعة مقياس تصحيح ثبات لحساب أستخدـ -:بيرسوف رتباطأ   معامؿ -8
 .ختباراأل  
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وتفسيرىا والتوصل  ةحثاإلييا الب تالنتائج التي توصم ًا ألىميتضمن ىذا الفصل عرض
 :أتيكما يو التوصيات والمقترحات و  األستنتاجاتعدد من إلى 

ً:وتفسريهاًعرضًالنتائجً:أولاً

بيا وكما وفق متغيرات البحث في العنوان والفرضيات الخاصة تعرض الباحثة النتائج 
 :يأتي

فرية الكيمياء لغرض التحقق من الفرضية الص التحصيمي لمادة باألختبارالنتائج المتعمقة  -1
 0.0.داللة عند مستوى  إحصائيةداللة  وال يوجد فرق ذ"األولى والتي تنص عمى أنو 

وفق التصميم  على التجريبية والالتي يدرسنبين متوسط درجات طالبات المجموعة 
تي التعليمي القائم على الدماغ ذي الجانبين ومتوسط درجات المجموعة الضابطة الال 

التحصيمي في مادة عمم  األختباربعد أن طبق  "وفق الطريقة االعتيادية على يدرسن
يجاد 11راسيين تم تكميم البيانات ممحق )فصمين دالكيمياء وعمى   المتوسط الحسابي( وا 

التائي لعينتين  األختبار واالنحراف المعياري ولمعرفة داللة الفروق أستخدمت الباحثة
عند مستوى داللة التحصيمي  لالختبارفكانت القيمة التائية المحسوبة  متساويتين مستقمتين
ا مم ..00أكبر من القيمة الجدولية البالغة  وىي ,627,4 ,36ودرجة حرية  0.3.
 :(7), كما موضح في جدول  إحصائياأن ىذا الفرق دال يعني 

 (9جدول )

 التحصيلي األختبار المعياري والقيمة التائية لمجموعتي البحث في األنحرافو المتوسط الحسابي 

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

 األنحراف
 المعياري

 القيمة التائية والداللة           

 اأَلحصائيةالداللة  الجدولية المحسوبة

 دالة        ..00   40627         40.56        1.0644  .1  التجريبية
 40.41  0.0111  .1  الضابطة
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 المجموعة التجريبية الالتي يدرسن وفق التصميم التعميمي القائموىذا يعني أن طالبات 
المجموعة الضابطة عمى طالبات  التحصيمي األختبارفي  نعمى الدماغ ذي الجانبين قد تفوق

 0يذا ترفض الفرضية الصفرية األولىوب عتياديةاألأ الالتي يدرسن وفق الطريقة 

أن  يتضح (7ظير بعد تحميل النتائج المتعمقة بالفرضية الصفرية األولى في جدول )و 
أفضل  ى الدماغ ذي الجانبينالمجموعة التجريبية التي درست وفق التصميم التعميمي القائم عم

لضابطة التي درست وفق الطريقة المجموعة ا لتحصيمي لمادة عمم الكيمياء منا األختبارفي 
التعمم القائم عمى الدماغ ذي  أأستراتيجيات أأستخدامالمادة نفسيا0 وىذا يدل عمى إن  عتياديةاال

كثر من أ فة الصف وبالتالي من التعامل معأثر في تنمية الحوار والمناقشة في غر  لو الجانبين
ع أكثر من عمل في وقت غ الديناميكية والقادرة عمى جمعمل في الوقت نفسو نظرًا لقدرة الدما

ن  ساعد عمى التنظيم الذاتي لممعمومات  أأستراتيجيةخطوات كل  ضمناألنشطة  أأستخدامواحد, وا 
دة وجميع حتفاظ بالمالكيمياء( وبالتالي تسيل وتيسر االلعممية وىي )االموجودة في المادة ا

