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 عادات العقل  و  احلس العلمي على التحصيل وتنمية  اسرتاتيجية التعلم جبانيب الدماغ يف تدريس العلوم  أثر 
 لدى طالبات الصف األول متوسط 

 امللخص
وتنمية احلس الكشةف ع  أثر اسةرتاتيجية التعلم جبانيب الدماغ يف تدريس العلوم على التحصةيل  إىل    الدراسةة تهدف

جتريبية، بلغ عددها   م  عينة  الدراسةةةةةةةةوتكونت عينة    بعض عادات العقل لدى طالبات الصةةةةةةةف األول املتوسةةةةةةةط و   العلمي
 مقياس حتديد السةةةةةةيغرا الدما يةم     ةالدراسةةةةةة كما تكونت أدوات  ( طالبة   29( طالبة، وعينة ضةةةةةةابغة، بلغ عددها )29)

ذوات السةةةةةيغرا الدما ية اليسةةةةةرى، وذوات و تبعاً لسةةةةةيغرد  الدما ية إىل ذوات السةةةةةيغرا الدما ية اليم ،  لتصةةةةةنيف العينة  
وأظهرت   حتصةةةيلي، واختبار احلس العلمي، واختبار عادات العقل   اختبارإضةةةافة إىل     السةةةيغرا الدما ية املتكاملة للجانبن

( بن اجملموعة التجريبية 0.005ذات داللة إحصةةةةةةائية )عند مسةةةةةةتوى داللة    اأن هناك فروقنتائج املتعلقة ابلفرضةةةةةةية األوىل  ال
  كما وهذا يعين أن حجم التأثري متوسةةةةةةةةط،  (0.52)كما بلغ حجم األثر    ، لصةةةةةةةةا  اجملموعة التجريبية،  واجملموعة الضةةةةةةةةابغة

( بن اجملموعة التجريبية 0.005ات داللة احصةةةةةةةةةةةةةائية عند مسةةةةةةةةةةةةةتوى داللة )فروق ذ  أظهرت نتائج الفرضةةةةةةةةةةةةةية ال انية وجود
 كما بلغ حجم األثرلصةةةةةةا  اجملموعة التجريبية،  ،  والضةةةةةةابغة ذوات األان  األي  املسةةةةةةيغر للدماغ يف االختبار التحصةةةةةةيلي

ذات داللة احصةةةةةةائية عند مسةةةةةةتوى داللة   اأن هناك فروقكما أظهرت نتائج الفرضةةةةةةية ال ال ة     ( وهي نسةةةةةةبة ضةةةةةةعيفة0.49)
لصةةا  اجملموعة ،  ( بن اجملموعة التجريبية والضةةابغة ذوات األان  األيسةةر املسةةيغر للدماغ يف االختبار التحصةةيلي0.005)

ذات داللة   اأن هناك فروقتائج الفرضةية الرابعة  كما أظهرت ن   ( وهي نسةبة متوسةغة0.62)  وقد بلغ حجم األثر   التجريبية، 
( بن اجملموعة التجريبية والضةةةةةةابغة ذوات األانبن معاً )األي  واأليسةةةةةةر( املسةةةةةةيغرا 0.005احصةةةةةةائية عند مسةةةةةةتوى داللة )

رت كما أظه   ( وهي نسةةةةةبة ضةةةةةعيفة0.49)  كما بلغ حجم األثر  ،حصةةةةةيلي لصةةةةةا  اجملموعة التجريبية للدماغ يف االختبار الت
( بن اجملموعتن التجريبية والضابغة 0.005ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )  اهناك فروق  نتائج الفرضية اخلامسة أن

( وهذا يعين أن أتثري اسةةةةةةةرتاتيجية التعلم جبانيب الدماغ يف تنمية احلس العلمي 0.5كما بلغ حجم التأثري )  لصةةةةةةةا  التجريبية  
( 0.005ذات داللة احصةةةائية عند مسةةةتوى داللة )  ا)هناك فروق  أن  الفرضةةةية السةةةادسةةةة  وقد أظهرت نتائج  ككل متوسةةةط 

( وهذا يعين أن أتثري اسةرتاتيجية التعلم جبانيب 0.44وكان حجم التأثري )  بن اجملموعتن التجريبية والضةابغة لصةا  التجريبية 
فروق ذات داللة احصائية عند مستوى   ابعة وجودوأظهرت نتائج الفرضية الس   االدماغ يف تنمية عادات العقل ككل ضعيف

( بن اجملموعتن التجريبية والضةةةةةةةةابغة ذوات األان  األي  املسةةةةةةةةيغر للدماغ يف ليا عادات العقل لصةةةةةةةةا  0.005داللة )
( بن 0.005فروق ذات داللة احصةةةةةةةةةائية عند مسةةةةةةةةةتوى داللة )  وأظهرت نتائج الفرضةةةةةةةةةية ال امنة وجود    اجملموعة التجريبية

كما    اجملموعتن التجريبية والضةةابغة ذوات األان  األي  املسةةيغر للدماغ يف ليا عادات العقل ولصةةا  اجملموعة التجريبية 
( بن اجملموعتن 0.005ذات داللة احصةةةةةةائية عند مسةةةةةةتوى داللة )  افروق  أظهرت النتائج املتعلقة ابلفرضةةةةةةية التاسةةةةةةعة وجود

 انبن معاً )األيسر واألي ( للدماغ يف ليا عادات العقل ولصا  اجملموعة التجريبية التجريبية والضابغة ذوات سيغرا األ

طالبات الصةةةةةةةةةف   -ادات العقل  ع  -احلس العلمي -التحصةةةةةةةةةيل   -اسةةةةةةةةةرتاتيجية التعلم جبانيب الدماغ    الكلمات املفتاحية:
  األول متوسط
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Abstract 

The impact of the learning strategy on both sides of the brain in the teaching of science on 

achievement and the development of scientific sense and the habits of the mind of the first-

grade students of intermediate stage. 

The impact of the learning strategy on both sides of the brain in the teaching of science on 

achievement and the development of scientific sense and the habits of the mind of the first-grade 

students of intermediate stage. 

The aim of the research was to discover the impact of the learning strategy on both sides 

of the brain in teaching science on achievement and the development of the scientific sense and 

some habits of mind among the first-grade students. The sample consisted of 29 girls as 

experimental group and 29 girls as control group. The research tools were formed of a measure 

of brain control to classify the sample according to their control of the brain to those with right 

side control، left side control، and both sides brain control. In addition: an achievement test، 
scientific sense test، and mind habits test. The results of the first hypothesis showed indicating 

that there were statistically significant differences (0.005) between the experimental group and 

the control group، the effect size is (0.52)، which means that the effect size is average. The results 

of the second hypothesis showed. This indicates that there were statistically significant 

differences at the level of (0.005) between the experimental group and the controls controlling 

the right side of the brain in the achievement test، . the effect size (0.49) is weak. The results of 

the third hypothesis showed . This indicates that there were statistically significant differences at 

the level of (0.005) between the control group and the controls with the dominant left side of the 

brain in the achievement test،. The results of the fourth hypothesis showed. This indicates that 

there were statistically significant differences at the level of (0.005) between the experimental 

group and the control group (Left and right) of the brain in the experimental test for the benefit 

of the experimental group،   the size of the effect (0.49) which is weak. The results of the fifth 

hypothesis showed  .This indicates that there were statistically significant differences at the level 

of (0.005) between the experimental group and control group in favor of the experimental. (0.5). 

this means that the effect of the learning strategy on both sides of the brain in the development of 

the sense of science as a whole is average. The results of the sixth hypothesis ،this indicates that 

there are differences of statistical significance at The mean level (0.005) between the experimental 

and control groups. The effect size was (0.44) which means that Learning strategy of both sides 

of the brain in the development of habits، as a whole is weak. The results of the seventh hypothesis 

.this indicates that there are differences of statistical significance at the level of (0.005) between 

the experimental group and control group with the right side controlling the brain in all habits of 

mind for the benefit of the experimental group The results of the eighth hypothesis showed ، this 

indicates that there are statistically significant differences at the level of (0.005) between the 

experimental group and control group with the right side of the brain in all habits of mind for the 

experimental. Group. The results of the ninth hypothesis . this indicates that there are differences 

of statistical significance at the level of (0.005) between the experimental group and control group 

of both sides (left and right) In all habits of mind and for the benefit of the experimental group.. 

Keywords: Learning strategy on both sides of the brain - Achievement - Sense of science - Habits 

of the mind - First grade students' average. 
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 قدمة:امل

املسةةةةةةةةةةةتمرا واملت حقة يف كافة اجملاالت   واملعرفة، والتغرياتالسةةةةةةةةةةةريا يف وسةةةةةةةةةةةائل العلم    العلمي، والتغورلتقدم  نظرا ل
كونةةةو  ور العمليةةةة ورات ع  طريق االهتمةةةام ابملتعلم  األنظمةةةة الرتبويةةةة م حقةةةة هةةةذ  التغ تغلةةة  م فةةةذن ذلةةةك ي الرتبويةةةة،

م    وصةةةةةةةةةةةحيحو جتعلو يواجو ما يعرتضةةةةةةةةةةة   ةيصةةةةةةةةةةةبع إ ابيا وفعاال ومهثرا يف اتمعو وقادرا على التفكري بغريق  التعليمية، حىت
 واعية ع  عقليو  ةشك ت حبلول مناسبو انجتم

تتضةةةمنو م  معرفة علمية وأنشةةةغو  ا دور مهم   والتكنولوجية، مباهم دعائم التغورات العلمية  أوتعد مادا العلوم م   
هم أاملرحلة املتوسةةةةغة م     تعد  احلديث، كمم  أهم أهداف تعلم العلوم يف العصةةةةر    دكوي  الفرد امل قف علميا الذي يعيف ت

    (2003املراحل التعليمية ابعتبارها مرحلة بداية االنغ ق ورسم املستقبل العلمي وال قايف للغ ب )احلذيفي، 

وم  مث كان م  األهداف اليت يسعى تدريس العلوم لتحقيقها إعداد متعلم لديو اجتاهات إ ابية حنو العلم مستمتعا 
على بناء املعرفة بنفسةةةةةةو وبغريقتو وفقا لبنيتو املعرفية مسةةةةةةت مرا كل إمكانيات عقلو الذهنية مبتعدا ع  قادرا    بدراسةةةةةةة العلوم،

ممتلكا مهارات التفكري املتنوعة للتواصةةةةةةةةل ما -معربا ع  رأيو ابسةةةةةةةةتق لية  ،تلقي املعرفة بشةةةةةةةةكل ااأ واختاااا لوقت احلاجة
  ( 2011الشحري،ابية )بغريقة إ  وتفعيل األداءات الذهنية العامل احمليط

مبجموعة م    فكل دماغ بشةةةةةةةةري سةةةةةةةةليم ماود فغر ً   التعلم ال تنفذ،  وقدرا علىالتعلم وظيفة الدماغ الغبيعية،    ويعد
التصةةةةحيع الذاا، والتعلم م  اخلربا بواسةةةةغة   والقدرا على  األمناط،القدرات الكامنة اليت تتضةةةةم  القدرا على اسةةةةتكشةةةةاف 

 ( 2007)نوفل،اإلبداع واالبتكار على والقدرا الذاا،حتليل البياانت اخلارجية والتأمل 

األعصةةةةةةاب أن هناك أسةةةةةةلوبن   وقد أظهرت نتائج األحباث احلدي ة املتعلقة بنظرية التعلم ابلدماغ ذي األانبن وبعلم
ألةة املعلومةات، أحةدخةا خغي )خغوا إثر خغوا( الةل األجااء اليت تشةةةةةةةةةةةةةةكةل منهةا األمنةاط خمتلفن ولك  متكةاملن يف معةا

خر مكاين وع ئقي يبحث ويبين األمناط وهذا يتم يف النصةةةةةةف الدماغ، واألسةةةةةةلوب اآ  ويتم ذلك يف النصةةةةةةف األيسةةةةةةر م 
 وّولد لديهم ر بة يف اسةةةةةةةةةةةةةتكشةةةةةةةةةةةةةاف حرك هذا االكتشةةةةةةةةةةةةةاف قدراً ال ةس بو م  اإل را بن املربن  قدالدماغ، و   األي  م 

 ( 2009التغبيقات الصفية لألحباث املتعلقة بنظرية التعلم ابلدماغ ذي األانبن )عيد، 

ال يتوقف ع  اجناز عملياتو   التعلم القائم ابلدماغ على بنية الدماغ وظيفتو، وطاملا أن الدماغ  وتسةةةةةةةةةتند اسةةةةةةةةةرتاتيجية
ذادا،   كغا ت يف حد  ملعلوماتاالعتقاد السةائد هو التحول م  االهتمام اب  أصةبع  ، حيثاالعتيادية، فالتعلم سةوف ادث

االسةةةةةةةةةةةةتنتاب والنقد واالبتكار والتجديد واإلبداع، ولتحقيق ذلك حتول  ور العملية  إىل إكسةةةةةةةةةةةةاب هذ  العقول القدرا على
ومعاألتها وتنظيمها   وكيفية اسةةةتقبالو للمعلوماتالتعليمية م  االهتمام ابملنهج الدراسةةةي إىل الرتكيا على عقل املتعلم وذاتو،  

 ( 2009)امليهي و مود،وختاينها يف الذاكرا طويلة األجل حبيث تصبع سهلة التذكر والتغبيق

متماثلن  لنصةةفن طولياً  ينقسةةم البشةةري الدماغ وقد بينت نظرية جانيب الدماغ م  خ ل الدراسةةات اليت تناولتها أن
أكةدت نتةائج ، كمةا  (2015،ي؛ الغلح2014،ي؛ الرويل2012،م؛ سةةةةةةةةةةةةةةلي2010،ش؛ مح2009،ن؛ بوزا2007نوفةل،)
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ويشةةةةةةةةةةةةةرتكان يف تنفيذ الك ري م  األنشةةةةةةةةةةةةةغة   أن كً  النصةةةةةةةةةةةةةفن الكروين اتو ن على قدرات عديدا،على  تلك األحباث،  
القةدرات يف أحةد هةاذي  النصةةةةةةةةةةةةةةفن، أو التعلم مرهونةة بتمركا هةذ   والوظةائف العقليةة املتنوعةة، وأن ز دا قةدرا املتعلم على

 ضةةةةةةةةرورا العمل على تنمية العادات العقلية بنوع م   تم ذي  النصةةةةةةةةفن معاً، األمر الذي ا  بقدرتو الفعلية على اسةةةةةةةةت دامو
  ويف ضةةةةةةةةةةوء تلك النتائج تعالت دعوات اإلصةةةةةةةةةة   بضةةةةةةةةةةرورا شةةةةةةةةةةيط وظائف جانيب الدماغ للمتعلمللعمل على تن  التوازن؛

 خ ل م يسةةةةةةةةةةةةةةتةدل عليةو احلس العلمي ادات العقليةة واحلس العلمي واحلر  على تنميتهةا، خةاصةةةةةةةةةةةةةةةة وأن عة لاالهتمةام اب

، (Sense)"احلس"  ور باتو وخغغو أهدافو  حسةةةة  بفاعلية احمليط العامل ما ابلتعامل للمتعلم تسةةةةمع العلمية اليت األنشةةةةغة
حيث يعد م  أرقى األنشةةةغة العقلية اليت يارسةةةها املتعلم يف حياتو اليومية بصةةةورا طبيعية عندما يواجو مشةةةكلة،إال أن تلك 

حيث تعد ممارسةةةات احلس كبقية املمارسةةةات احلياتية األخرى   املمارسةةةات ختتلف ابخت ف إتقان املهارات السةةةابق تعلمها،
م وصةةةةةةةةةةةةةةوال إىل مسةةةةةةةةةةةةةةتوى الدقة واالتقان واملرونة يف مواجهة املواقف املتعددا وسةةةةةةةةةةةةةةرعة اليت يتم تعلمها ويتدرب عليها املتعل

 احمليط  ية ما العامللبفاع  ابلتعامل  لإلنسةةانية اليت تسةةمع  لاألنشةةغة العق   مي ملاحلس الع  دويع  (  2011الشةةحري،إجنازها)
 ( 2011و)الشحري،ور بات أهدافوحس   ذلكو 

يرى   تتم إال مبا  ( أن اخلربا ال2000وكاليك ) حيث أوضةةةع كوسةةةتا  طبيعة اجملال،وختتلف ممارسةةةات احلس حسةةة  
فك خةا يكون منظومةة إدراكيةة حسةةةةةةةةةةةةةةيةة تتحول إىل أمنةاط وعةادات   ،يوجةد يف البنيةة املعرفيةة العقليةة للمتعلم م  احلواس ومبةا
االسةةةةةةتدالل عليو بغريقة مباشةةةةةةرا، بل يتم م  يك     أشةةةةةةارت األدبيات الرتبوية إىل أن احلس العلمي الحيث    عقلية وفكرية

 ؛2013الاعيم،؛  2011الشةةةةةةةةةةةةحري،والوجدانية )وتهثر على األوان  املعرفية واملهارية    خ ل ممارسةةةةةةةةةةةةات تعرب ع  وجود ،
David،2013؛ Driver، 2013كما أن ممارسات التفكري تهدي إىل تعديل األداءات الذهنية، وم  مث   ( 2016مراد،  ؛