متحان, قت الحاجة إلييا, والسيما وقت االفي و  أأسترجاعيايل عمى الطالبات سوياتيا حيث يمحت
جود عالقة بين المفاىيم لكي يتم سنالحظ و  أأستراتيجيةفمن خالل المرور بجميع خطوات كل 

عضيا نما ىنالك عالقة تعتمد عمى ربط المعاني مع بوىذه العالقة ليست ىرمية وا   أأسترجاعيا
 ستفادة منيا0ستدعائيا واالات ومن ثم أأ طعمى شكل شبكة من التراب

ومن خالل توظيف نظرية التعمم المستند لمدماغ الكمي في العممية التعميمية تدفع 
يضًا تمكن , واالحصول عمى المعمومات والتأكيد عمى أستخدام الدماغ الكميالطالبات لممشاركة 

توجيو عممية التعميم نحو الفيم الكمي لممادة بالمقابل ىنالك دور لمدرس المادة في من الطالبات 
حقيقية ويشجعون الطمبة عمى التعمم من خالل جمسات خارج بناء عممية التعمم حول مشكالت 

الصف وخارج المدرسة والقيام بتقويم طمبتيم, وىذا يسمح لمطمبة بمراقبة وتعزيز عممية تعمميم 
من خالل  ( وبالتالي من خالل تعرض الطمبة3..0ة, ( و)خطايب0.11دُه )نوفل, وىذا ما أك

و عمى التعمم بالدماغ ذي الجانبين إلى مشاىدات أالقائمة  ستراتيجياتاألنشطة الموجودة في األأ 
 و خبراتين السابقة والمباشرة اشرة ومفاجئة ال تتفق مع توقعاتين وال تتناغم مع دوافعين أخبرات مب
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داتين تختمف عن ي تعرضن ليا في بداية النشاط سوف تعمل عمى تصحيح تصوراتين ومعتقالت
ميع مفاىيميا ومحتوياتيا ليكونن المادة بج أأستخدامبية أو تذكر لممعمومات وبالتالي القراءة السم

 كثر قدرة عمى حل كل المشكالت التي يتعرضن ليا خالل الموقف التعميمي ككل0أ

والتي  النتائج المتعمقة بمقياس السعة العقمية لغرض التحقق من الفرضية الصفرية الثانية -0
بين متوسط درجات طالبات  0.3.عند مستوى  إحصائيةداللة  وال يوجد فرق ذتنص عمى أنو "

المجموعة التجريبية والالتي يدرسن وفق التصميم التعميمي القائم عمى الدماغ ذي الجانبين 
 "0عتياديةتي يدرسن وفق الطريقة األأ درجات المجموعة الضابطة الال ومتوسط

يجاد 11لدراسي تم تكميم البيانات ممحق )بعد أن طبق المقياس في نياية العام ا ( وا 
التائية المحسوبة لمقياس التائي لعينتين مستقمتين فكانت القيمة  األختبارو المتوسط الحسابي 

 ..00وىي أكبر من القيمة الجدولية البالغة  0.3.مستوى داللة ( عند 20105السعة العقمية )
 :(.1في جدول ), كما موضح إحصائيايعني أن ىذا الفرق دال  مما

 (.0جدول )

المعياري والقيمة التائية لمجموعتي البحث في مقياس السعة  األنحرافو المتوسط الحسابي 
 العقلية

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

 األنحراف
 المعياري

 القيمة التائية والداللة           

الداللة  الجدولية المحسوبة
 األأحصائية

 دالة        ..00   20105         130.3.04     ...2706 .1  التجريبية
 12050503 1107111 .1  الضابطة

درجات المجموعة متوسط حصائية بين أن ىناك فرق ذا داللة أأ  ( يتضح.1من الجدول )
( ويمكن أن 0.11مع دراسة )السممان,  في مقياس السعة العقمية وىذا يتفقوالضابطة التجريبية 
 لى:يعود ذلك إ
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مى مستوى المعالجة تعتمد عمى الدماغ ذي الجانبين أثرت ع أأستراتيجيات أأستخدامإن 
ل األنشطة والوسائل في خطوات كل عالقة بين السعة العقمية وك ي توجدوسعة الذاكرة إ

مي وىذا ما ظير من خالل النتائج, ربط الخبرات الحسية ستخدمت في التدريس الفعا أأستراتيجية
 ضمنوالمفاىيم العممية لمادة عمم الكيمياء من خالل عمميات الفيم والتسميع والتنظيم والتمخيص 

 ة المدى0الدرس يضمن الوصول الى معمومات تخزن في الذاكرة طويم

سترجاع المعمومات من الذاكرة الطويمة إن أأ ( 0.12ىذا ما أكده )الريماوي وآخرون, و 
المدى يتأثر بكل الموقف التعميمي خالل الدرس ككل وكيفية ترميز المعمومات الموجودة في 

( 0.12)الريماوي وآخرون, ُه المحتوى لكي يتم تذكرىا وزيادة السعة العقمية لمطالبات وىذا ما أكد
ساىم في جعل الطالبات من الحديثة  ستراتيجياتىذِه األأ  أأستخدامإن  كما الحظت الباحثة

عمى معالجة المعمومات بصورة كمية متكاممة تعمل كنظام واحد  المجموعة التجريبة في القدرة
غير قابل لمتجزئة وىذا ما عمل عمى زيادة السعة العقمية وعمميا ككل متكامل من خالل تجييز 

معالجة المعمومات التي تعتمد عمى ىدف موضوع في بداية التصميم والمرور بعدة مراحل و 
مراقبة  ىنا ىو متسمسمة ومرتبة منطقيًا جعل من الطالبات محور العممية التعميمية ودور )الباحثة(

وموجية لُو وبالتالي العمل عمى توظيف جانبي الدماغ ككل  داخل قاعة الدرس لمعمل الجماعي
الموقف التعميمي داخل الصف وبالتالي أثر عمى السعة العقمية لديين وىذا واضح من  خالل

 خالل النتائج التي تم الحصول عمييا0

ً:األستنتاجاتً:اًانيثا

تحصيل مادة  رفعفاعمية التصميم التعميمي القائم عمى الدماغ ذي الجانبين أسيم في  10
 0يمياء لطالبات الصف الثاني متوسطعمم الك

في زيادة السعة العقمية لمطالبات, وازدياد رغبة الطالبات في الدرس بسبب ارتباط فاعميتُو  00
 االنشطة بواقعين البيئي0
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ً:التوصياتً:اًاثالث

ى مستوى التعمم القائم عمى الدماغ ذي الجانبين عم أأستراتيجياتإقرار موضوعات عن  10
 0الثانوية الفعمي في المدارسثناء قياميم بالتدريس كميات التربية لتوظيفيا أ

 أنشطةمادة عمم الكيمياء أضافة  المناىج والمقررات الدراسية ومنيا مقرر عمى واضعي 00
وبالتالي  لتوظيف الدماغ الكمي عممية تتماشى ورغبات وميول وحاجات الطالبات والطمبة

 0من المادة في الحياة الواقعية ستفادةاألأ ربط التعميم بالبيئة التي يعيشون فييا حتى يتم 
دة معموماتيم عن عمم الكيمياء وبالتالي ؤتمرات عممية لكل الراغبين في زياعقد ندوات وم 10

 0في زيادة السعة العقمية وتنميتيامن ىذه الندوات  ستفادةاألأ 
 أأستراتيجياتدورات لممدرسين والمدرسات حول  تطوير المدرسين اثناء الخدمة من خالل 20

 التعمم القائم عمى الدماغ ذي الجانبين لكي يوظفوىا في التدريس الصفي0

ً:املقرتحاتً:اًارابع

الدراسات عدد من البحوث و اء تم التوصل إلييا تقترح الباحثة أجر لمنتائج التي  أستكماالً 
 :وكما يأتيالمستقبمية 