يتغل  تنمية احلس العلمي اسةةةةةةةةةةةتغ ل إمكاانت الدماغ البشةةةةةةةةةةةري والعمل و    تنمية احلس العلمي لدى املتعلمن تهدي إىل  
توفر  نظرية التعلم   وهذا ما  وذلك بتوفري فر  تعليمية إ ابية،  على تصةةةةةةةةةميم اسةةةةةةةةةرتاتيجيات تعتمد على األنشةةةةةةةةةغة العقلية،

( ليصةةةةبع مشةةةةاركا م  خ ل Child Center Learningاملتعلم )ل  اليت تتغل  انتقال التعلم املتمركا حو   جبانيب الدماغ،
( إىل أخية تدري  معلمي العلوم على خرائط التفكري 2016)  حيث أشةارت دراسةة مراد  بيئة ثرية حتث على التعلم النشةط،

تنمية احلس العلمي ( إىل أخية  2013كما اشةةةةةةةةةةارت دراسةةةةةةةةةةة الاعيم)   واسةةةةةةةةةةت دامها يف تدريس العلوم لتنمية احلس العلمي
 ابسةةةةةةةةةةةةةةت ةدام مةدخةل الغرائف العلميةة يف تةدريس العلوم ملةا لةو م  دور كبري يف جةذب انتبةا  الغلبةة وز دا دافعيتهم للتعلم 

هبةدف االهتمةام بتغبيقةات حةل   وابلر م م  تنةاول بعض الةدراسةةةةةةةةةةةةةةات للحس العلمي م  خ ل تقةد  مشةةةةةةةةةةةةةةك ت عةامةة،
إال أن القليةةل منهةةا عمةةل على تنميةةة احلس العلمي يف اةةال العلوم ابملرحلةةة  ة للفرد؛املشةةةةةةةةةةةةةةك ت يف احليةةاا اليوميةةة والعةةامةة 

وم  هنا كانت احلاجة ملحة إىل إجراء   املتوسةةةةةةةةةةغة، ملا لذلك م  انعكاس على تفكريهم وطريقة مواجهتهم للمشةةةةةةةةةةك ت 
ع  اسةةةةرتاتيجيات تدريسةةةةية تسةةةةهم يف   الدراسةةةةةوضةةةةرورا    املايد م  الدراسةةةةات التغبيق لتنمية احلس العلمي يف اال العلوم،

خاصةةةةة أن ط ب املرحلة املتوسةةةةغة يواجهون صةةةةعوبة يف دراسةةةةة  توى منهج العلوم وقصةةةةورا يف   تنمية أبعاد احلس العلمي،
إجراء األنشغة العلمية يف التعليم ملا  ا م    حيث أشارت نتائج العديد م  الدراسات إىل أخية  ممارسة أبعاد احلس العلمي،

 (2016؛ مراد،2013؛ الاعيم،2011؛الشحري، Ash،2004) كبري يف تنمية احلس العلمي  دور
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مشةةةةةةةك ت تنمية مهارات التفكري الناقد والتفكري اإلبداعي وحل   التفكري، خاصةةةةةةةةلذا، زاد االهتمام العاملي بتنمية  
فيما يعرف ابجتا  العادات التفكري،  ركا أصةةةحاب هذ االجتا  على ضةةةرورا تنمية عدد م  اسةةةرتاتيجيات    ، حيثاملشةةةك ت

 ( 2002العقلية أو نظرية العادات العقلية )احلارثي،

 امل تلفةة كةاديي لةدى الت ميةذ يف مراحةل التعليم  ابألداء األ ع قةةاليت  ةا  ا ةامةةعةادات العقةل م  املتغريات   وتعةد
العةةادات اليت تةةدير وتنظم وترتةة  العمليةةات العقليةةة وتضةةةةةةةةةةةةةةا نظةةام "( عةةادات العقةةل ةاةةا 13، 2002حلةةارثي )وعرف ا

ن تنمية العادات العقلية يسةةةةةةاعد يف تنظيم امل اون أعلى    (Rickets،2004  وتهكد )"األولو ت السةةةةةةليمة  ذ  العمليات
، م ل والتحصةةةةيل   عادات العقلحيث اهتمت الدراسةةةةات السةةةةابقة ب  ، التحصةةةةيلاملعريف للتلميذ، وابلتايل يسةةةةاعد على ز دا  

؛ 2012عوض،  ؛2012ووارد،  األيااين  ؛ 2011مازن،؛  Dhull،2011؛Ozden، &Gultekin،2008 )دراسة كل م :
  يف مادا العلوم لدى ط ب املرحلة املتوسغة  (2013عمر،؛2008 عفانة،؛ 2013أمحد،

وقةةد تعةةددت وجهةةات النظر واالجتةةاهةةات اليت تنةةاولةةت عةةادات العقةةل، حيةةث يرى أحةةد االجتةةاهةةات  أن العةةادات 
العقليةةة منط م  السةةةةةةةةةةةةةةلوكيةةات الةةذاتيةةة يقود املتعلم إىل أفعةةال، وهي تتكون نتيجةةة السةةةةةةةةةةةةةةتجةةابةةة الفرد إىل أمنةةاط معينةةة م  
املشةةةةةةك ت، والتسةةةةةةا الت شةةةةةةريغة أن تكون حلول املشةةةةةةك ت أو إجاابت التسةةةةةةا الت حباجة إىل تفكري، وحبث، وأتمل 

(Perkins، 2003( حيةةث يتفق هةةذا ما مقولةةة املري األمريكي هوريس مةةان ، )ةن العةةادات العقليةةة 1859-1797 )
ا أن نقغعو ، وأن التوجو حنو العادات العقلية يتوقف عبارا ع  حبل  ليظ نضةةةةةةةةةةةةةيف إيل كل يوم خيغًا ويف النهاية ال يكنن

لذا كانت عادات العقل  ط اهتمام    على االعتقاد ةخية العادات، واالعتقاد ةن اإلنسان يستغيا إجناز ما يتعلق ةهدافو
 & Costa، حيةث قةدم كوسةةةةةةةةةةةةةةتةا وكةاليةك )والبحوثوتركيا علمةاء النفس املعريف، حيةث ظهر ذلةك خ ل الةدراسةةةةةةةةةةةةةةةات  

Kallick، 2009  )لذا ينبغي تنميتها لدى   عشةةةرا عادا للعقل  وألن العادات العقلية أحد أهداف تدريس املقررات،  سةةةتة
وقد أشةةةةةةةةةةةار    حىت يتعود على ممارسةةةةةةةةةةةة العادات العقلية يف التعامل ما األمور امل تلفة يف احلياا اليومية  حياتو،املتعلم طوال  
ن اسةةةةةةت دام اسةةةةةةرتاتيجية جانيب الدماغ يف مواقف التعلم يرقى مبسةةةةةةتو ت أاتفاق الرتبوين على    ( إىل2008)عفانة واأل ي  

وم  الدراسةةةةةةةةةةات اليت أكدت فعالية اسةةةةةةةةةةت دام التعلم املسةةةةةةةةةةتند للدماغ يف   الغ ب وينمي العادات العقلية لدى    ،التفكري
– )االسةةةةةةتعداد للتعلم    تتم ل يف:اغ خغوات  اسةةةةةةرتاتيجية جانيب الدم   وتتضةةةةةةم  (2014تدريس العلوم دراسةةةةةةات )الرويلي ،

ز دا السةةةةعة الدما ية( ويتضةةةةع م  خغوات اسةةةةرتاتيجية التعلم جبانيب –املعاألة النشةةةةغة    –اليقظة ا ادئة    -االندماب املنظم
  للتفكري تتيع للغ ب املشاركة يف املوقف التعليمي وإعغائهم وقتا كافيا  الدماغ، أاا

 مشكلة الدراسة:

وعادات العقل لدى   حلس العلميواالتحصةةةيل  لتنمية   مناسةةةبة ،التقليدية التدريسةةةية النماذب مل تعد  سةةةبق  ضةةةوء مايف  
على  االعتماد م  هبم تنتقل تدريسةةةةةية اسةةةةةت دام مناذب إىل" ماسةةةةةة حاجة يف فالغالبات،  طالبات الصةةةةةف األول متوسةةةةةط

م  مواجهة املشك ت   اتاملتعلم  اليت متك  قافة اليت تعتمد أساسا على توليد املعلومات  الوالتذكر للمعلومات ،إىل   احلفظ
ع  مناذب واسةرتاتيجيات تدريسةية جديدا تنمي   الدراسةةأخية    تنبا( لذا     Nayak & Rao، 2004يف املواقف امل تلفة)
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ركا على طريقةةة تنظيم املعلومةةات يف ت يتالالتعلم جبةةانيب الةةدمةةاغ منهةةا اسةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجيةةة   ،احلس العلمي وعةةادات العقةةلمهةةارات 
  تنمية احلس العلمي وعادات العقلالذاكرا بغريقة تسهم يف 

تتم ل مشةةةةةةكلة الدراسةةةةةةة يف تدين مسةةةةةةتوى طالبات املرحلة املتوسةةةةةةغة يف التحصةةةةةةيل واحلس العلمي   اإلطارويف هذا 
خ ل   معلمات العلوم للصةةةةةةةةف األول املتوسةةةةةةةةطحيث مت االط ع على اختبارات الغالبات، ومت م حظة    العقل،وعادات  

وقد يرجا ذلك إىل أسةةالي  التدريس   التدريس، إضةةافة إىل ما أشةةارت إليو نتائج الدراسةةات السةةابقة م  وجود هذا التدين،
ما أثر اسةةةةةت دام   الدراسةةةةةة يف السةةةةةهال الرئيس اآا:  تتحدد مشةةةةةكلةلذا املتوسةةةةةغة     ابملرحلةاملسةةةةةت دمة يف تدريس العلوم  

عض عادات العقل لدى طالبات احلس العلمي وباسةةةةةةرتاتيجية التعلم جبانيب الدماغ يف تدريس العلوم على التحصةةةةةةيل وتنمية  
 الصف األول املتوسط؟

 ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآليت:

اسةةةةةةةةرتاتيجية التعلم جبانيب الدماغ يف تدريس العلوم على التحصةةةةةةةةيل لدى طالبات الصةةةةةةةةف األول ما أثر اسةةةةةةةةت دام    1
 املتوسط؟

ما أثر اسةةةةةت دام اسةةةةةرتاتيجية التعلم جبانيب الدماغ يف تدريس العلوم على تنمية احلس العلمي لدى طالبات الصةةةةةف   2
 األول املتوسط؟

تدريس العلوم على تنمية بعض عادات العقل لدى طالبات   ما أثر اسةةةةةةةةةةت دام اسةةةةةةةةةةرتاتيجية التعلم جبانيب الدماغ يف  3
 الصف األول املتوسط؟

 أهداف الدراسة:

 ددف الدراسة لتحقيق اآا:

الكشةةةةةةةف ع  أثر اسةةةةةةةرتاتيجية التعلم جبانيب الدماغ يف تدريس العلوم على التحصةةةةةةةيل لدى طالبات الصةةةةةةةف األول   1
 املتوسط 

لدى   تنمية احلس العلميالكشةةةةةةةةةةةةف ع  أثر اسةةةةةةةةةةةةت دام اسةةةةةةةةةةةةرتاتيجية التعلم جبانيب الدماغ يف تدريس العلوم على    2
 طالبات الصف األول املتوسط؟

الكشةةةةةةةةةةف أثر اسةةةةةةةةةةت دام اسةةةةةةةةةةرتاتيجية التعلم جبانيب الدماغ يف تدريس العلوم على تنمية بعض عادات العقل لدى   3
 طالبات الصف األول املتوسط 

 راسة:فرضيات الد

 تسعى الدراسة للتحقق م  صحة الفرضيات اآتية:
درجات طالبات اجملموعة التجريبية   يمتوسةةةةةةةةةةةةغ  بن =α ≤ (0.05عند مسةةةةةةةةةةةةتوى )  اإحصةةةةةةةةةةةةائي  دالوجد فرق  ي  ال  1

 ختبار التحصيل ككل الالضابغة يف التغبيق البعدي و 
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درجات طالبات اجملموعة التجريبية ذوات   يمتوسةةةغ  بن =α ≤ (0.05عند مسةةةتوى )  اإحصةةةائي  دالوجد فرق  يال    2

 الضابغة يف االختبار التحصيلي و املسيغر للدماغ واألانبن معا  األيسر وذوات األان  األان  األي 

 الضةةابغةو بن متوسةةغي درجات طالبات اجملموعة التجريبية   (α ≤0.05عند مسةةتوى )  اإحصةةائي  دالوجد فرق  يال    3

 يف التغبيق البعدي الختبار احلس العلمي ككل 

متوسةةةةةةغي درجات طالبات اجملموعة التجريبية ذوات   بن α ≤ (0.05عند مسةةةةةةتوى )  اإحصةةةةةةائي  دالوجد فرق  يال    4

 الضابغة يف اختبار احلس العلمي و األيسر واألانبن معا املسيغر للدماغ  وذوات األان األان  األي  

الضةابغة و درجات طالبات اجملموعة التجريبية    ي( بن متوسةغ α  ≤0.05عند مسةتوى )  اإحصةائي  دالوجد فرق  يال    5

 يف التغبيق البعدي ملقياس عادات العقل ككل 

( بن متوسةةةةةةةةط درجات طالبات اجملموعة التجريبية ذوات  α ≤0.05عند مسةةةةةةةةتوى )  اإحصةةةةةةةةائي  دالوجد فرق  يال    6

 الضابغة يف مقياس عادات العقل  وللدماغ و ذوات األان  األيسر واألانبن معا املسيغر األان  األي  

 حدود الدراسة:

لية اسةةةةةةتق   -املبادرا)احلس العلمي  –التحصةةةةةةيل الدراسةةةةةةي    –احلدود املوضةةةةةةوعية: اسةةةةةةرتاتيجية التعلم جبانيب الدماغ   •
بعض عادات   -(التحكم ابلتهور  -الرتيث يف اصةةةةةةةةةدار األحكام  -املرونة يف التفكري  -ح  االسةةةةةةةةةتغ ع  -التفكري
التفكري مبرونة، التسةةةةةةا ل وطر  املشةةةةةةك ت، التصةةةةةةور واالبتكار   التباديل،التفكري    التهور،امل ابرا، التحكم يف  )العقل

  ( ملناسبتها لغبيعة طالبات الصف األول املتوسطوالتجديد
  مخيس مشيط-احلدود املكانية: مدارس اململكة العربية السعودية •
 هة 1439 -هة 1438احلدود الامنية: العام الدراسي  •
 األول متوسط احلدود البشرية: عينة م  طالبات الصف  •

 مصطلحات الدراسة:   

تشةةةاركية تتوافق ما   مواقف تعليميةعملية متكاملة تعتمد على ديئة    تعرف ةاا:  ســرتاتيجية التعلم جبانيب الدماغ:ا

ومتكاملة، ترابغات وبناء معرفة متسةةةةةةةةةةقة    ومهارادا، وتكوي دماغ املتعلمة بغريقة تشةةةةةةةةةةجعها على املعاألة النشةةةةةةةةةةغة خلربادا  
خ ل مرورها خبمسةةةةةةة مراحل تتم ل يف: االعداد واالكتسةةةةةةاب والتفصةةةةةةيل وتكوي  الذاكرا والتكامل   تغبيقها، م   تسةةةةةةتغيا
  (2013علي، )الوظيفي 
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اسةةةةةةرتاتيجية تدريس تقوم على مبادة نظرية التعلم جبانيب الدماغ، وتشةةةةةةتمل على مخس   الباح ة إجرائياً ةااتعرفها  و 
خغوات )االسةةةةةةةةةةةتعداد للتعلم مل االندماب املنظم مل اليقظة ا ادئة مل املعاألة النشةةةةةةةةةةةغة مل ز دا السةةةةةةةةةةةعة الدما ية( تقوم هبا 

 متوسط يف التدريس ليتم م  خ  ا عملييت التعليم والتعلم ابتباعها معلمة العلوم الصف األول 

 الةدماغإجرائيةاً ةاةا إطةار فكري تنظيمي قةائم على نتةائج حبوث علوم    الةدمةاغويك  تعريف نظريةة التعلم القةائم على  
وعلوم األعصةةةةةاب احلدي ة وعلم النفس املعريف تقوم تغبيقاتو الرتبوية على جتارب متعددا وملموسةةةةةة، وذلك م  خ ل توافر 

بعضةةةةهم البعض، تراعى أمناط تعلمهم، وذلك   املتعلمنوعواطفهم، وتعمل على مشةةةةاركة    املتعلمنبيئة آمنة، تسةةةةت ري حواس  
  دا الدافعية لديهم حنو التعلم وز  املتعلمنلتحسن عملية التعلم ألميا 

ــيل: اموعة اخلربات واملعارف، واملهارات اليت اكتسةةةةةبتها الغلبات عينة الدراسةةةةةة   إجرائياً: ةنوالباح ة    تعرفو  التحصــ

م  خ ل دراسةةةةتهم للعلوم ابسةةةةرتاتيجية التعلم جبانيب الدماغ معرباً عنها ابلدرجة اليت حصةةةةل  عليها يف االختبار التحصةةةةيلي 
 عّد  ذا الغرض امل

للوصةةةةةةةةول إىل حل   الصةةةةةةةةحيحة  قانتقاء الغر حكم و ى إصةةةةةةةةدار  لالقدرا ع  :(Scientific Sense)  احلس العلمي