متغيرات لمتعمم القائم عمى الدماغ ذي الجانبين في  دراسة أثر التصميم التعميمي وفقاً  -1
 0والميارات الحياتية القرار واتخاذوالتفكير الناقد  كالتفكير التباعدي والتقاربيأخرى 

ي المرحمة أخرى سواء ف تخصصات عمميةأجراء دراسة مماثمة لمدراسة الحالية في  -0
 0الجامعية مأ اإلعدادية

 وعالقتيا بتحصيل الطمبة0عرف عمى السعة العقمية دراسة وصفية لمت -1
 ومعمالالتعمم القائم عمى الدماغ ذي الجانبين لمدرسي  ستراتيجياتألأ عمل دليل عممي  -2

 0التدريسلتوظيفيا في 
وقياس أجراء دراسة قائمة عمى بناء برنامج وفق التعمم القائم عمى الدماغ ذي الجانبين  -3

 0قتصاد المعرفيواإل بالكفاءة الذاتيةخرى ليا عالقة متغيرات أأ 



 

 

 ..…………………………………………………………………………………………المصادر العربية واالجنبية 

08 

 

 املصادر العربية:أوالً: 

 .القرآف الكريـ 
 ،عماف ، دار المسيرة،3ط عمم النفس التربوي،، 0222صالح محمد عمي، ابكجادك.  
  ،فالح، ، مكتبة اساسيات القياس والتقويم في التربية، 2660ابك زينة، فريد كامؿ

  .الككيت
  ،لى الدماغ في التحصيؿ كتنمية انماط إاثر التعمـ المستند ، 0220ارهيؼ، سممى لفتة

العمـ لدل طمبة كمية التربية  يسر( كعممياتيمف كاألفكير المرتبطة بجانبي الدماغ )األالت
 بف الهيثـ، بغدادأكمية التربية  ،)رسالة ماجستير غير منشورة( ،ساسيةاأل

 ،دار الحكمة لمطباعة التقويم والقياس، 2662، آخركفمصطفى محمكد ك  اإلماـ ،
 .كالنشر، بغداد

  ،منشكرات تقصيات جديدة في مباحث العقل والدماغ، 0223بدرالديف، محمد حسف ،
  .المركز الطبي، عماف

 ،مالمح التربية كالتعميـ في القرف الحادم ، 2663حكمت كمحمكد، بديع،  البزاز
  .2، العدد23، المجمد ة العربية لمتربيةالمجم، كالعشريف

 ،السعة العقمية كعالقتها بأنماط التعمـ كالتفكير ، 2662البنا، إسعاد حمدم كحمدم البنا
، 2ج  ،مجمة كمية التربيةجامعة المنصكرة،  ،كالتحصيؿ الدراسي لطالب كمية التربية

  .21العدد 
  ،المتشابيات في  ستراتيجيةبإ"فعالية التدريس ، 0222البنا، حمدم عبد العظيـ محمد

التحصيل وحل المشكالت الكيميائية لدى طالب المرحمة الثانوية في ضوء المتغيرات 
المؤتمر الرابع بعنكاف التربية العممية لمجميع،  –الجمعية المصرية لمتربية العممية  العقمية"

  .اغسطس 3 –يكليك  32االسماعيمية مف 
  مكتبة جرير، الترجمة 2، طالذاكرة )دليل لمتعمم الذاتي(، 0221 كؿ،تركينجتكف، كار ،

  .العربية لمنشر
 ،دار الفكر، عماف ،2ط  ،تصميم التعميم، 0222 حسف، جامع. 
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 ،دليؿ لمتدريس كالتعمـ تعميم التفكير ونظرياتو، 2666 جركاف، فتحي عبد الرحمف ،
 .، دار المسيرة، عماف2كالبحث، ط

 ،أسراع النمو المعرفي من خالل تدريس العموم واثره عمى ، 0220 السيد،أمينة  الجندم
 ،تنمية التحصيل والتفكير االستداللي والناقد لدى تالميذ الصف الثالث االعدادي

الجمعية المصرية لمتربية العممية، المؤتمر العممي السادس التربية العممية كثقافة 
  .يكليك 32 – 05لمجمد الثاني، كمية التربية، جامعة عيف شمس، ا المجتمع،

  ،دار كائؿ، عماف2، طتصميم التدريس، 0221الحمكز، محمد عكاد ،. 
 دار المسيرة 2، طالتصميم التعميمي نظرية وممارسة، 2666، الحيمة، محمد محمكد ،

 .لمنشر كالتكزيع، عماف
 دار المسيرة، عماف0، طتصميم التعميم نظرية وممارسة، 0223، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ،. 
 عماف ، دار المسيرة،2ط ،تعميم العموم لمجميع، 0222 عبداهلل محمد، ة،بيخطا. 
 دار المسيرة، عماف ،3، طتعميم العموم لمجميع، 0222، ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 
  ،دار المناهج 2ط ،الذكاءات المتعددة )برنامج تطبيقي(، 0222 يماف عباس،إالخفاؼ ،

 .لمنشر، عماف
 ،عالـ الكتب، القاهرة2 ، ططرائق التدريس العامة، 2663 الخكالدة، محمد محمكد ،. 
 ،مبادئ، 0222 حالـ عمي حمكد،أ  عمار هاني كمحمكد مهدم بربكتي ك  الدجيمي 

 .التقني، بغداد، المركز الكيمياء
  ،عمم النفس المعرفي )قراءات ، 0222الدردير، عبد المنعـ أحمد كجابر محمد عبد اهلل

 ، عالـ الكتب، القاهرة.2، طوتطبيقات معاصرة(
  ،القياس والتقويم في العممية ، 0222حساف عميكم كعدناف محمكد المهداكم، أ  الدليمي

 .الدباغ لمطباعة، بغداد أ حمد، مكتبة 0ط ،التعميمية
  دار الكتب ، 0، طساليب تدريس العمومأ، 0223 ،آخركفرزكقي، رعد مهدم ك

 .كالكثائؽ، بغداد
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  زمـز 2، طالتكنولوجيا وتصميم التدريس، 0222 ،آخركفالركاضية، صالح محمد ك ،
 .ناشركف كمكزعكف، عماف

  دار المسيرة، عماف، 3ط ،عمم النفس العام، 0225، آخركفالريماكم، محمد عكدة ك. 
 دار المسيرة، عماف2ط ،عمم النفس العام ،0221 ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ،. 
 ،مفاىيم وتطبيقات في التقويم والقياس ، 0226 ،آخركفعمي عبد جاسـ ك  الزاممي

 .الككيت، مكتبة الفالح، التربوي
 ،دار 2، طعمم النفس المعرفي، 0223 الزغكؿ، رافع نصير كعماد عبد الرحيـ ،

 .الشركؽ، عماف
 ،سيكولوجية التدريس الصفي، 0222 الزغكؿ، عماد عبد الرحيـ كشاكر عقمة المحاميد ،

 .دار المسيرة، عماف
 ،ة، كاديمية التربية الخاصأ  ، 2، طالتصاميم التعميمية، 0221 الزند، كليد خضر

 .الرياض
 ،عالـ الكتب، 2 ، طتصميم التدريس رؤية منظومية، 0222 زيتكف، حسف حسيف ،

 .القاهرة
 ،تجاىات العالمية المعاصرة في مناىج العموم ال ، 0222 زيتكف، عايش محمكد

 .، دار الشركؽ، عمافوتدريسيا
 ،العقمية لدل دراسة التفاعؿ بيف المنظمات المتقدمة كالسعة ، 2662 سرايا، عادؿ السيد