، وم هبا املتعلم يق  اليت  املمارسةةةةات  خ ل   م  ويسةةةةتدل عليو،   قت ممكو   أسةةةةرع  ى السةةةةببية يفليعتمد ع  قراراختاذ  للمشةةةةكلة و 
  (2016مراد،)والوعي والفهم  راكى اإلد لع قائمة وعملياتذهنية  أدواتا إىل لبهتشري أ و 

للوصول   الصحيحةالغرق    وانتقاءقدرا طالبات الصف األول متوسط على إصدار حكم    إجرائيا ةنوالباح ة    تعرفوو

 عقلية تشةةةةري أ لبها إىل أداءات ذهنية،  أنشةةةةغوإىل حل مشةةةةكلة علمية واختاذ قرار يف أسةةةةرع وقت ممك  م  خ ل ممارسةةةةة  
قياس احلس العلمي ابألداا املعدا ويتم    لتحقيق أهداف مقصودا   والفهم والوعي،  األدراك،  اإلحساسقائمة على    وعمليات
   لذلك 

احلقيقية لدي الغال  السةةةةةةةةةةةت دام املهارات والقدرات   الر بةةاا"  (88،  2002عرفها سةةةةةةةةةةةعادا )  عادات العقل:

 0 "املتوافرا لديو اليت يتلكها حلل املشك ت اليت تواجهو حس  الظروف التعليمية وبغرق خمتلفة

صةةةةةةةةةةعوبة ةاا امليل إيل التعامل بذكاء عند مواجهة مواقف متناقضةةةةةةةةةةة أو عند    Kassem (2005)يف حن عرفها  
 " واضحة املعامل صحيحة يف الذه  التواصل أو عندما ال توجد إجابة

السةةةةةةلوكيات الذكية اليت تنتقيها طالبات الصةةةةةةف األول متوسةةةةةةط بناء على مهارادا   إجرائياً: اموعةها الباح ة  تعرفو 
وميو ا واجتاهادا وخربادا عند مواجهة مشةةكلة أو موقف، وقدردا على الوصةةول إىل احللول ويتم حتديدها مبتوسةةط درجات 

 الغالبات اليت حصل  عليها يف مقياس عادات العقل املعد  ذا الغرض 
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 نظري للدراسة:ال  اإلطار

 :التاليةاور مت تناول اإلطار النظري م  خ ل احمل

 :الدماغالتعلم القائم على  :أوال

التعلم يستند إىل افرتاضات علم األعصاب احلدي ة   –( ةاا أسلوب أو منهج شامل للتعليم  2009)  السلغيو  عرف
يف   وأدائو الوظيفيما يعرف ابلرتكي  التشةةةةراي للمك البشةةةةري    وتسةةةةتند إىل  طبيعي،الذي يوضةةةةع كيفية عمل املك بشةةةةكل  

نظرية التعلم القائم على املك تسةةةةةمي بنظرية التعلم املنسةةةةةجم   و:( ةن100،  2011)   مدكما عرفو       مراحل تغورية خمتلفة
اليت تتيع لو االسةةتغراق يف   للتعلم،فرت بيئة التعلم النشةةغة احلافاا اما تو   التعلم، إذاما املك وهي تهكد أن كل فرد قادر على  

ع  بعضةةةةةةةةةةةها، مما يع  التعامل معها   ال ختتلف اخت فاً جوهر ً   أااهذ  التعريفات    ويتضةةةةةةةةةةةع م    اخلربا الرتبوية دون دديد
   كليبشكل  

 : أمناط التعلم يف اجلانيب األمين واأليسر من الدماغ

 -حل املشك ت  -إداري  -تقين  -يتم ل منط التعلم ابألان  األيسر م  الدماغ يف كونو: ختغيغي  األان  األيسر:
يتم ل منط التعلم ابألان  األي  م    األان  األي :  بينما  اسةةةةةةةةةةتداليل   -منظومي  -حتكمي  -حتليلي-ر ضةةةةةةةةةةي  -احتفاظي

وهذا يعين وجود   موسةةةةةةةةةةيقي   -كلي  -مفاهيمي  -روحي  -بنائي  -ختيلي-داخلي  -عاطفي  -فين  -ختاطيب  الدماغ يف كونو:
كري ال يكون تناسةةةق بن جانيب الدماغ األي  واأليسةةةر يف إجناز التفكري املقبول وامل ئم، إال أن هذا التناسةةةق ال يعين أن التف

أخغاء اإلدراك احلسةةةةةةةي،   م  ذلك توجد أخغاء يف التفكري ألانيب الدماغ، تتم ل يف:  موابلر   عرضةةةةةةةة للمغالغات املنغقية 
وأخغةةةةاء سةةةةةةةةةةةةةةيغرا الوجةةةةدان على  إضةةةةةةةةةةةةةةةةةافةةةةة إىل أخغةةةةاء عةةةةدم تنةةةةاسةةةةةةةةةةةةةةق الفكر، واسةةةةةةةةةةةةةةت ةةةةدام اللغةةةةة بشةةةةةةةةةةةةةةكةةةةل خغةةةةأ،

ك خةا يتعةامةل ما الواقا وي ةل مسةةةةةةةةةةةةةةتو ت املعرفةة املةاديةة يف ( وهةذا يعين وجود ع قةة بن األةانبن و 2013العقةل)عفةانةة،
الوجود الكوين، والشةةةة ذ الذي يتعلم ابسةةةةت دام األان  األيسةةةةر يتعلم شةةةةيئاً واحداً وعليو أن يتعلمو بعناية وم  مث ينتقل 

مون شةةةةةةةةيئاً ما فذام لتعلم شةةةةةةةةيء أخر، واألشةةةةةةةة ا  احملكومن ابألان  األي  لديهم منط تعلمي خمتلف، فذام عندما يتعل
سةةةةةةةوف يقرأون ليا الكت  املتحدثة ع  املوضةةةةةةةوع ويتحدثون إىل أي شةةةةةةة ذ لو ع قة ابملوضةةةةةةةوع لتتبلور لديهم الفكرا، 
فالع قة تبن هذي  األانبن ع قة قوية ال يك  فصةةلها بسةةهولة وال يك  أن يعمل األانبن بشةةكل منفصةةل فهناك تداخل 

 دماغ كبري ومعقد يف عمل جانيب ال

 :الدماغمبادئ التعلم القائم على 

تركي  هذا العضةةةةو يف جسةةةةم اإلنسةةةةان،   إىلواألعصةةةةاب(    )املكعلماء النيورولوجي  أشةةةةارت الدراسةةةةات اليت قدمها  
عمليةات التعلم م  فهم وإدراك وإبةداع و ريهةا م  عمليةات تهثر على قةدرات الغفةل  يفوع قتةو ببةاقي األعضةةةةةةةةةةةةةةةاء، ودور  

بيئة التعليم   يفتوصةةةةةةةةةةةةةةلوا إىل معلومات وأفكار ع  الشةةةةةةةةةةةةةةروط الواج  توافرها    كما  .املعرفية واحلركية واالجتماعية والوجدانية
ويف ضةةةةةةوء نظرية عمل   (  2014،الغيغيالتعلم )نوع    يفعمل املك، وحتقق مسةةةةةةتو ت عليا  ية  والتعلم اليت تتماشةةةةةةى ما كيف
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: يف  على الرتتية  تتم ةلالةدمةاغ ومبةادة تعلمةو ظهرت اسةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجيةة التعلم جبةانيب الةدمةاغ واليت تتكون م  مخس خغوات 
ا السةةعة الدما ية، وفيما يلي توضةةيع لكل االسةةتعداد للتعلم مل االندماب املنظم مل اليقظة ا ادئة مل املعاألة النشةةغة مل ز د

 :(2014، الرويلي؛ 2013خغوا: )عفانة ، 

:يتم يف هةذ  اخلغوا جتهيا الةدمةاغ للتعلم ع  طريق توفري Predisposition of Learningاالسةةةةةةةةةةةةةةتعةداد للتعلم    1
اطو حبياتو، وكذلك ومدى ارتب  ،مسةةةتوى االنفعال امل ئم جبذب االنتبا  حنو موضةةةوع الدرس وإيضةةةا  أخيتو للمتعلم

 العصةةةبية مسةةةاعدتو على اسةةةرتجاع املعارف السةةةابقة ذات الع قة ابملوضةةةوع األديد للعمل على تشةةةكيل الرتابغات  
وهذا يتغل  إعغاء املتعلمن صةةةةةةةورا عامة ع  موضةةةةةةةوع الدرس يف بداية احلصةةةةةةةة الدراسةةةةةةةية لتنشةةةةةةةيط الذاكرا، وقد 
يسةتعن املعلم يف هذ  اخلغوا ببعض أنشةغة التقو  القبلي ملسةاعدتو يف حتديد مسةتوى اخلربات السةابقة املوجودا يف 

 املتعلمن حول اخلربات األديدا  عقول
:يكتسةةةةةةةة  املتعلم يف هذ  اخلغوا املعرفة األديدا ع  طريق عمل Orchestrated Immersionاملنظم  االندماب    2

ترابغات شةةةةةةةةبكية عصةةةةةةةةبية بن مدخ ت التعلم األديد وخرباتو السةةةةةةةةابقة، وكلما كانت هذ  الرتابغات ذات ع قة 
على العكس و ت أك ر،  ببعضةةها كلما كانت أقوى وأك ر ثبا ً يف الذاكرا، وأقدر على اسةةتدعاء تعلم جديد وترابغا

فذن   ،م  ذلك عندما تكون الع قة  ري واضةةحة أو ضةةعيفة بن مدخ ت التعلم وما يلكو املتعلم م  خربات قبلية
  ذلك يهدي إىل تشكيل ترابغات ضعيفة

يف املرحلةةةة  ويف هةةةذ  اخلغوا يتم التةةةأكةةةد م  فهم املتعلمن ملةةةا مت طرحةةة :Relaxed Alertnessاليقظةةةة ا ةةةادئةةةة   3
السةةةةةابقة، وذلك م  خ ل ممارسةةةةةة أنشةةةةةغة صةةةةةفية ذات ع قة مبوضةةةةةوع الدرس، والبد أن ار  املعلم على توفري 
تغذية راجعة  ري مباشةةرا للمتعلمن م  خ ل التوجيو إىل املعرفة الصةةحيحة بشةةكل مسةةتمر خ ل تلك األنشةةغة، 

الفهم الصةةةةةةةةةةحيع يف الذاكرا ومنو مهارات التفكري،   ن ذلك أدعى لغرسإحيث    ،وإ حة الفرصةةةةةةةةةةة للمحاولة واخلغأ
 الذي قد يتسب  هبا تقد  املعلومات األاهاا واملباشرا   اخلغأوجتن  اخللط يف الفهم والتصورات 

يسةةةةةةةةةةةةةاعد املعلم يف هذ  اخلغوا املتعلمن على ختاي  املعرفة يف الذاكرا :Active Processingاملعاألة النشةةةةةةةةةةةةةغة    4
ل هبم إىل تشةةكيل تعلم ذو مع  م  خ ل إكسةةاهبم القدرا على تعميم املعارف على مواقف طويلة املدى، والوصةةو 

جديدا  ري منغية، واخلغوا السةةةةةةابقة )اليقظة ا ادئة( ال تكفي للوصةةةةةةول إىل تقوية التشةةةةةةابكات العصةةةةةةبية اخلاصةةةةةةة 
   حياا املتعلمنن الغرض م  عملية التعلم بشكل عام هو إحداث تغيري يفإابلتعلم وإبقاء أثر ، وحيث 

، ويقصةةةةةةد   لتوسةةةةةةا يف التعلماهذ  اخلغوا  يتم يف  :Expanding the Brain Capacityز دا السةةةةةةعة الدما ية    5
ابلسةةةةةةةةعة الدما ية احلد األقصةةةةةةةةى م  النماذب أو الشةةةةةةةةبكات العقلية املفاهيمية اليت يسةةةةةةةةتغيا دماغ املتعلم معاألتها 

فالرتتي  يف إدخال املعلومات الذي نظمتو لنا اخلغوات السةةةةةةةةابقة يسةةةةةةةةاعد وداها يف البينة املعرفية بشةةةةةةةةكل منظم،  
على تقليل املساحة اليت تشغلها املعلومات يف الذاكرا مما يك  الدماغ م  استقبال خربات جديدا، وكذلك سهولة 

  اسرتجاعها عند احلاجة
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 التعلم املستند إىل الدماغ:تدريس العلوم وفق إسرتاتيجية 

املعلومات بشةةةةةةةةكل منغقي وتوفر   اليت تقدموفقا لنظرية التعلم املسةةةةةةةةتند اىل الدماغ يدعم االشةةةةةةةةرتاكات  ن التدريس  إ
نو خماون للحقائق وعلى أسةةةةةةةةةةةاس هذا االعتقاد كان أوقد كان ينظر للدماغ على    احلياا ىل واقا إقصةةةةةةةةةةةى قدر م  اخلربات أ

احلقائق، لك  يف واقا عمليو مكتسةةةةةبو أو اسةةةةةتيعاب    التعلموكأن    ،ابحلقائق  الدماغ(املسةةةةةتودعات )  ءالتدريس عبارا ع  مل
ىل إ هداف التعليم م  اكتسةةةةةةةةةاب املعرفة  أونظرا  ذ  السةةةةةةةةةمات فقد تغريت    التعليم هو عملية مسةةةةةةةةةتمرا ودينامية ن  األمر فذ
عليم القادر على ىل نظام التإبل احلاجة   ،ىل نظام التعليم الذي يقدم احلقائق فحسةةةةةةة إفلم تعد هناك حاجة    املعرفة،تغبيق  

وتسةةةةةةةةةةةةةةتنةد عمليةة التعليم والتعلم يف مةادا العلوم على  (Dhull،2011ترلةة احلقةائق وتوظيفهةا يف مواقف احليةاا احلقيقيةة )
عغاء املايد م  املسةةةةةةهوليات إوكذلك    ،ىل الدماغإاالسةةةةةةتكشةةةةةةاف و االسةةةةةةتقصةةةةةةاء اليت تنسةةةةةةجم ما مبادة التعلم املسةةةةةةتند 

، مسةةةةةةئولية تعلمهم وتشةةةةةةجيعهم على ربط املوضةةةةةةوعات السةةةةةةابقة ابملعرفة األديدا م  أجل حدوث التعلم للمتعلمن لتحمل  
والت غيط للةدروس بغريقةة مرنةو تراعي االحتيةاجةات   ،منةة و نيةة ابلتحةد تآيتعن على املعلمن توفري بيئةة تعليميةة  حيةث 

ت ما بعضةةةةها البعض م ل الفيا ء و الكيمياء والعلوم املعلمن على ربط  الت صةةةةصةةةةا ، إضةةةةافة إىل قدراالعاطفية للمتعلمن
 (Ozden & Gultekin، 2008را الهتمام املتعلمن) الت صةةةةصةةةةات  علها أك ر وضةةةةوحاً وإ احلياتية هذا التكامل بن

د إىل الدماغ، كما أشةارت األدبيات الرتبوية إىل أخية توافر ث ثة عناصةر أسةاسةية للتدريس التفاعلي املتوافق ما التعلم املسةتن
يتم اسةةةت دام الرسةةةوم و الشةةةرائط املصةةةورا و األف م حيث    :واملعاألة الفاعلية  واالنتبا  املسةةةرتخينغمار املتنا م  اال يف  تتم ل  

وبعد كل عرض تتا  الفرصةةةةةةةة   ،الو ئقية و الصةةةةةةةور امل تلفة م  أجل مسةةةةةةةاعدا الغ ب على فهم املوضةةةةةةةوع بشةةةةةةةكل عام  
تشةةةةةةةةةكيل   ور تتعلق مبوضةةةةةةةةةوع العرض التقديي، كما يتمللمتعلمن للعمل بشةةةةةةةةةكل فردي أو ضةةةةةةةةةم  اموعات ملناقشةةةةةةةةةة أم

تجةةانسةةةةةةةةةةةةةةةةة م  املتعلمن م  أجةةل ا حةةة الفرصةةةةةةةةةةةةةةةةة  م للتعةةاون ما بعضةةةةةةةةةةةةةةهم بعض واتقةةان املوضةةةةةةةةةةةةةةوع اموعةةات  ري م
  ( 2013،)الرويلي

 :الدماغ جبانيب العلوم إبسرتاتيجية التعلم دور معلم العلوم يف تدريس

 (:2013تتم ل هذ  األدوار فيما يلي)عفانة،

متّعلم والتعرف على ما يتمتا بو املتعلم م  قدرات دفاعية أن يكتشةةةةةةف املعلم أمناط التعلم وأسةةةةةةاليبو اخلاصةةةةةةة بكل    1
 معينة 

أن يهيئ املناخ الصفي امل ئم مبا يتفق ما العمل التعاوين، حيث أن اخلربات املكتسبة ابلعمل التعاوين تسمع بتوفري   2
 أسالي  للتفاعل االجتماعي واحرتام األخري  

ء حبيث يكتسة  املتعلم مهارات حركية وتوافقاً جسةمياً، وذلك ع  إ حة الفرصةة للمتعلمن لتحليل وتركي  األشةيا  3
 طريق احلوار واملناقشة والعمل الفردي واألماعي 

أن يكون املعلم قادراً على اكتشةةةةاف إمكاانت املتعلمن البصةةةةرية وتوسةةةةيعها، فعندما يعرض املعلم لغ بو معلومات   4
 املتعلمن على التم يل العقلي وتكوي  صور ذهنية للمحسوسات  امعا ستعمل على مساعدلفظية وبصرية 
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أن يعغى املعلم فرصةةةةةة لليقظة العقلية والعصةةةةةف الذهين حبيث يسةةةةةتغيا املتعلمون االسةةةةةتعانة ةدمغتهم سةةةةةواء أكان   5
 األان  األي  أو األان  األيسر أو األانبن معاً يف اكتشاف البيئة اخلارجية وإ را التعلم املر وب 

املتعلمن م  التعامل ما املشةةةةةةةةةك ت العلمية واالجتماعية و ريها حبيث تسةةةةةةةةةود عملية   متك فري مرتكاات فكرية  تو   6
  التعليم التحدي ا ادف، وتسمع بتكوي  اهتمامات واجتاهات مر وبة حنو املوضوعات الدراسية

ّكنهم تنشةيط املتعلمن داخل البيئة الصةفية وخارجها م  خ ل توفري وسةائل تقنية متع  7 ددا لألشةياء وحتريك املتعلم متك
َوحتمل املسةةةةةةةةةةئولية يف إجناز املهام التعليمية املغلوبة  لألشةةةةةةةةةةياء  Spatial Dimensions م  إدراك األبعاد املكانية

 منو 

 :دور املتعلم يف دراسة العلوم وفق إسرتاتيجية التعلم جبانيب الدماغ

 (:2013يلي)عفانة،تتم ل هذ  األدوار فيما 

هم وتوجو قدرادم الذكائية ةنفسةةةهم صةةة أن يكون املتعلم قادراً على املشةةةاركة ما األخري  يف صةةةناعة القرارات اليت خت  1
 ابلرتكيا على املوضوعات اليت تصقلها وتنميها 

تعلم الذكائية يف أن يتمك  املتعلم م  التعامل ما أسةةةةةالي  حل املشةةةةةك ت ةنواعها امل تلفة واليت تنمي قدرات امل  2
 جانيب الدماغ سواء أكان ذلك م  خ ل احملسوسات املدركة أو م  خ ل التعامل ما األرقام والرموز 

مشةةةةةةةةاركة املتعلمن يف التفاعل ما املهسةةةةةةةةسةةةةةةةةات التعليمية اخلارجية حبيث يسةةةةةةةةتغيا كل منهم أن يغور دما و الذي   3
 وع قاتو امل تلفة يعتمد بصورا مباشرا على الواقا والتعامل االجتماعي 

على قدراتو الذكائية الضةةةةةةةةةةةةةةعيفة   يتعرفأن يكون املتعلم مدركاً لعمليات التقو  ال زمة لتعلمو فرد ً ولاعياً، حبيث    4
 واليت هي حباجة إىل تغور ومنو مستمري  

 : احلس العلمي:اثنيا

يقةاس ابلغريقةة اليت حصةةةةةةةةةةةةةةل هبةا على هةذ  مل يعةد يقةاس التعلم بكم املعلومةات اليت يتلكهةا املتعلم، ولكنةو أصةةةةةةةةةةةةةةبع  
 (Ford،2012)عرف  د(  وق2011)الشةةةةةةحري،  املعلومات، وقدرتو على حتليلها، واختاذ القرار الصةةةةةةحيع على أسةةةةةةاسةةةةةةها

احلوار واخلغاب    مية وأمناط ملى املمارسةةةةةةةةةةةةات العخ ل الرتكيا عل   مي مللتفكري يف صةةةةةةةةةةةةنا املع  العا  ومي ةنلاحلس الع
 لميا طابعاً منغقياً ع ة وأتخذهلمية ميسرا وسهذ  املمارسات العل  علمما  والتم يل التواصل م لخاصة  م طرقابست دا

 مكوانت احلس العلمي

 (:2016؛ مراد،2013؛ الاعيم،2011م  مكوانت احلس العلمي ما يلي )الشحري،

   سواأحد احل ماملعلومات م  خ ل است دا : يعين القدرا على التوصل إىلFeeling اإلحساس -1

: يعين القةةةدرا على التعةةةامةةةل ما كميةةةات  ةةةدودا م  املعلومةةةات املنتقةةةاا م  كم هةةةائةةةل م   Attentionاالنتبةةةا  -2
  (76، 2016،عمراأبو ) املعلومات اليت تاودان هبا احلواس أو الذاكرا 
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  ا بواسغة احلواس نايط ب عما: يعين عملية فهم وتفسري ما نستقبلو م  معلومات Perception اإلدراك -3

  و حالة م وتفسةةةةري  وهالعامل  معرفة  نا اإلنسةةةةاهطريق   يسةةةةتغيا ع  عملية( ةنو:  10،  2013)  الاعيمالوعي: عرفو   -4
 واإلحساس  التفكري طريق  ا الفرد عهة، يكتسبلالغف مقابلالتيقظ يف 

معةارف  يةة يسةةةةةةةةةةةةةةت ةدم فيهةا الفرد مةا لةديةو م ( اباةا عمليةة تفكري 95،  2011املشةةةةةةةةةةةةةةك ت: عرفهةا جروان )حةل  -5
 مكتسبة سابقة ومهارات م  أجل حل التناقض أو الغموض الذي يتضمنو املوقف 

اء أدائةو األداء الةذهين: يعين: وظةائف ذهنيةة دا دورهةا عنةد كةل مرا  ة  فيهةا معةاألةة املعلومةات يف عقةل املتعلم أثنة  -6
 ( 29، 2011)الشحري، مهمة ما، وعليو فذن تلك الوظائف ختتلف وفقاً لغبيعة املهمة وما تغلبو م  أداءات

اختاذ القرار: يعين قدرا الفرد على املفاضةةةةةةةةةةةلة بن عدد كبري م  البدائل املغروحة حلل مشةةةةةةةةةةةكلة ما، واختيار البديل  -7
 ( 73، 2014أبوخاطر،خاصة )قيم ومعايري األنس  لتحقيق ا دف املغلوب يف ضوء ما يلك م  

 :يف تدريس العلوم أمهية تنمية احلس العلمي

 (:2016،؛ أبوعمرا2013؛ الاعيم،2011تتم ل أخية احلس العلمي فيما يلي )الشحري،

  مساعدا املتعلم على إدراك املشك ت اليت تواجهو يف حياتو اليومية ومعاألتها واختاذ القرار املناس  -1
  وم بنفسلثقة املتعللمتعلم و  داء الذهيناألير و تغ -2
 لى املرونة يف التفكري التدري  ع -3
ملةةاذا و مىت و  فبكي  ومعرفتةة لتفكري، و عي ابعلى و  ملاملتعون يك نمبع  أ ونتةةائجةة  وكيةةة أا اإلدر  ليةةاتةةو م لعملمعرفةةة املتع -4

  وم بولضبط ما يق الوعيم هذا است دا مث وم  ،مة معينةها إلجناز مم إسرتاتيجية معينة دون  ريهيست د
 التدري  على املرونة يف التفكري، وتنمية مهارات التفكري واألنشغة العقلية  -5
 قاتالع لحات للتعبري ع  األفكار و مصةةغوز و رم   م  ويحتو   مبالوم  لغة الع  مابسةةت داواصةةل  ى التلم علمسةةاعدا املتع -6

 واحلوار احلديث  خ ل  ممكتوب أو  بشكل  ا لآلخريهالتعبري عنو صحيع  بشكل همهافو 
  األهدافإىل للوصول الصحيحة  قانتقاء الغر م و ى إصدار حكلالقدرا ع -7

 :أساليب منو ممارسات احلس العلمي يف تدريس العلوم

 (:47، 2011)الشحري، م  أسالي  منو ممارسات احلس العلمي يف تدريس العلوم، مايلي

 تتم ل يف: أسالي  ببيئة التعلم: - أ
 بيئة تعم جذابة تدعو للبحث واالستقصاء وطر  األسئلة   1
 توفري جو آم  ليكساعد على العمل واكتشاف املايد   2
 بيئة تعلم مفتوحة تكساعد على التعبري احلر املرن   3
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 أسالي  إسرتاتيجيات التدريس: تتم ل يف: -ب
تعلم م  أجل    1

ك
إكسابو عادات عقلية م ل: الدقة وامل ابرا واإلصغاء است دام اسرتاتيجيات تدريس توفر فرصة ملشاركة امل

 بتفهم 
 طريق التفكري بصوت عال   تنمية احلوار التأملي ع  2
 إ اد ترابط بن اخلربات العلمية السابقة واخلربات األديدا ابست دام أدوات بناء املعرفة م ل: خرائط املفاهيم   3
 ذلةك  ويتضةةةةةةةةةةةةةةم الر يةة،   ىل ي أي الةذي يعتمةد أك ر عا الفر التفكري  ع املسةةةةةةةةةةةةةةئولالةدمةاغ     م  األةانة  األي  تفعيةل  4

  واالستداللالرتكي  

 أسالي  املعلم: تتم ل يف: - ب
تع  1

ك
 تيجيات تقوية الذاكرا اى اسرت لخر عن آآ  م ملتدري  امل

تع  2
ك
  وى إدارا ذاتلم علتدري  امل

تعلم واملعرفة الضمنية   3
ك
 إثراء خربا امل

 احلياا تسمع للمتعلم بتوظيف اداءاتو الذهنية وتصقل خربتو ديئة مواقف تعليمية م    4
تعلم الذي يظهر حساً علمياً   5

ك
 خلق رو  املبادرا للتجري  وتشجيا امل

تعلم على إدراك ووعيو آداءاتو الذهنية   6
ك
 تدري  امل

تعلم على تقو   7
ك
 تفكري   مساعدا امل

العلمي إذا مت تكرارها فذاا تصةةةةةةبع عمليات أدائية آلية، وم  مث إن ممارسةةةةةةات احلس   :عالقة احلس العلمي بعادات العقل
 تصبع عادات عقلية لدى املتعلم ويوضع الشكل التايل ع قة احلس العلمي بعادات العقل

 

 عادات العقل: اثلثا:

حيةةث مت ، واالجتةاهةات اليت تنةةاولتةةو،  وجهةةات النظربتعةةدد مفهوم عةادات العقةةل : تعةةددت تعريفةةات  مفهوم عـادات العقـل
 : (2013)أمحد،تناولو م  خ ل اجتاهات متنوعة، كما يلي

تتكون نتيجةةة  وهي أفعةةال،يرى أن العةةادات العقليةةة منط م  السةةةةةةةةةةةةةةلوكيةةات الةةذكيةةة يقود املتعلم إىل  األول:االجتةةا   •
السةةةةةةةتجابة الفرد إىل أمناط معينة م  املشةةةةةةةك ت، والتسةةةةةةةا الت شةةةةةةةريغة أن تكون حلول املشةةةةةةةك ت أو إجاابت 

 ( Perkins ،2003وأتمل )، وحبثالتسا الت حباجة إىل تفكري، 
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قت املناسةةةةةةةةةة  : القدرا على التنبه م  خ ل التلميحات السةةةةةةةةةةياقية ابلو تعينيرى أن العادات العقلية    ال اين:االجتا    •
 Mark)السةةةةةةةةةةةةةت دام النمط األفضةةةةةةةةةةةةةل، و األكفأ م  العمليات الذهنية م   ري  م  األمناط عند حل مشةةةةةةةةةةةةةكلة

Cuoco، Goldenberg، & Sword،2010)   
 ويتغلة  ذلكعلى مبةدأ أو قيم معينةة،    االجتةا  ال ةالةث: يرى أن العةادات العقليةة هي املوقف الةذي يت ةذ  الفرد بنةاءً  •

 ( 2005عمور،و  قغامي،) واملداومة عليومستوى م  املهارا يف تغبيق السلوك بفاعلية 

إىل التعريف التايل: )اجتا  عقلي لدى الفرد يعغى مسة ويف ضةةةةةةةةةةةوء التعريفات السةةةةةةةةةةةابقة لعادات العقل مت التوصةةةةةةةةةةةل  
لوصةةةةةول إىل حتقيق تفادا منها لواضةةةةةحة لنمط سةةةةةلوكياتو، ويقوم هذا االجتا  على اسةةةةةت دام الفرد لل ربات السةةةةةابقة واالسةةةةة 

 ا دف املغلوب( 

  :النظرايت املفسرة لعادات العقل

 :2012عوض، ؛2008الدي ، حسام) تناولت العديد م  النظر ت عادات العقل م  أخها

برونر أن عادات العقل تنسةةةةةةةةجم ما الفكرا املعاصةةةةةةةةرا للتعلم البنائي، حيث تب  النظرية البنائية   يرى  :البنائيةالنظرية   -1
على أسةس املشةاركة النشةغة يف التعلم، التنظيم الذاا للتعلم، والتفاعل الداخلي االجتماعي للتعلم، وصةيا ة الداللة 

 .الش صية
لم يتأثر بعمليات التفاعل الداخلي اليت حتصةةةةل بن التأثريات يشةةةةري ابندورا أن سةةةةلوك املتع  :نظرية التعلم االجتماعي -2

الشةةةةة صةةةةةية، واملعرفية والتأثريات اخلارجية، وأتثريات السةةةةةلوك نفسةةةةةو، وادد ث ثة جوان  واضةةةةةحة لعملية التفاعل 
 .الداخلي وهي: املشاهدا، اللغة، التحدث ما الذات

ا االنةةدفةةاعيةةة، والكفةةا  م  أجةةل الةةدقةةة، وامليةةت معرفيةةة يرى كةةامبةةل أن عةةادات العقةةل م ةةل إدار  النظريةةة املعرفيةةة: -3
واالسةةتجابة والرهبة، وطر  األسةةئلة واملشةةك ت، وتغبيق املعارف السةةابقة على مواقف جديدا تظهر بشةةكل أك ر 

 .وضوحا يف اال األسالي  املعرفية

)السةةعي للدقة، ور ية املواقف بغريقة   مت لت يفم  العادات العقلية  ا  ( عدد Costa & kellick،2009)    حددو 
قائمة بسةةةةت عشةةةةرا عادا للعقل   كما توصةةةة  إىل ري تقليدية، واحلسةةةةاسةةةةية للتغذية الراجعة، وامل ابرا، و جتن  االندفاعية(،  

  أجل وهذ  القائمة هي ) امل ابرا، والتحكم ابلتهور، واإلصةةةةغاء بتفهم، والتفكري مبرونة، والتفكري حول التفكري، والكفا  م
الدقة، والتسةةا ل وطر  املشةةك ت، وتغبيق املعارف املاضةةية على املواقف األديدا، والتفكري والتوصةةيل بوضةةو  ودقة، ولا 
البياانت ابسةةةةةةت دام احلواس اخلمس، واالسةةةةةةتعداد الدائم واملسةةةةةةتمر للتعلم، والتفكري التباديل، واإلقدام على خماطر مسةةةةةةئولة 

ادات العقل ع(  2003)كوسةةةتا وكاليك    صةةةنف  ماكالسةةةتجابة بدهشةةةة ورهبة وإ اد الدعابة( القدرا، والتفكري اإلبداعي، ا
 :كما يليقاما بوصف كل عادا م  هذ  العادات  يث ح، ( سلوكاً ذكياً للتفكري الفعال16وفق )
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بسةةهولة، والقدرا وتعين االلتاام ابملهمة املوكلة لألفراد إىل حن اكتما ا وعدم االسةةتسةة م   :(Persistence) امل ابرا  1
م  االسةةةةةرتاتيجيات البديلة حلل  خرباتعلى حتليل املشةةةةةكلة وتغوير نظام أو هيكل أو اسةةةةةرتاتيجية حللها، وامت ك  

املشةك ت واسةت دامها، ولا األدلة على جنا  االسةرتاتيجية املتبعة والرتاجا ع  تلك االسةرتاتيجية إذا مل ينجع يف 
 .حل املشكلة

تعين التأين والتفكري قبل اإلقدام على حل املشةةةةكلة اليت يتعرض  :(Managing Impulsivity) ابلتهورالتحكم    2
  ا األفراد  

تعين القدرا على ر ية  (Listening with Understanding and Empathy) اإلصةةةةةةةةةةةةغاء بتفهم وتعاطف  3
خر م  خ ل إظهار الفهم والتعاطف ما املناظري املتنوعة لآلخري  بشةفافية، واالهتمام بصةورا مهذبة ابلشة ذ اآ

 .الفكرا أو الشعور إبعادا صيا ة هذ  الفكرا بدقة أو إضافة معان أخرى إليها أو توضيحها أو تقد  م ال عليها

يعين التمتا ةقصةةةةةةةةى قدر م  السةةةةةةةةيغرا، وامت ك الغاقة لتغيري اآراء  (Thinking Flexibility) التفكري مبرونة  4
إضةةةةةةةةةةافية، واالنشةةةةةةةةةةغال يف خمرجات وأنشةةةةةةةةةةغة متعددا يف آن واحد، واالعتماد على ذخريا خمتانة عند تلقي بياانت  

واسةةةةةةةةرتاتيجيات حل املشةةةةةةةةك ت، وممارسةةةةةةةةة املرونة م  خ ل تقدير مىت يكون التفكري الواسةةةةةةةةا األفق م ئماً ومىت 
  يتغل  املوقف دقة تفصيلية

يعين إدراك  :(Thinking about Thinking Metacognition) )التفكري فوق معريف( التفكري يف التفكري  5
، والقدرا على ختغيط اسةةةةةرتاتيجية م  أجل إنتاب املعلومات ال زمة البيئة الفرد ألفعالو ولتأثريها على اآخري  وعلى

 .وتغوير خرائط عقلية أو خغط عملم  خ ل است دام خغوات واسرتاتيجيات املشكلة أثناء عملية حلها، 