كمية  (دراسة ماجستير غير منشورة) ،تالميذ المرحمة االعدادية في تعمـ المفاهيـ العممية
 .التربية، جامعة طنطا

 دار كائؿ لمنشر، 0، طالتصميم التعميمي والتعمم ذو المعنى، 0224 ،ؿسرايا، عاد ،
 .عماف

  3، طالمدرسي المعاصر، المنيج 0222 ،عبد اهلل محمد ابراهيـ، أ حمدسعادة، جكدت ،
 .دار الفكر ناشركف كمكزعكف، عماف

 ،دار المسيرة، عماف2، طتصميم البرامج التدريبية، 0222 السكارنة، بالؿ خمؼ ،. 



 

 

 ..…………………………………………………………………………………………المصادر العربية واالجنبية 

08 

 
 ،دار الباركدم العممية، 2، طتصميم التدريس، 0222 سالمة، عبد الحافظ محمد ،

 .عماف
 دار البازكرم، عماف ،2، طساسيات في تصميم التدريسأ، 0220 ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ. 
 ،دار المسيرة، عماف2ط ،لى الدماغإالتعمم المستند ، 0221 السمطي، ناديا سميح ،. 
  ،السعة العقمية كالتفكير التأممي كعالقتهما 0222السمماف، تمارة عبد الرزاؽ عطية ،

، كمية )رسالة دكتوراه غير منشورة(بالتحصيؿ الدراسي لدل طمبة الدراسات العميا، 
 التربية أبف الهيثـ، بغداد.

 ،دار 2 ، ترجمة د. خالد العامرم، طالعقل البشري وظاىرة التعمم، 0226 سكسا، ديفيد ،
 .الفاركؽ، القاهرة

 ،دار الكتاب  ،2، طميارات التفكير ومواجية الحياة، 0223 سكيد ، عبد المعطي
 .الجامعي، العيف

  2، طمعجم المصطمحات التربوية والنفسية، 0221 زينب النجار،شحاتة، حسف ك ،
 .الدار المصرية المبنانية، القاهرة

 ،ي عمى كفؽ نظرية التعمـ ، فاعمية تصميـ تعميم0222 الطائي، فالح عبد الحسف عكيد
لى الدماغ في التحصيؿ كالدافعية لدل طمبة كمية التربية االساسية كتنمية إالمستند 
 .بف الهيثـ، بغدادأكمية التربية  رسالة ماجستير غير منشورة() ،المتعددةذكاءاتهـ 

 ،دار توظيف ابحاث الدماغ في التعمم، 0225 عامر، طارؽ عبد الرؤكؼ، ربيع محمد ،
 .البازكردم العممية، عماف

  دار الصفاء 2ط ،ساسيات تصميم التدريسأ ،0222،آخركفعبيد، ماجدة السيد، ك ،
 .عمافلمنشر كالتكزيع، 

 ،لنظريتي بياجيو وفيجوتسكي  فعالية التدريس وفقاً ، 0222 سحر محمد، عبد الكريـ
ستداللي الشكمي لدى فيزيائية والقدرة عمى التفكير اإلفي تحصيل بعض المفاىيم ال

ممية، المؤتمر العممي الرابع، ، الجمعية المصرية لمتربية العطالبات الصف االول الثانوي
 .المجمد االكؿسماعيمية، األ
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 ،عدناف يكسؼ ، ، دار 2ط  ،النظرية والتطبيق() عمم النفس المعرفي، 0221 العتـك
 .المسيرة، عماف

 عمم النفس المعرفي النظرية والتطبيق، 0222  ، عدناف يكسؼ،ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ،
 .، دار المسيرة، عماف2ط

 دار 2، ط  مباديء القياس والتقويم التربوي ، 0222صباح حسف كآخركف، ،العجيمي ،
 الصادؽ، بغداد.