تعين أخةذ وقةت كةاف  يف تفحذ  :(Striving for Accuracy and Precision) فةا  م  أجةل الةدقةةالك  6
األمور، ومراجعةةةة القواعةةةد اليت ينبغي االلتاام هبةةةا، ومراجعةةةة النمةةةاذب اليت يتعن إتبةةةاعهةةةا للتةةةأكةةةد م  أن املنتجةةةات 

  النهائية توائم تلك املعايري مواءمة  مة

القةةةدرا على الع ور على  يعين :(Questioning and Posing Problem) التسةةةةةةةةةةةةةةةةا ل وطر  املشةةةةةةةةةةةةةةك ت  7
   والفرد وما ال يعرف واملشك ت وحلها وطر  األسئلة اليت م  شأاا أن متأل الفجوات القائمة بن ما يعرف

 :(Applying Past Knowledge to New   Situation) تغبيق املعارف السةةةةةةابقة على أوضةةةةةةاع جديدا  8

  ب عند مواجهة مشكلة جديدا  رياالتعلم م  التجارب ع  طريق اللجوء إىل املاضي الست    التجار  تعين

يعين    (Think and Comminuting with Clarity   and Precision ): التفكري والتواصةل بوضةو  ودقة  9
دقيقة وتعبريات  لغة ، واسةتعمالم  أجل توصةيل ما يريد األفراد قولو بدقة سةواء أكان ذلك كتابياً أم شةفو ً   الكفا 

   ددا وأمساء وتشاهبات صحيحة

تعين إدخةةال ليا  (Gathering Data Through all Senses) لا البيةةاانت ابسةةةةةةةةةةةةةةت ةةدام ليا احلواس  10
 .م  خ ل مسارب حسية: ذوقية، مشية، ملسية، حركية، مسعية، بصرية الدماغ املعلومات إىل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
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يعين تصةةةةةةةةةةةةةةور حلول  (Creating، Imagery and Innovating) االبتكةةةار-التصةةةةةةةةةةةةةةور-اإلتيةةةان ابألةةةديةةةد   11
وتفحذ اإلمكةاانت البةديلةة م  عةدا زوا ، واإلقةدام على امل ةاطر وتوسةةةةةةةةةةةةةةيا احلةدود للمشةةةةةةةةةةةةةةك ت بغريقةة خمتلفةة  

 .املدركة

تعين السةةةةعي حلل املشةةةةك ت اليت  :(Responding with Wonder and Awe) االسةةةةتجابة بدهشةةةةة ورهبة  12
صةةةةلة التعلم تعرتض األفراد وتقد  تلك احللول لآلخري ، واالبتهاب عند التمك  م  حتديد مشةةةةك ت وحلها، وموا

  مدى احلياا  

تعين وجود دافا قوي تصةةةةةع  السةةةةةيغرا عليو   (Taking Responsible Risks) اإلقدام على خماطر مسةةةةةئولة  13
 .يدعو إىل االنغ ق إىل ما وراء احلدود املستقرا

، تعين القدرا على إدراك األوضةةةةةاع يف موقا مناسةةةةة  وأصةةةةةيل م ري ل هتمام   (Finding Humor) إ اد الدعابة  14
   وامليل إىل إنشاء الدعابة بصورا أكرب

يعين املقدرا املتاايدا على التفكري ابالتسةةةةةةةاق ما اآخري ،  (Thinking Interdependently) التفكري التباديل  15
  والتواصل بشكل كبري ما اآخري  واحلساسية جتا  احتياجادم

عين ال قة املقرونة حب  االسةةةةةةةةةتغ ع الذي ي (Learning Continuously) االسةةةةةةةةةتعداد الدائم للتعلم املسةةةةةةةةةتمر  16
 املتواصل  لدراسةيسمع اب

 : عادات العقلتنمية و العلوم تدريس 

أكد مشةةةةةةةةةةةةروع تعليم العلوم لكل األمريكين اثنيت   حيثهدفا رئيسةةةةةةةةةةةةا م  تدريس العلوم،  يعد تنمية عادات العقل  
نفوس املتعلمن يف أثنةةةةاء تةةةةدريس العلوم  وزرعهةةةةا يفتنميتهةةةةا على عشةةةةةةةةةةةةةةرا عةةةةادا عقليةةةةة ينبغي أن يهكةةةةد تةةةةدريس العلوم 

(AAAS،Project2061،1995كما )   حدد منهاب والية نيوجرسةةةةةةةةةةةةي األمريكية سةةةةةةةةةةةةتة أهداف تربوية يف اال العادات
( وألن العةادات العقليةة أحةد أهةداف 2011؛ مةازن،2008حسةةةةةةةةةةةةةةام الةدي ،الت ميةذ )نبغي حتقيقهةا عنةد ليا  العقليةة اليت ي

تدريس العلوم، لذا ينبغي تنميتها لدى املتعلم طوال حياتو، حىت يتعود على ممارسةةةةةةةةةةةةة العادات العقلية يف التعامل ما األمور 
  امل تلفة يف احلياا اليومية

اسةةت دام مواقف   ، تتم ل يف:عادات العقللتنمية  اإلجراءات التدريسةةية  بعض  نو يك  اسةةت دام  أيتضةةع    ومما سةةبق
اسةةةت دام القصةةةذ املعربا ع  حياا الشةةة صةةةيات العلمية،   ،وأحداث مرت ع  بعض الشةةة صةةةيات وعرضةةةها على الت ميذ

صةةةةورها   واملناقشةةةةات مب تلفألسةةةةئلة،  وطر  ا  ،واالجتماعية يف اجملتما عرض املشةةةةك ت االجتماعية اليت متس حياا املتعلم
اليت حددها كل م  كوسةةةةةةةةةةتا وكاليك هي تغوير لقائمة مارزانو؛ فقد وقا   وملا كانت قائمة عادات العقل   واألماعيةال نائية  

 االختيار على مخس عادات عقلية جاءت متفقة ما قائمة كوستا وكاليك الست عشرا لتكون ااال  ذ  الدراسة 
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 بقة:الدراسات السا

 تناولت التعلم جبانيب الدماغ:اليت دراسات الاحملور األول: 

الدماغ يف املدارس  على( إىل اختبار فاعلية اسةةةةةةةةةةةةةرتاتيجيات التعلم املعتمدا  Pinkerton،2002)  هدفت دراسةةةةةةةةةةةةةة
 إذافاعلية    أك رالدماغ يكون    علىأن التعلم املعتمد    نتائجها  وم  أهمالعليا يف تعلم العلوم )الكيمياء والفيا ء( ملدا طويلة   
فاعلية اسةةةةةةةةت دام   أيضةةةةةةةةا  وأظهرت النتائج  يعها يف عملية التعليم والتعلم،خغغت لو برامج خاصةةةةةةةةة ونشةةةةةةةةاطات وأدات ل

 ذ  تفضةيل الغلبة    علىالدماغ سةاعدت الغلبة يف طريقة تفكريهم، وهذا ابملقابل انعكس   علىتعلم املعتمد  اسةرتاتيجيات ال
الدماغ على التحصةيل   إىلأثر التعلم املسةتند   تعرفإىل    (ozden،2008اسةتهدفت دراسةة)و   االسةرتاتيجيات بشةكل ا ا  

تفوق اجملموعة التجريبية اليت تسةت دم مبادة التعلم القائم   نتائجهاوم  أهم    العلوم لدى طلبة الصةف اخلامس  الدراسةي يف
إىل تعرف بعض أمناط التفكري الر ضةةةةةةةي بدراسةةةةةةةة هدفت  (  2012محش )  وقام  على الدماغ يف االحتفاظ وبقاء أثر التعلم 

وجود ذات داللة احصةائية عند   إىلوقد خلصةت الدراسةة     وع قتها جبانيب الدماغ لدى طلبة الصةف التاسةا األسةاسةي بغاا
)الذكور واإلانث(   متغري األنس  إىليف أمناط التفكري الر ضةةةي لدى طلبة الصةةةف التاسةةةا األسةةةاسةةةي بغاا    (0.05مسةةةتوي )

األنس وذلك لصةةةةةةةا  اإلانث، ويوجد تفاعل دال احصةةةةةةةائي يف أمناط التفكري الر ضةةةةةةةي يعاى إىل أتثري املتغريي  املسةةةةةةةتقلن)
( إىل تعرف أثر اسةةت دام اسةةرتاتيجية التعلم ابلدماغ ذي األانبن يف تدريس 2013هدفت دراسةةة عفانة)و    وجانيب الدماغ(

العلوم لتنمية بعض عادات العقل املنتج لدى طالبات الصةف التاسةا األسةاسةي بغاا، وإىل حتديد بعض عادات العقل املنتج 
م ، والتعرف على داللةةةة الفروق يف بعض عةةةادات العقةةةل املنتج بن اجملموعتن التجريبيةةةة اليت تك ئم تعلم وتعليم مةةةادا العلو 

والضةابغة، وأيضةاً التعرف علي داللة الفروق يف بعض عادات العقل املنتج بن اجملموعتن التجريبية والضةابغة لدى طالبات 
د فروق و وجوم  أهم نتائجهااألانبن معاً(     -سةةةر  األان  األي  –األان  املسةةةيغر م  الدماغ سةةةواء أكان ) األان  األي   

اجملموعة التجريبية وقريناد  يف اجملموعة الضةةابغة يف ( بن متوسةةغي درجات  α)= 0.05 ذات داللة إحصةةائياً عند مسةةتوى
داللة إحصائياً كما أظهرت النتائج  وجود فروق ذات  لصا  طالبات اجملموعة التجريبية    اختبار بعض عادات العقل املنتج

بن متوسةغي درجات طالبات األان  األي  املسةيغر م  الدماغ يف اجملموعة التجريبية وقريناد  (  α)= 0.05 عند مسةتوى
فروق ذات داللة   ووجود  الضةةةةةةةةةةةةةةابغة يف اختبار بعض عادات العقل املنتج لصةةةةةةةةةةةةةةا  طالبات اجملموعة التجريبية   يف اجملموعة

األان  األيسةر املسةيغر م  الدماغ يف متوسةغي درجات الغالبات اللواا لديه     ( بنα) = 0.05  إحصةائية عند مسةتوي
 الضابغة يف اختبار بعض عادات العقل املنتج لصا  طالبات اجملموعة التجريبية  اجملموعة التجريبية وقريناد  يف اجملموعة

 حبوث ودراسات اهتمت بتنمية احلس العلمي يف العلوم. الثاين:احملور 

( إىل الكشةةةةةةةف ع  أخية اسةةةةةةةت دام احلوارات التعاونية واملشةةةةةةةرتكة بن الغ ب Ash،2004)  اسةةةةةةةتهدفت دراسةةةةةةةة
حيةث يركا احلوار الةذي يسةةةةةةةةةةةةةةهم يف  و األميةة العلميةة واالنتقةال م  احلس   والتحةدث بلغةة علميةة يف تنميةة احلس العلمي،

وتكونةت أدوات الةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة م  بغةاقةة  وتكونةت عينةة الةدراسةةةةةةةةةةةةةةةة م  ط ب يتحةدثون لغتن معةا   ىل احلس العلمي،العةام إ
إضةةةةةةةافة على أنو يسةةةةةةةهم يف تنمية   وأظهرت النتائج أن احلوار العلمي ينمي التفكري واحلس العلمي،  م حظة ألداء الغ ب 
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مما يهثر على ال قافة العلمية بشةكل   والفهم القرائي للموضةوعات العلمية،االسةتدالل والتواصةل العلمي م  خ ل لغة العلوم  
 ري مباشر، وذلك م  خ ل التفكري التأملي واحلوار واملناقش، ويعغي القدرا على التحدث بلغة علمية، إضافة على تنمية 

ابلدماغ ذي البعدي  يف ( إىل الكشةةةةةةةف ع  فاعلية إسةةةةةةةرتاتيجية التعلم  Salmiza،2011هدفت دراسةةةةةةةة )و   احلس العلمي 
وأظهرت النتةةائج تفوق اجملموعةةة التجريبيةةة يف منو احلس العلمي الفيا ئي نتيجةةة التعلم   تنميةةة احلس الفيا ئي لةةدى الغلبةةة

( دراسةة هدفت إىل تعايا احلس Zangori،Forbes،Bigger،2013)  كل م أجرى  و   سةرتاتيجية التعلم جبانيب الدماغ إب
وقد اتبا   ،مادا العلوم يف املرحلة املتوسةةةةةغة ابسةةةةةت دام  توى املناهج الدراسةةةةةية اليت تعاز الشةةةةةر  البن اءالعلمي لدى ط ب  

( 11( معلم علوم للمرحلة املتوسةةةةةةةةةةةغة ال ياالون يف اخلدمة م  )44وتكونت عينة الدراسةةةةةةةةةةةة م )   الباح ون املنهج امل تلط
 طل  م  كل معلم إحضةةةةةةةةةةةةةةار ث ث اموعات م  خغط الدرس ومت  ،مدرسةةةةةةةةةةةةةةة يف والية ايوا ابلوال ت املتحدا األمريكية

مت اسةةت دام بروتوكول مراقبة ممارسةةة العلوم املغور   ،األصةةلية وفيديوهات مسةةجلة للدرس م  وحدا دراسةةية  تارها كل معلم
مخس ( عنصةةةةةةةراً مصةةةةةةةممة لتقييم بيئة الفصةةةةةةةل الدراسةةةةةةةي اليت تشةةةةةةةمل الغال  واملعلم وكذلك تقييم  20والذي اتوي على )

ولقد مت حتليل بياانت الدراسةةة ابسةةت دام حتليل تباي  القياس املتكرر   ،ممياات ضةةرورية يتوج  وجودها يف الفصةةل الدراسةةي
وأظهرت النتائج أن املعلمن قاموا بصةةةةةةةيا ة  توى املناهج بصةةةةةةةيغة جتعل الغ ب ين رطون يف املشةةةةةةةاركة بشةةةةةةةكل   ،امل تلط

( تعرف أثر توظيف إسةةةةرتاتيجية خرائط املفاهيم 2016)أبوعمرا  تهدفت دراسةةةةة  واسةةةة   أفضةةةةل مما يعاز احلس العلمي لديهم 
وأظهرت النتائج وجود فروق دالة    الرقمية يف تنمية احلس العلمي مبادا العلوم لدى طالبات الصةةةةةةةةةف التاسةةةةةةةةةا األسةةةةةةةةةاسةةةةةةةةةي

اجملموعة الضةةةةةابغة يف اختبار ( بن متوسةةةةةغي درجات جملموعة التجريبية ومتوسةةةةةغي درجات  ،05)مسةةةةةتوى  احصةةةةةائيا عند  
دراسةةة مراد   وهدفت  احلس العلمي واسةةتبانة األوان  الوجدانية للحس العلمي يف التغبيق البعدي لصةةا  اجملموعة التجريبية 

( إىل حتةديةد أثر اسةةةةةةةةةةةةةةت ةدام خرائط التفكري على تنميةة احلس العلمي لةدى طةالبةات الصةةةةةةةةةةةةةةف اخلةامس االبتةدائي  2016)
( بن متوسةةةةةةغي درجات طالبات اجملموعة التجريبية 0.01د فروق ذو داللة إحصةةةةةةائية عند مسةةةةةةتوى )وجو   وأظهرت النتائج

 ودرجات اجملموعة الضابغة يف مقياس احلس العلمي لصا  اجملموعة التجريبية 

 :عادات العقل احملور الثالث: حبوث ودراسات اهتمت بتنمية

( التعرف على 2005)اطار التعرف على الدراسةةةات والبحوث اليت تناولت عادات العقل هدفت دراسةةةة عمور  يف  
أثر برانمج تدرييب قائم على عادات العقل يف مواقف حياتية يف تنمية مهارات التفكري االبداعي ابسةةةةةةةةةةةةةت دام عادات العقل 

ة احصةةةةةائيا لصةةةةةا  اجملموعة التجريبية ترجا للربانمج القائم وجود فروق دال    وم  أهم نتائجهااألسةةةةةاسةةةةةيةلدى طلبة املرحلة  
قياس أثر  Mark، & eher (2010واسةةةةةةةةةةةةتهدفت دراسةةةةةةةةةةةةة )  تظهر فروق دالة لصةةةةةةةةةةةةا  األنس  العقل، وملعلى عادات  

وتوصةةةةةةةةلت نتائج الدراسةةةةةةةةة إىل فعالية اسةةةةةةةةرتاتيجية حل    الر ضةةةةةةةةية يف تنمية عادات العقل اسةةةةةةةةرتاتيجيات حل املشةةةةةةةةك ت
( Mark، Cuoco، Goldenberg، & Sarah ، 2010)وقام كل م  )  املشةةةةةةةك ت يف تنمية عادات العقل املنتجة 

وأظهرت النتائج وجود ع قة ارتباطية دالة بن عادات العقل ومهارات التفكري    عادات العقلبدراسةةةةةةةةةةةة اسةةةةةةةةةةةتهدفت تنمية  
إىل تعرف فاعلية اسةةةةت دام منوذب أبعاد التعلم ملارزانو يف تنمية التحصةةةةيل دراسةةةةة هدفت  (  2013أمحد )  أجرىو   الر ضةةةةي 
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فاعلية اسةةةةةةةت دام     وم  أهم نتائجهاى ت ميذ الصةةةةةةةف الرابا االبتدائيوعادات العقل والدافعية لإلجناز يف الر ضةةةةةةةيات لد
منوذب أبعاد التعلم ملارزانو يف تنمية كل م : التحصةةةةةةةةيل وبعض عادات العقل والدافعية لإلجناز يف الر ضةةةةةةةةيات لدى ت ميذ 
اجملموعة التجريبية، ويرجا ذلك إىل أن املهام الر ضةةةةية تضةةةةا الت ميذ يف مواقف تتحدى تفكريهم، وت ري ح  االسةةةةتغ ع 