  ،عالـ الكتب  2، طتصميم التدريس، 0225العدكاف، زيد سمماف كمحمد فؤاد الحكامدة
 .الحديث، االردف

 ،دار 2، طالحديثة في التدريس الفعال اَلستراتيجيات، 0225 عطية، محسف عمي ،
 .عماف صفا،

  التدريس والتعمم بالدماغ ذي ، 0226 سماعيؿ، كيكسؼ ابراهيـ الجيش،أ  عفانة، عزك
 .، دار الثقافة، عماف2، طالجانبين

 ،فاعمية تصميم تعميمي تعممي ، 0222 العفكف، نادية حسيف كقحطاف فضؿ راهي
 .، دار صفاء، عماف2، طوعالقتيما بالتفكير العممي وتنمية الوعي البيئي

  ،دار يس التربوية والنفسيةوالمقايختبارات ال، 0223 صالح الديف محمكد،عالـ ،
 .الفكر، عماف

  دار المسيرة، عماف2، ط، القياس النفسي والتربوي0222 ،آخركفعمر، محمكد ك ،. 
 ،ساليب التعمـ كالتفكير المفضمة لدل طمبة جامعة أ، 2665 عناقرة، نذير رشيد صالح

، كمية التربية (رسالة ماجستير غير منشورة) ،المتغيراتاليرمكؾ كعالقتهما ببعض 
 .كالفنكف، جامعة اليرمكؾ، عماف

  ،في التربية ساسيات البحث العممي أ، 2660 سميماف، فتحي حسف ممكاكم، أ حمدعكدة
، مكتبة 0، طاىجو والتحميل االحصائي لبياناتو(البحث ومن عناصروالعموم االنسانية )

 .، اربدالكناني
  ،مؿدار األ   ،0، طالعممية التدريسيةالقياس والتقويم في ، 2665سميماف،  أ حمدعكدة ،

 .ربدأ  
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  كمية التعميم الثانوي لعوامل المؤثرة في تنمية وتطوير، ا0222، أ حمدفخرك، عائشة ،
 .، الجزء الثالث204التربية، جامعة قطر، مجمة التربية العدد 

  ،ت خل المنظومي في مواجية التحديادالم، 0222فهمي، فاركؽ كمنى عبد الصبكر
 .، القاهرة، دار المعارؼالتربوية المعاصرة والمستقبمية

  ،دار المناهج 2، ططرائق فعالة في تدريس العموم، 0222عكدة،  أ حمدالقرارعة ،
 .، عمافلمنشر

  ،عمافنماذج التدريس الصفي، دار الشروق، 2665قطامي، يكسؼ كنايفة قطامي ،. 
 دار الشركؽ لمنشر2، طسيكولوجية التعمم الصفي، 0222، آخركف، يكسؼ ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، ،

  .عماف
 دار الفكر ناشركف كمكزعكف3، طتصميم التدريس، 0225، آخركف، يكسؼ ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ، ،

 .عماف
  ،دار  ،2ط، مقدمة في الموىبة والتفوق العقمي، 0222القمش، مصطفى نكرم

 .، عمافالمسيرة
 لتفكير المرتبطة بنصفي الدماغ ساليب التعمـ كاأ  عالقة ، 2662، القيسي، هند رجب

)رسالة ماجستير غير ، دل طمبة الصؼ العاشر بمدينة عمافل باإلبداعيسر يمف كاألاأل
 .، عمافردنية جامعة اليرمكؾالجامعة األ   ،كمية الدراسات العميا ،منشورة(

  فعالية النمكذج التكليدم في تدريس العمكـ لتعديؿ ، 0223عبد الراضي، محمد، ناهض
ستقصاء العممي كتساب مهارات األ  أ  حكؿ الظكاهر الطبيعية المخفية ك  التصكرات المبدلة

، المجمد مجمة التربية العممية، معدادكؿ األ  لدل تالميذ الصؼ األ   تجاه نحك العمكـكاأل  
 .الجمعية المصرية لمتربية العممية، السادس، العدد الثالث