( 2014استهدفت دراسة القحغاين)كما    مي لديهم عادات العقل والدافعية لإلجناز يف الر ضيات لديهم وهذا م  شأنو ين
 الغ ب لةدى املنتج العقةل تنميةة عةادات يف األرب ملةادا  التعلم أبعةاد أمنوذب على قةائم إثرائي برانمج إىل تعرف فةاعليةة

وذب أبعاد التعلم، وحتديد أهدافو، و توا ، وأنشةةةةةغتو، متوسةةةةةط، حيث مت بناء برانمج يف ضةةةةةوء من ال اين الصةةةةةف يف املتفوقن
( بن α ≥ 0.01وجود فروق دالة احصةةةةةةائيا عند مسةةةةةةتوى )    وم  أهم نتائجهايجيات التدريس، وأسةةةةةةالي  التقو واسةةةةةةرتات

بيق متوسةةةةةةةةةةةةةةغي التغبيق القبلي والتغبيق البعةدي ملقيةاس عادات العقلي املنتج بوجو عام وكل عادا على حدا لصةةةةةةةةةةةةةةا  التغ
 البعدي 

 : تعليق عام على الدراسات السابقة

جانيب الدماغ أخيتها يف تدريس العلوم، إضةافة   ابسةرتاتيجيةاتضةع م  خ ل تناول الدراسةات السةابقة ذات الع قة  
إىل أخية تناو ا للحس العلمي وعادات العقل، وقد اسةةةتفادت الدراسةةةة احلالية م  الدراسةةةات السةةةابقة يف معرفة كيفية بلورا 

رض بكتاب األ ما وراءوتعرف كيفية حتليل  توى وحدا    مشةكلة الدراسةة وصةيا ة أسةئلتها وأهدافها وأخيتها ومصةغلحادا  
كما اسةةةتفادت أيضةةةاً م  الدراسةةةات السةةةابقة يف تعرف   .الدراسةةةة احلالية عينة اختيار وطريقة  العلوم للصةةةف األول املتوسةةةط،

اإلجراءات واخلغوات اليت تت ذها املعلمة يف التدريس وفق إسرتاتيجية جانيب الدماغ، واختيار األسالي  اإلحصائية املناسبة 
 .وموضوعية علمية البياانت اليت مت احلصول عليها، وعرض النتائج ومناقشتها وتفسريها بغريقةملعاألة 

 منهج واجراءات الدراسة:

ــة:منهج   متو لغبيعة الدراسةةةةةة وأهدافها، حيث يتيع للباح ة إمكانية ءالتجرييب مل شةةةةةبو  الباح ة املنهج    تاسةةةةةت دم  الدراســ
إعادا تشةةةكيل واقا الظاهرا أو احلدث م  خ ل اسةةةت دام اجراءات وإحداث تغيريات "التدخل الواضةةةع واملقصةةةود هبدف  

 .معينة، وم  مث م حظة النتائج بدقة وحتليلها وتفسريها"

 : التصميم التجرييب للدراسة (1التايل )الشكل يوضع  التصميم التجرييب: 
 التطبيق البعدي املعاجلة التجريبية  التطبيق القبلي  اجملموعة 

 التجريبية             
 

 الضابغة

 االختبار التحصيلي 
 اسرتاتيجية التعلم جبانيب الدماغ 

 االختبار التحصيلي 
 اختبار احلس العلمي  اختبار احلس العلمي 
 اختبار عادات العقل التعلم ابلغريقة العادية  اختبار عادات العقل

 ( يبني التصميم التجرييب للدراسة 1رقم )شكل 
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 متغريات الدراسة:
 الغريقة املعتادا  -2 اسرتاتيجية التعلم جبانيب الدماغ -1: يقا على مستوين :ستقلاملتغري امل

 عادات العقل  اختبار -3اختبار احلس العلمي    -2 االختبار التحصيلي  تتم ل يف: املتغريات التابعة:

  جمتمع وعينة الدراسة:

م  مت اختيار عينة بغريقة عشةةةوائية  قد ، و ةحد رفيداتوسةةةط  املمت ل اتما الدراسةةةة يف ليا طالبات الصةةةف األول  
 ( طالبة  29بلغ عددها ) ،( طالبة، وعينة ضابغة29بلغ عددها ) ،جتريبية عينتن: عينةمت توزيعها على  املتوسغة االوىل

  تكافؤ اجملموعات:

واحلس العلمي وعةادات   التحصةةةةةةةةةةةةةةيةل  اختبةارات:  طةالبةات اجملموعتن التجريبيةة والضةةةةةةةةةةةةةةابغةة يفالتةأكةد م  تكةافه  مت 
، حيث ( لعينتن مسةةةةةةتقلتنTقبلياً على عينة الدراسةةةةةةة وم  مث معاألة البياانت ابسةةةةةةت دام اختبار )  اوذلك بتغبيقهالعقل،  

االختبةةةار التحصةةةةةةةةةةةةةةيلي، واحلس العلمي كةةةل م : يف   اجملموعتن،أظهرت النتةةةائج عةةةدم وجود فروق يف التغبيق القبلي بن 
، ( 0.687)(، ولعادات العقل0.549)    وللحس العلمي(،  0.161-)  للتحصةةةةةةةةةيل  حيث بلغت قيمة"ت"  دات العقل،وعا

  االختبارات ال  ثةمما يدل على تكافه اجملموعتن قبل تنفيذ التجربة يف 

 معلمة العلوم للصف األول املتوسط كما يلي:مت إعداد دليل  إعداد دليل املعلم:

 ا دف:  -1

سةةةةةرتاتيجية التعلم جبانيب تعليم العلوم ابيهدف الدليل إىل تشةةةةةكيل خلفية معرفية ع  مبادة تعلم الدماغ، وخغوات  
إرشةةةةةةةادات إلعداد   ، وكيفية تغبيقها م  خ ل توضةةةةةةةيع:املتوسةةةةةةةط )الوحدا الرابعة )ما وراء األرض(للصةةةةةةةف األول    الدماغ
قد  دروس الوحدا الرابعة )ما وراء األرض( يف إطار اخلغوات اخلمس السةرتاتيجية التعلم جبانيب ، وتبيئة  رفة الصةفوإدارا  
 الدماغ 

 : مايليالدليل  مكوانت الدليل: تضم  -2

 امل ئمة لعمل دماغ املتعلم مقدمة ع  نظرية التعلم جبانيب الدماغ ومبادئها وأهم املمارسات الرتبوية  •

 خغوات اسرتاتيجية التعلم جبانيب الدماغ  •

 توزيا دروس الوحدا حس  اخلغة الامنية  •

 الفصل الدراسي ال اين  –أهداف وحدا )ما وراء األرض( م  كتاب العلوم الصف األول متوسط  •

 لدماغ سية لكل درس م  دروس الوحدا حبس  اسرتاتيجية التعلم جبانيب اااخلغط الدر  •

  الدليل:حساب صدق  -3

سةةةةةةةةةةةرتاتيجية التدريس يف ضةةةةةةةةةةةوء إيف  تو تو وصةةةةةةةةةةةيا تو    الرأيعلى عدد م  احملكمن إلبداء    ةعرض دليل املعلم  مت
 ( 1ملحق) مة الدروس ملستو ت طالبات الصف األول متوسط، وقد مت األخذ مب حظات احملكمنءوم 
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 أدوات الدراسة:

 وفق اخلغوات التالية: مت إعداد مقياس حتديد السيغرا الدما ية السيطرة الدماغية:مقياس حتديد  -أوال

تعرف منط السةةةةةةةةةةةيغرا الدما ية لدى طالبات عينة الدراسةةةةةةةةةةةة م  خ ل إجاابد  على فقرات اهلدف من املقياس:   -1
السةةيغرا الدما ية اليسةةرى، املقياس؛ لتصةةنيفه  تبعاً لسةةيغرد  الدما ية إىل ذوات السةةيغرا الدما ية اليم ، ذوات  

 وذوات السيغرا الدما ية املتكاملة للجانبن 
عةدد م  املقةاييس اليت حتةدد األةانة  املسةةةةةةةةةةةةةةيغر م  دمةاغ الفرد، وقةد اطلعةت البةاح ةة على توجةد  اختـيار املقـياس: -2

راسةة احلالية ملناسةبتو لغبيعة الد(  2013،)عفانة    ((Diane Connillاملقاييس وتبنت الباح ة مقياس د ن كونيل  
، ولكونو يركا على جانيب الدماغ دون التغرق ألمناط التفكري اخلاصةةةةةةةةةةةةةة بكل فذ م  الفصةةةةةةةةةةةةةو  وحتقيق أهدافها

مة طول املقياس للمرحلة العمرية اليت سةةةتكغبق ءالدما ية اخلاصةةةة ابألان  الواحد التابعة لنظرية هريمان، وكذلك م 
  عليها الدراسة

ــف   -3 ( فقرا لكل منها 21م  )بوضةةةةةةةةا املقياس الذي يتكون  (،  (Diane Connillد ن كونيل    قام  املقياس:وصــــ
بةديةل واحةد فقط، حيةث يتعلق أحةد البةدائةل جبةانة  الةدمةاغ األي  واآخر   اختيةاربةديلن )أ مل ب( وعلى الغةالبةة  

 جابة على املقياس جبان  الدماغ األيسر، وقد مت صيا ة اموعة م  التعليمات للغالبات حبيث توضع طريقة اإل
حسةاب درجة واحدا للغالبة يف حال اختارت البديل املناسة  لإلجابة على األسةئلة   يتم  املقياس:طريقة تصـحي    -4

وحتديد املدى الذي تندرب فيو الدرجة الكلية   الغالبة،  لا درجات  يتمناسةةةةة  امل ري  ارت البديل  و)صةةةةةفر( إذا اخت
  (1رقم )( والدرجة األدىن )صفر( ويتضع تصنيف نتائج املقياس م  خ ل جدول 21حيث الدرجة األعلى )

 املدى لنتائج مقياس السيطرة الدماغية  ( تصنيف1جدول )

 اجلانب املسيطر من الدماغ  مدى الدرجة 
 األيسر 8صفر مل 

 األانبن متكاملن  13مل  9
 األي   21مل  14

لتأكد م  صةةةةدقو الظاهري مت عرضةةةةو بصةةةةورتو او   ،املقياس ما البيئة السةةةةعودية  ملواءمة  للمقياس:الصـــدل الظاهري   -5
ختصةةةةةةةةةةةةةةذ علم النفس الرتبوي، القياس والتقو ، للتأكد م  صةةةةةةةةةةةةةةحة العبارات،  احملكمن:األولية على اموعة م   

  (4ملحق ) املستهدفة، وللتغبيق يف البيئة السعودية، ومت األخذ آبراء احملكمنومناسبتها للمرحلة العمرية 
( وهذ  قيمة جيدا 0،89حيث بلغ )  ،مت حسةةاب ثبات املقياس ابسةةت دام طريقة التجائة النصةةفيةثبات املقياس:   -6

 يك  است دام املقياس واالعتماد على نتائجو 
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 مرت عمليو إعداد  ابملراحل اآتية: التحصيلي:االختبار اثنيا: إعداد 

االختبار إىل قياس حتصةةةةةةيل طالبات الصةةةةةةف األول متوسةةةةةةط يف مادا العلوم يف  هدف  االختبار:حتديد اهلدف من   -1
   الستةبلوم  تليا مستو 

 –)التذكر    ةليا مسةةةةةةتو ت بلوم املعرفية السةةةةةةت  ا، مت قياسوتنوع  االختبار أك ر مشوال  ليكون  االختبار:مســــتوايت   -2
  ملناسبتها ما طبيعة اإلسرتاتيجية املست دمة التغبيق( –الرتكي   –التحليل  –التغبيق  –الفهم 

وحدا ما وراء األرض( م  متوسةةط )إعداد جدول املواصةةفات لكتاب العلوم للصةةف األول    مت  املواصـفات:جدول   -3
كل درس والوزن النسيب للفرتا الامنية اليت يدرس فيها كل درس واخلروب   وفقحساب الوزن النسيب لألهداف  خ ل  

 (:2كما ابألدول التايل)  جبدول مواصفات 

 االختبار التحصيلي اصفاتمو ( 2جدول )

 الدرس الفصل
 تقوي  تركيب  حتليل تطبيق  فهم تذكر املستوايت 

 اجملموع 
 %8 %13 %20 %14 %18 %27 الوزن النسيب 

الفصل  
 السابا 

 8 1 1 2 1 1 2 %26 األول
 5 0 1 1 1 1 1 %16 ال اين 

الفصل  
 ال ام  

 9 1 1 2 1 1 3 %32 األول
 8 1 1 2 1 1 2 %26 ال اين 

 30 3 4 7 4 4 8 اجملموع 

 ( سةةهاال30)  تبار على شةةكل االختيار م  متعدد، متضةةمناوضةةا االخ  مت  حتديد نوع فقرات االختبار وصــياغتها: -4
 بدائل خمتلفة واحد منها صحيع أربعة ل سهال يتضم  كمت ل فقرات االختبار، 

هم وم حظةادم حول ئبةداء آراإلرض االختبةار على اموعةة م  احملكمن، ع مت  صـــــــــــدل االختـبار التحصـــــــــــيلي: -5
صةةةةةةةةةةةيا ة بعض الفقرات   مت تعديلاحملكمن   وبناًء على آراء  ملسةةةةةةةةةةةتو ت الغالبات االختبار وفقراتو ومدى م ءمتو  

 ( فقرا موزعة حبس  جدول املواصفات 30ظل عدد فقرات االختبار كما هي )و والبدائل، 
 الدراسةةةةةةةةةةةم   ري عينة    اسةةةةةةةةةةتغ عيةعينة  ق االختبار على  يبمت تغ  التجربة االســــــــتطالعية لالختبار التحصــــــــيلي: -6

معامل بلغ  و ،  حيث مت اسةةةةت دام معامل ألفا كرونباخ حلسةةةةاب معامل ال بات  ثبات االختبار  حلسةةةةاب،  األسةةةةاسةةةةية
 ( وهو ثبات مناس  0،82ثبات االختبار )

 ( دقيقة 40توسط الام  ال زم ألداء االختبار )بلغ م :زمن االختبار حساب -7
ــعوبة  حســــــاب -8 ( لذا مت اإلبقاء على 0،75  -  0،38الصةةةةةةةةعوبة للفقرات ما بن )  تمعام   : تراوحتمعامل الصــــ

 ليا الفقرات 
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( لذا كانت ليا الفقرات متيياها 0،50  -  0،25معامل التمييا للفقرات ما بن )  : تراو معامل التمييز  حســـــاب -9
( 0،25-  -0،08-بن )كانت ليا البدائل )املموهات( سالبة تراوحت قيمها ما    عليها  كماجيد لذا مت اإلبقاء  

 لذا كانت ليا البدائل فعالة 

ــورة النهائية ل -10 ــيلي:الختبار  الصـــ ومعام ت السةةةةةةةهولة   ،تقنين االختبار حبسةةةةةةةاب زمنو وثباتو وصةةةةةةةدقو  بعد  التحصـــ
والتمييا ملفردات االختبار، وإجراء التعدي ت يف ضةةةةةةةةوء آراء ومقرتحات احملكمن أصةةةةةةةةبع االختبار يف   ، والصةةةةةةةةعوبة

( سةةةهااًل تقيس قدرا الغالبات على التحصةةةيل املعريف ملادا العلوم يف 30م  )  لتغبيق، مكوانلصةةةورتو النهائية جاهااً 
  (2ملحق ) الصف األول متوسط

مت بنةاء مقيةاس احلس العلمي )األوانة  الوجةدانيةة( وفق   :اجلواـنب الوجـدانـية(لعلمي )ابـناء مقـياس احلس  خطوات اثلـثا:
 اخلغوات التالية:

واليت مت لت   مت االط ع على بعض الدراسةةةةةةةةةةةةةات والبحوث اليت تناولت مقياس احلس العلمي )األوان  الوجدانية(، -1
الرتيةث يف اصةةةةةةةةةةةةةةدار   -املرونةة يف التفكري  -حة  االسةةةةةةةةةةةةةةتغ ع  -اسةةةةةةةةةةةةةةتق ليةة التفكري  -يف األوانة  التةاليةة )املبةادرا

 التحكم ابلتهور(  -األحكام

 ( عبارا، حيث مت حتديد األوزان النسبية للجوان  يف ضوء آراء احملكمن،35م  )تضم  املقياس يف صورتو األولية   -2
 النسبة املئوية للمقياس: (3التايل )ويوضع األدول 

 توزيع عبارات مقياس احلس العلمي على اجلوانب الوجدانية  (3جدول )

 النسبة املئوية  األرقام عدد العبارات  اجلوانب الوجدانية 
 14،30 5-1 5 املبادرا

 17.14 11-6 6 استق لية التفكري
 17.14 17-12 6 ح  االستغ ع
 17.14 23-18 6 االستمتاع العلمي 