  ،حل المشكالت النظرية والتطبيق بأسموبتدريس العموم ، 0222، أ حمدبراهيـ أ  مسمـ ،
 .، مكتبة الشقرل، الرياض2ط

  ، دار 2، طوالتقويم في التربية وعمم النفس القياس، 0222ممحـ ، سامي محمد ،
 ، عمافالمسيرة

  ،مجمة صميم التعميمستخدام منيج النظم في تأَ ، 2646المنشئ، انيسة محمد حسف ،
 .، السنة الثانية، الككيت3تكنكلكجيا التعميـ، العدد 



 

 

 ..…………………………………………………………………………………………المصادر العربية واالجنبية 

08 

 
  ،دار الشؤكف نواعوأَ ساليبو و أَ كولوجية التفكير دراسات في سي، 0222المكسكم، رضا ،

 .، بغدادالثقافية العامة
  ،دار الفكر، عماف.2، طنظريات النمو، 0222ميممر، باتريشيا ق ، 
 3، العددعمل الدماغ بشكل موجز، مجمة الحوار المتمدن، 0223نبيؿ حاجي،  ،نايؼ.  
 أتجاهات حديثة في تعميـ العمـك  ،0222 ،منى عبد الهادم، عمي راشد ،أحمد ،النجدم

 ،، دار الفكر الغربي2ط ،تنمية التفكير كالنظرية البنائيةفي ضكء المعايير العالمية ك 
 .القاهرة

  دار  ،2، طعمم النفس التربوي، 0222محمد ابك عكاد، فريالكنكفؿ، محمد بكر
 .، عمافالمسيرة لمنشر

 ------  ،دار 2، طارات التفكير في المحتوى الدراسيدمج مي، 0222كمحمد قاسـ ،
 .المسيرة، عماف

  ،دار الكتاب 2، طساليب الحديثة في تدريس العموملَ ا، 0222الهكيدم، زيد ،
 .الجامعي، االمارات
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Abstract 



 

      The present research aims to verifying the two null 

hypothesis:                                                                              

1 – There is no statistically significanet difference at (0.05) 

level of significane between the mean score of the 

experimental group student who were taught according to 

didactic design based on two hemisphers of the brain and the 

mean score of the control group students who were taught 

according to the traditional method on their achievement in 

chemistry subject of the sconed year intermidate School.         

                               

2 – There is no statistically significanet difference at 

(0.05)level of between the mean score of the experimental 

group student who were taught according to didactic design 

based on two hemisphers of the brain and the mean scores of 

the contral group students who were taught according to the 

draditional method in the mental capacity criterion.                   

                

     The sample of the Research was the female student of Al-

Maolwod Al-Nabuoy (directorate general of education of 

Baghdad Al-Risafa sector 1) including (60) students who were 

divided into two groups experiemental and control.                   

     The two groups were equalized  on the veriables age 

counted by months, the previous achierment of chemistry 

Subject, the pervious information test,and the mental capacity 

criterion.                                                                                 

     The teching plan has been adopted after being  decleared 

by jury members and experts in method of teaching, 

psychology and measurment and evaluation the test which 

constists of (50) objective items of multiple choice test Atool 

was constructed especially for this work based or.                   

A 



 

     MultipLe choice test and the mental capacity criterion 

(Salman 2011) has been taLsen after verifying its relaiblety 

and validity.                                                                                 

     The experiment Lasted for two semesters of the acdamic 

year (2015-2016) two hours for each group per the week.         

      After finishing the experiement. The tools of the study 

have been used by using the proper statisticaL means in order 

to get the equivaLent and get the final results.                           

      The results have shown that the Acheivement of the 

experimental group students was higher than that of the 

contral group which taught according to the traditional method 

and the mental capacity.                                                          

       The results indicate that the two null hypothesis are 

rejected, accordingly, the researcher has got some 

conclusions, recommondati ons and suggestions.                   
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