 17.14 29-24 6 الرتيث يف اصدار األحكام 
 17.14 35-30 6 التحكم ابلتهور 

 %100 35 اجملموع 

 تضمن املقياس مقدمة تربز ا دف منو وطريقة اإلجابة ع  عباراتو  -3

 3-  4-  5( )من فض بشةةدا  -من فضةةة  -متوسةةغة  -كبريا  –جدا   كبريامت إسةةت دام مقياس ليكرت اخلماسةةي ) -4
 ( على الرتتي  1- 2-

 :حساب صدق مقياس احلس العلمي:مت حساب الصدق م  خ ل -5
اموعة م  احملكمن إلبداء الرأي حول مناسةةةةةةةةةةةةةةبة املقياس لقياس احلس   املقياس علىمت عرض    صةةةةةةةةةةةةةةدق احملكمن: - أ

إضةةةةةافة إىل مدى وضةةةةةو  صةةةةةيا ة العلمي لعينة الدراسةةةةةة، ومدى انتماء العبارات لكل جان  م  جوان  املقياس،  



 د. بدرية سعد أبو حاصل  تدريس العلوم على التحصيل وتنمية احلس العلمي وعادات العقل أثر اسرتاتيجية التعلم جبانيب الدماغ يف 

 26    م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -1ج –( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –جملة جامعة أم القرى للعلوم الرتبوية والنفسية 

اليت أقرها احملكمون   املقياس، حيث مت إبداء بعض امللحوظات م  قبل احملكمن، ومت تعديل صةةيا ة بعض العبارات
 ( 5ملحق عبارا )( 35املقياس )العدد كما هو لكل جان  م  جوان   وبقي

العلمي مت تغبيقو على عينة اسةةتغ عية ملقياس احلس   الداخلي  حلسةةاب صةةدق االتسةةاق:  صةةدق االتسةةاق الداخلي -ب
( طالبة م  طالبات الصةةةةةةف األول املتوسةةةةةةط، حيث مت حسةةةةةةاب 25م   ري عينة الدراسةةةةةةة األصةةةةةةلية بلغ عددها )

معامل االتساق الداخلي   (4التايل )ويوضع األدول    معامل ارتباط بريسون بن كل عبارا والدرجة الكلية للمقياس 
 ملقياس احلس العلمي:

 ( معامل االتسال الداخلي ملقياس احلس العلمي 4)جدول 
أبعاد اجلوانب 
 الوجدانية 

 املبادرة 
استقاللية  
 التفكري 

حب 
 االستطالع 

االستمتاع 
 العلمي 

الرتيث يف اصدار 
 األحكام

التحكم  
 ابلتهور 

 **732. **895. **751. *541. **838. - املبادرا

 .084** **846. **792. *568. - - استق لية التفكري
 .084** *510. *610. - - - ح  االستغ ع
 .073** **820. - - - - االستمتاع العلمي 
الرتيث يف اصدار  

 األحكام 
- - - - - **071 

 - - - - - - التحكم ابلتهور 

 ** 770. **767. **717. *554. **715. *619. الكلي

 (.،01( ** دالة عند مستوى )،05*دالة عند مستوى )

( صدق االتساق الداخلي للمقياس سواء على مستوى األبعاد أو على مستوى  4يتضع م  األدول السابق )
 املقياس ككل  

 :التاليةابملراحل  مقياس عادات العقل مرت عمليو إعداد مقياس عادات العقل:رابعا: خطوات 

االختبار إىل قياس عادات العقل لدى طالبات الصةةةةةف األول متوسةةةةةط يف مادا   فهد  املقياس:حتديد اهلدف من   - أ
 العلوم  

 التهور،)امل ابرا، التحكم يف    مت لت يف:املقياس سةةةةةةةةةةةت عادات عقلية     تضةةةةةةةةةةةم  العقلية:العادات  مكوانت مقياس   -ب
عاد  أربا   ل  ووضةةةا لكالتفكري مبرونة، التسةةةا ل وطر  املشةةةك ت، التصةةةور واالبتكار والتجديد(  التباديل،التفكري  

احيةاانً( ولكةل اسةةةةةةةةةةةةةةتجةابة قيمةة إذا اجابت   –اندراً    –فقرات جتية  عنهةا الغةال  ابالختيةار م  بن البةدائل )دائمةاً  
 ( وم  مث حساب املدى بن تلك الدرجات واخلروب بنتائج املقياس 1( واندراً )2( درجات وأحياانً )3ع  دائماً )

وبناًء    هم وم حظادم حولوئاملقياس على اموعة م  احملكمن، وطل  منهم إبداء آراعرض  مت    صــــــدل املقياس: - ب
  (3ملحق ) ( فقرا24)مكوان م   صبع املقياسأصيا ة بعض الفقرات، و  مت تعديلعلى آراء احملكمن 
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قياس ثبات املمعامل  بلغ  حيث  سةةةةةةةةةةةةةاب ثبات املقياس،  حلطريقة التجائة النصةةةةةةةةةةةةةفية    مت اسةةةةةةةةةةةةةت دام  ثبات املقياس: -د
 ( وهو ثبات مرتفا 0،95)

 :مت لت يف ،تغبيق التجربة األساسية للدراسة، وقد مر تنفيذها بعدا مراحلمت  جراءات تنفيذ التجربة:إ

 على اخلغاابت الرمسية م  األهات املعنية بغرض تغبيق التجربة  مت احلصول  1

 املدارس مت حتديد اتما الدراسة واختيار العينة بغريقة عشوائية م    2

 التنسيق ما إدارات املدرسة واملعلمات يف املدارس اليت مت اختيارها للتغبيق  مت  3

 طكبقت أدوات الدراسة قبل البدء ابلتجربة هبدف حتديد مستو ت الغالبات وتكافهها، وذلك يف األسبوع األول   4

ابلغريقة نفس احملتوى  جملموعة الضةابغة  ادرسةت  لمجموعة التجريبية ابسةرتاتيجية التعلم جبانيب الدماغ، و مت التدريس ل  5
 املعتادا 

على التدريس للمجموعة التجريبية إبسةةةةةةةةرتاتيجية    املدرسةةةةةةةةة لتنفيذ التجربة بعد تدريبهامبعلمة املادا يف  مت االسةةةةةةةةتعانة  6
  مت إعداد طريقة التدريس مستعينة بدليل املعلمة الذي  ، حيث مت تدريبها علىالدماغانيب التعلم جب

 تهاء م  التدريس طكبقت نفس االختبارات على اجملموعتن بعد االن  7

 لا البياانت ومعاألتها إحصائياً وتفسريها ومناقشتها  مت  8

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة:

ــؤال األول الذي ينص علي:-أ ما أثر اسةةةةت دام اسةةةةرتاتيجية التعلم جبانيب الدماغ يف تدريس العلوم على   عرض نتائج السـ
 يلي عرض لإلجابة ع  التسا ل األول والتحقق م  فرضياتو: وفما التحصيل لدى طالبات الصف األول املتوسط؟

 αإحصةةةائية عند مسةةةتوى ) تنذ على "ال توجد فروق ذات داللة    النتائج املتعلقة ابلفرضــية األوىل:عرض وتفســري    أوال:
 درجات نظرياد  يف اجملموعة الضةةةةةةةابغة يف التغبيق  يدرجات طالبات اجملموعة التجريبية ومتوسةةةةةةةغ  يبن متوسةةةةةةةغ  (0.05≥

وللتحقق م  صةةةةةحة الفرضةةةةةية مت حسةةةةةاب الفروق بن اجملموعتن التجريبية والضةةةةةابغة   البعدي ل ختبار التحصةةةةةيلي ككل" 
 ( 5)التايلاألدول  يوضحها( كما 2يتاإوحساب حجم األثر مبعامل ) ،لعينتن مستقلتن( Tابست دام اختبار )

 ( وحجم األثر للفرول بني اجملموعتني يف االختبار التحصيلي T( يبني قيمة )5جدول )

 املتوسط العدد 
االحنراف  
 املعياري 

 حجم االثر ( tقيمة ) درجة احلرية

 7.720** 56 2.70 26.83 29 التجريبية 

0.52 
   4.50 19.31 29 الضابغة 

 (،01**دالة عند مستوى )
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( 0.000( ومسةةتوى داللة )56( عند درجة حرية )7.720بلغت )  "T"  ( أن قيمة  5)السةةابق  م  األدول  يتضةةع  
، واجملموعة الضةةابغة ( بن اجملموعة التجريبية  0.005مما يدل على أن هناك فروق ذات داللة إحصةةائية )عند مسةةتوى داللة  

 اإحصةةةةةةائي   دالوجد فرق  ياليت تنذ على:    الفرض البديلقبول  و   الفرض الصةةةةةةفريلصةةةةةةا  اجملموعة التجريبية؛ مما يعين رفض  
الضةةةةةةةةةابغة يف التغبيق البعدي الختبار و بن متوسةةةةةةةةةغي درجات طالبات اجملموعة التجريبية   =α ≤ (0.05عند مسةةةةةةةةةتوى )

 ا أتثري يف ز دا   سةةةةةرتاتيجية التعلم جبانيب الدماغإأن يرجا ذلك إىل أن  لصةةةةةا  اجملموعة التجريبية  ويك     التحصةةةةةيل ككل
وربغها بصةور ورموز تسةاعد الغالبات على   حيث إاا تسةهم يف تنظيم املعلومات،  عند املسةتو ت املعرفية املتنوعة  التحصةيل

متك  أسةةهمت يف  وم  مث    وتغبيقها، وتنظيم وترتي  املعلومات يف الذاكرا،  ، وفهمها واسةةتيعاهبااسةةتدعاء املعلومات بسةةرعة
حيث   ،مقارنة ابجملموعة الضابغةإضافة إىل تركيبها    ،معاألة البياانت وحتليلها بشكل صحيع  طالبات اجملموعة التجريبية م 

يايد م  القدرا على التعلم وز دا  ، مماسةةةوم التوضةةةيحية والعمل جبانيب الدماغر على ال  إسةةةرتاتيجية التعلم جبانيب الدماغ  تعتمد
إضةافة معلومات جديدا   ا،نتيجة لتقارهبا واتصةا ،تسةهم يف إدراك الع قات بن املفاهيم    ا، إضةافة إىل أامسةتوى التحصةيل

  ب  حشو

  التأثري:حجم حساب 

( م  التأثري يعود إىل %52وهذا يعين أن حجم التأثري متوسةةط وأن )  ،(0.52)  مت حسةةاب حجم التأثري، حيث بلغ
وقد يرجا ذلك   على ز دا التحصةيل الدراسةي متوسةط  أن اسةرتاتيجية التعلم جبانيب الدماغ  ا أتثري    يعينمما   ،املتغري املسةتقل

إضةةافة إىل   تسةةاعد الغالبات يف رسةةم صةةورا كلية ع  جائيات املوضةةوع التفصةةيلي،  الدماغ،  إىل أن اسةةرتاتيجية التعلم جبانيب
وتنظم البناء   أسةهمت بدرجة كبريا يف سةهولة تذكر البياانت واملعلومات م  خ ل تذكر األشةكال املرسةومة يف أذهاام،  أاا

حيث ترسةةةةةةةةةةةم كل طالبة   وتراعي الفروق الفردية بن الغالبات؛  وتقد  نظرا مشولية للموضةةةةةةةةةةةوعات الكبريا،  املعريف واملهاري،
 قد يرجا ذلك إىل  ، كمااومهاراد  اكل الذي توضةةةةةحو حسةةةةة  قدرادصةةةةةورا خاصةةةةةة للموضةةةةةوع بعد مشةةةةةاهدا خريغة الشةةةةة 

حتسةةةةةةةةةةةةةةن التحصةةةةةةةةةةةةةةيةل ممةا أدى ذلةك إىل  املةدرسةةةةةةةةةةةةةةي واملكملةة لةو،   املتوافقةة ما املنهجالعلميةة  األنشةةةةةةةةةةةةةةغةة واألعمةال واملعرفةة  
 ( 2014(؛الغيغي)2011(؛ مد)2007أبوعغا  وبريم) وتتفق هذ  النتيجة ما دراسة العلمي

  النتائج املتعلقة ابلفرضية الثانية:عرض ومناقشة  اثنيا:

درجات طالبات اجملموعة   ي( بن متوسةةةةةةةةةةةغ α ≤0.05عند مسةةةةةةةةةةةتوى )  اإحصةةةةةةةةةةةائي  دالق  وجد فر يتنذ على "ال  

م  صةةةةةحة   وللتحقق ة يف االختبار التحصةةةةةيلي البعدي" اجملموعة الضةةةةةابغ والتجريبية ذوات األان  األي  املسةةةةةيغر للدماغ  
( وكانت النتائج كما يف uالفرضةةةةةةةية مت حسةةةةةةةاب الفروق بن اجملموعتن التجريبية والضةةةةةةةابغة ابسةةةةةةةت دام اختبار وات مان )

 ( 6األدول )
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 ( للفرول بني اجملموعتني ذوات اجلانب األمين املسيطر للدماغ يف االختبار التحصيلي u( يبني قيمة )6جدول )
 uقيمة  الرتب جمموع   متوسط الرتب  العدد  

التحصيل  
 البعدي 

 92.50 11.56 8 التجريبية 

 43.50 5.44 8 الضابغة  7.500*

   16 االلايل 

 (،01**دالة عند مستوى )

 وجود( وهذا يدل على 0.009( ومسةةةةتوى داللة )7.500( بلغت )U( أن قيمة )6)السةةةةابق  م  األدول  يتضةةةةع  
( بن اجملموعة التجريبية والضةةةةةابغة ذوات األان  األي  املسةةةةةيغر 0.005فروق ذات داللة احصةةةةةائية عند مسةةةةةتوى داللة )

اليت تنذ   بديلالفرض الوقبول    الفرض الصةفريلصةا  اجملموعة التجريبية، وهذا يعين رفض  ،  للدماغ يف االختبار التحصةيلي
درجات طالبات اجملموعة التجريبية ذوات األان    ي( بن متوسةغ α ≤0.05عند مسةتوى )  اإحصةائي  دالفرق    يوجد  :على

وقد يرجا ذلك إىل   اجملموعة الضةةةةابغة يف االختبار التحصةةةةيلي البعدي لصةةةةا  اجملموعة التجريبية،  واألي  املسةةةةيغر للدماغ  
وتضةةةةةةا اخلربا   ، حينما تتلقى املعلومات تفرزها وتنميها،أن طالبات اجملموعة التجريبية ذوات األان  األي  املسةةةةةةيغر للدماغ

   وهذ  مسئولية الفذ األي  يف اخلريغة القريبة منها،
  حجم األثر:ساب ح

على   امما يعين أن أتثري اسةةةةةةرتاتيجية التعلم جبانيب الدفاع كان ضةةةةةةعيف  ،( وهي نسةةةةةةبة ضةةةةةةعيفة0.49بلغ حجم األثر )
، وقد يرجا ذلك أنو بعد تلقي النصةةف األي  للمعلومات وتنتقيها تنشةةر يف الغالبات ذوات األان  األي  املسةةيغر للدماغ

اليت   للفذ الدما ي،  التقسةةةةةةيميةخغأ النظرية  (  Springer & Deutsch،1998)كل م   حيث أكد  ابقي  ابة الدماغ،
د أن الدماغ يعمل كجهاز واحد خ صةةةةةةةتو أن الفرد يتعلم مهارا جديدا يف البداية يتعامل ما هذ  املهارا أو يسةةةةةةةتقبلها تهك

والتتوقف عنةد  على طول خ   الةدمةاغ األخرى،  مةا تتوزعلك  سةةةةةةةةةةةةةةرعةان  ،اابعتبةارهةا خربا أو مهةارا جةديةد  الفذ األي ،
وحتولت إىل اتقان أك ر وكأاا   وكلما تغورت املهارا وزاد االتقان  ا زاد انتشةةةةةةةةةارها يف خ   الدماغ األخرى،  الفذ األي ،

ال، و تذ إىل أن األان  األي  ال يسةةت دم عند الك ريي  بشةةكل فعأيضةةا  وقد يرجا ذلك    عضةةلة تنمو ابملران والتدري  
 ،بوظائف اإلنشةةةةاء وبناء الكليات واسةةةةتقبال األمناط وتشةةةةكيلها وتصةةةةور شةةةةبكة الع قات اليت أتتلف منها الب  واألشةةةةكال 

  كما أن ذوي األان  ( 2007)الغوطي،ولذا فهو أك ر نشةةةةةةةةاطا يف العمليات العقلية ذات الغبيعة البصةةةةةةةةرية واحليا املكاين  
إضةةةافة إىل متياهم بتحليل موضةةةوعات مرتبغة مبوضةةةوع الدرس، أو   ر األنشةةةغة املناسةةةبة  م،األي  م  الدماغ يتمياون ابختيا

وتتفق هذ  النتيجة ما دراسةةةة  اسةةةتنتاب كلمات  ا سةةةياق معن، وهذا ماوفرتو أنشةةةغة اسةةةرتاتيجية التعلم القائم على الدماغ
 ( 2011 مد)

  الثالثة:النتائج املتعلقة ابلفرضية اثلثا: عرض ومناقشة 
درجات طالبات اجملموعة   ي( بن متوسةةغ α ≤0.05عند مسةةتوى )  دال إحصةةائياوجد فرق ذات  يتنذ على " ال 

م  صةةةحة   اجملموعة الضةةةابغة يف االختبار التحصةةةيلي البعدي" وللتحقق  والتجريبية ذوات األان  األيسةةةر املسةةةيغر للدماغ  
( وكانت النتائج كما يف uالفرضةةةةةةةية مت حسةةةةةةةاب الفروق بن اجملموعتن التجريبية والضةةةةةةةابغة ابسةةةةةةةت دام اختبار وات مان )

 ( 7) التايل األدول
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 ( للفرول بني اجملموعتني ذوات اجلانب األيسر املسيطر للدماغ يف االختبار التحصيلي u( يبني قيمة )7جدول )
 uقيمة  جمموع الرتب  الرتب متوسط  العدد  

التحصيل  
 البعدي 

 125.00 13.89 9 التجريبية 

 46.00 5.11 9 الضابغة  1.000*

   18 االلايل 

 (،01**دالة عند مستوى )

( وهذا يدل على أن هناك 0.000( ومسةتوى داللة )1.000( بلغت )U( أن قيمة )7)السةابقم  األدول  يتضةع  
( بن اجملموعة التجريبية والضةةةةابغة ذوات األان  األيسةةةةر املسةةةةيغر 0.005احصةةةةائية عند مسةةةةتوى داللة )فروق ذات داللة  

اليت تنذ   الفرض البديلقبول  و   الفرض الصةفريلصةا  اجملموعة التجريبية، وهذا يعين رفض  ،  للدماغ يف االختبار التحصةيلي
درجات طالبات اجملموعة التجريبية ذوات األان    يمتوسةغ( بن   α ≤0.05عند مسةتوى )  اإحصةائي  دالفرق    يوجدعلى:  

 اجملموعة الضةابغة يف االختبار التحصةيلي البعدي لصةا  اجملموعة التجريبية ذات النمط األيسةر"  واأليسةر املسةيغر للدماغ  
مات اللفظية وسةةةة سةةةةل النصةةةةف األيسةةةةر للدماغ تتم بو العمليات العقلية املتعلقة مبعاألة املعلو   ويك  أن يرجا ذلك إىل أن

والتعلم ابخلربا   ،واألشةةةةةةةةةةةكال واحلركة  ،واألرقام واملعلومات، والتعامل ما احملسةةةةةةةةةةةوسةةةةةةةةةةةات  ،وحل رموزها  ،وترميا اللغة  ،الك م
املباشةرا، واالتصةال احلميم مبصةادر املعرفة يف الواقا واحلياا، والوصةول إىل التجريد الذهين للنماذب، وكل ما  ري على نسةق 

كما أن األنشةغة املدرسةية تسةهم يف بناء   ،ا املنغقية، ويسةاعد يف القدرا علي حتليل الرموز أو التسةلسةل املنغقيخغي متتاب
  (2007)الغوطي، األان  األيسر م  الدماغ أك ر م  األان  األي 

  حجم األثر:حساب 
مما يعين أن أتثري اسةةةةةةةةةةةةرتاتيجية التعلم جبانيب الدفاع كان  ا أتثري   ،( وهي نسةةةةةةةةةةةةبة متوسةةةةةةةةةةةةغة0.62بلغ حجم األثر )

ن ذوي األان  األيسةةةةر يتعلمون م  أوقد يرجا ذلك إىل    متوسةةةةط على الغالبات ذوات األان  األيسةةةةر املسةةةةيغر للدماغ 
 إضةةةةةةةةافة إىل أنو تعلم  ،األدوار  ولع   واحملاكاا،  احلسةةةةةةةةية،واخلربات    امليدانية،والرح ت    امل ربية،كالتجارب    املباشةةةةةةةةرا،اخلربا 

أن ذوي الةدمةاغ  كمةا .املكةاينواسةةةةةةةةةةةةةةتغ ل احليا  اللفظيةة، وال يغفةل ع  احلركةة وامل ريات  ري املتعةددا،يعتمةد على احلواس 
، والوصةةةةول إىل التعميمات العلمية م  جائيات، وهذا ماوفرتو وتسةةةةلسةةةةل منغقي  وضةةةةا األشةةةةياء يف ترتي باأليسةةةةر يتمياون  

وتتفق النتائج املتعلقة ابلتدريس وفق   نظرية التعلم القائم على الدماغ يف تدريس العلوم لغالبات الصةةةةةةةةةةةةف األول املتوسةةةةةةةةةةةةط 
 2010؛محةش، 2007أبةو عةغةةةةةةةا  وبةريم،مةا دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة كةةةةةةةل مة )كةكةةةةةةةل يف الةعةلةوم   إسةةةةةةةةةةةةةةةرتاتةيةجةيةةةةةةةة جةةةةةةةانةيب الةةةةةةةدمةةةةةةةاغ

 ( 2015؛الغلحي،2014؛الغيغي،2014لي،؛الروي

  النتائج املتعلقة ابلفرضية الرابعة:عرض ومناقشة  رابعا:
درجات طالبات اجملموعة   ي( بن متوسةةةةةةةةةةغα ≤ 0.05عند مسةةةةةةةةةةتوى )  اإحصةةةةةةةةةةائي  دالوجد فرق  يتنذ على " ال 

 وللتحققة يف االختبار التحصةيلي البعدي" اجملموعة الضةابغ  والتجريبية ذوات سةيغرا األانبن معاً )األيسةر واألي ( للدماغ  
( وكانت النتائج uم  صةةةحة الفرضةةةية مت حسةةةاب الفروق بن اجملموعتن التجريبية والضةةةابغة ابسةةةت دام اختبار وات مان )

 ( 8)التايل كما يف األدول 
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 ( للفرول بني اجملموعتني ذوات سيطرة اجلانبني معاً )األمين واأليسر( للدماغ يف االختبار التحصيلي u( يبني قيمة )8جدول )
 uقيمة  اموع الرت   متوسط الرت   العدد   

التحصيل  
 البعدي 

 210.00 17.50 12 التجريبية 

 90.00 7.50 12 الضابغة  12.000*

   24 االلايل 

 (،01**دالة عند مستوى )

( وهذا يدل على أن 0.001( ومسةةةةةةتوى داللة )12.000( بلغت )U( أن قيمة )8)السةةةةةةابق  م  األدول  يتضةةةةةةع  
( بن اجملموعة التجريبية والضةةابغة ذوات األانبن معاً )األي  0.005هناك فروق ذات داللة احصةةائية عند مسةةتوى داللة )

الفرض وقبول    الصفريالفرض  واأليسر( املسيغرا للدماغ يف االختبار التحصيلي لصا  اجملموعة التجريبية، وهذا يعين رفض  
( بن اجملموعة التجريبية والضةةةةةةابغة ذوات 0.005عند مسةةةةةةتوى داللة )  ااحصةةةةةةائي  دالق  وجد فر ي،الذي ينذ على:  البديل

األانبن معاً )األي  واأليسةةةةةر( املسةةةةةيغرا للدماغ يف االختبار التحصةةةةةيلي لصةةةةةا  اجملموعة التجريبية  وقد يرجا ذلك إىل أنو 
، لم متوائمة ما طبيعة الدماغ، كانت النتائج املتحققة أفضةةةةل وأعظم فائدا م  الغرق األخرى التقليدية كلما كانت بيئة التع

وحيث   لديو،كما أنو إذا كان هناك صةةعوبة تعليمية لدي الغال     إعادا شةةر  املعلومة م  خ ل منط التعلم املناسةة   
يسةةةةةر( ، لذا ظهر وجود تقدم يف مسةةةةةتوي الغالبات يف اجملموعة إنو قد مت اسةةةةةت دام هذ  الغريقة )جانيب الدماغ األي  واأل

، وم  مث أسةةهم ذلك يف حتسةةن قدرا الذاكرا طويلة املدى التجريبية ألنو مت توظيف خ   الغالبات الدما ية بصةةورا أفضةةل
  على حفظ واستعادا املعلومات 

  حجم األثر:حساب 

مما يعين أن أتثري اسةرتاتيجية التعلم جبانيب الدفاع كان  ا أتثري ضةعيف   ،( وهي نسةبة ضةعيفة0.49بلغ حجم األثر )
األةانبن األي    يوقةد يرجا ذلةك إىل أن متعلم  على الغةالبةات ذوات األةانبن معةاً )األي  واأليسةةةةةةةةةةةةةةر( املسةةةةةةةةةةةةةةيغرا للةدمةاغ 

 الكليات ، ويهتمون ابلتعليمات بناء مواد ومهمات متسةةةةلسةةةةلة ، واالنتقال م  األائيات إىل دون صةةةةعوبة يف  قد واأليسةةةةر  
الواضةةةةةةةةةةةةةةحةة، واملعلومةات املكتوبةة ، والعمةل بغريقةة خغيةة وتةدقيق العمةل، واملهمةات ذات النهةا ت املفتوحةة، واالنتقةال م  

وبوجو   سةةةارات املتعرجة الكليات إىل األايئات، واملهمات اليت  تارواا ةنفسةةةهم، و العمل م  خ ل احلدس والت من وامل
تهكةد على التعلم ما حضةةةةةةةةةةةةةةور الةذه    اليتيرجا تفوق اجملموعةة التجريبيةة ذات األةانة  األي  أو األيسةةةةةةةةةةةةةةر م  الةدمةاغ  عةام  

 ،التعليمية   العمليةوتعدد وتداخل األنظمة يف    التهديد،  و يابواملر  والتعاون    والتشةويق،واملتعة    والدافعية  ،واالسةت ارا العالية
احلسةةية ويعاألها ويرما  ا   البياانتوهي نظرية يسةةتقبل الفرد بواسةةغتها    ذلك م  خصةةائذ التعلم املتنا م ما الدماغ"  و ري

اليت حتدث يف الدماغ إىل   التعليمية   العملياتهبا حلن است دامها الحقا، وترجا هذ     واتفظللدماغ    العصبية  البنيةداخل  
وتصةةةةبع ذات مع  للغلبة م  خ ل   والتعليم،التعلم    عمليةيتعلم هبا الدماغ، فهي تنظم    ، والكيفية اليتووظيفتوبنية الدماغ  

؛ 2011؛  مد،2007وتتفق هذ  النتائج ما دراسةةةةةةةةةةةةة كل م  )أبو عغا  وبريم،  نشةةةةةةةةةةةةاط الدماغ، وبغرائق خمتلفة للتعلم 
 ( 2014؛ الغيغي،2012سليم،
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  عرض نتائج السؤال الثاين الذي ينص على: -ب

أثر اسةةةةةت دام اسةةةةةرتاتيجية التعلم جبانيب الدماغ يف تدريس العلوم على تنمية احلس العلمي لدى طالبات الصةةةةةف ما  
 و فمايلي عرض لإلجابة ع  التسا ل ال اين والتحقق م  فرضياتو: األول املتوسط؟

  :النتائج املتعلقة ابلفرضية اخلامسةخامسا: عرض ومناقشة 

عة التجريبية و اجملم  سغي درجات طالباتو مت  بن(   α  ≤0.05عند مستوى )  اإحصائي  دال  قفر وجد  ي  التنذ على  
وللتحقق م  صةةةحة الفرضةةةية مت حسةةةاب الفروق بن    ككل  ميلالع الختبار احلس  البعدي  قيف التغبياجملموعة الضةةةابغة    و

 اور االختبار، وكانت النتائج كما يف ( لعينتن مسةةةةةةةتقلتن حبسةةةةةةة   Tاجملموعتن التجريبية والضةةةةةةةابغة ابسةةةةةةةت دام اختبار )
 ( 9األدول )

 ( للفرول بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار احلس العلميT( يبني قيمة )9جدول )

 املتوسط  العدد  اجملموعة  األبعاد 
االحنراف 
 املعياري 

درجة 
 احلرية 

قيمة 
(t ) 

 حجم االثر

 املبادرا
 0.43 3.27 29 التجريبية 

 0.29 1.99 29 الضابغة  0.4 56 4.51**

 استق لية التفكري
 0.09 3.40 29 التجريبية 

 053 1.89 29 الضابغة  6 .0 56 3.09*

 ح  االستغ ع
 0.47 2.90 29 التجريبية 

 0.31 1.69 29 الضابغة  0.5 56 4.06**

 االستمتاع العلمي 
 0.38 3.10 29 التجريبية 

 0.58 1.98 29 الضابغة  7 .0 56 301*

الرتيث يف اصدار  
 األحكام 

 0.19 3.10 29 التجريبية 
**3.92 56 0.4 

 0.39 2.17 29 الضابغة 

 التحكم ابلتهور 
 0.28 3.12 29 التجريبية 

 0.42 1.71 29 الضابغة  0.5 56 4.44**

 املقياس ككل 
 0.12 3.14 29 التجريبية 

 0.19 1.90 29 الضابغة  0.5 56 6.71**

 (،01*دالة عند مستوى )(  *،05مستوى )*دالة عند 

 ما يلي:( 9السابق )م  األدول يتضع   

فروق ذات   وجود( وهذا يدل على  0.001**( ومسةةةةةةةةةةتوى داللة )4.51(  ذا البعد )Tبلغت قيمة )  بعد املثابرة: (1
كما بلغ حجم    ( بن اجملموعتن التجريبية والضةةةةةةابغة ولصةةةةةةا  التجريبية  01داللة احصةةةةةةائية عند مسةةةةةةتوى داللة )

  متوسط( وهذا يعين أن أتثري اسرتاتيجية التعلم جبانيب الدماغ يف تنمية عادا امل ابرا 0.4التأثري )
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( وهذا يدل على أن هناك 0.05*( ومسةةةتوى داللة )3.09(  ذ  العادا )Tبلغت قيمة )  :اســتقاللية التفكريبعد   (2
( بن اجملموعتن التجريبية والضةةةابغة لصةةةا  التجريبية كما 0.005فروق ذات داللة احصةةةائية عند مسةةةتوى داللة )

اسةةةةةةةةةةةةةةتق ليةة ة  السةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجيةة التعلم جبةانيب الةدمةاغ يف تنمية كبري  ( وهةذا يعين أنةو يوجةد أتثري  06بلغ حجم التةأثري )
  التفكري

( وهذا يدل على أن هناك 0.01**( ومسةتوى داللة )4.06(  ذ  العادا )Tبلغت قيمة )  :حب االسـتطالع  بعد (3
( بن اجملموعتن التجريبية والضةةةةةابغة لصةةةةةا  التجريبية كما 0.01فروق ذات داللة احصةةةةةائية عند مسةةةةةتوى داللة )

  متوسط ح  االستغ عاسرتاتيجية التعلم جبانيب الدماغ يف تنمية ( وهذا يعين أن أتثري 0.5كان حجم التأثري )
( وهذا يدل على أن هناك 0.05*( ومسةةتوى داللة )3.01(  ذ  العادا )Tبلغت قيمة )  :االســتمتاع العلمي  بعد (4

( بن اجملموعتن التجريبية والضةةةةةابغة لصةةةةةا  التجريبية كما 0.05فروق ذات داللة احصةةةةةائية عند مسةةةةةتوى داللة )
االسةةةةةةةةةةةةةةتمتةاع   السةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجيةة التعلم جبةانيب الةدمةاغ يف تنميةةكبري ( وهةذا يعين أنةو يوجةد أتثري  0.7بلغ حجم التةأثري )

  العلمي
( وهذا يدل على 0.01*( ومسةةةتوى داللة )3.92(  ذ  العادا )Tبلغت قيمة )  :الرتيث يف اصــدار األحكام  بعد (5

( بن اجملموعتن التجريبية والضةةةةةةةةةابغة لصةةةةةةةةةا  0.005أن هناك فروق ذات داللة احصةةةةةةةةةائية عند مسةةةةةةةةةتوى داللة )
الرتيةث يف أن أتثري اسةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجيةة التعلم جبةانيب الةدمةاغ يف تنميةة  ( وهةذا يعين 0.4التجريبيةة كمةا بلغ حجم التةأثري )

  متوسط اصدار األحكام
( وهذا يدل على أن هناك 0.01**( ومسةةةةةةةةتوى داللة )4.44(  ذ  العادا )Tبلغت قيمة )  :التحكم ابلتهور  بعد (6

لصةةةا  التجريبية كما اجملموعتن التجريبية والضةةةابغة    ( بن0.005فروق ذات داللة احصةةةائية عند مسةةةتوى داللة )
  متوسط( وهذا يعين أن أتثري اسرتاتيجية التعلم جبانيب الدماغ يف تنمية عادا امل ابرا 0.5بلغ حجم التأثري )

( وهةذا يةدل 0.01**( ومسةةةةةةةةةةةةةةتوى داللةة )6.71)ميا األبعةاد  ( ألTبلغةت قيمةة )مجيع أبـعاد احلس العلمي ككـل: (7
( بن اجملموعتن التجريبية والضةةةابغة لصةةةا  0.005اك فروق ذات داللة احصةةةائية عند مسةةةتوى داللة )على أن هن

( وهذا يعين أن أتثري اسةةةةةةةةةةةرتاتيجية التعلم جبانيب الدماغ يف تنمية احلس العلمي 0.5التجريبية كما بلغ حجم التأثري )
طالبات اجملموعة دى  لبوجو عام  لعلمي  ويك  تفسةةةةةةري ذلك أن حتسةةةةةة  األوان  الوجدانية للحس ا متوسةةةةةةطككل  

، حيث منحت الغالبات ااال واسعا التجريبية يرجا ذلك إىل إست دام اسرتاتيجية التعلم القائم على جانيب الدماغ
يف النظر للمواقف التعليميةة م  زوا  متنوعةة بشةةةةةةةةةةةةةةكةل يسةةةةةةةةةةةةةةمع بتوليةد العةديةد م  األهةداف املرتبغةة بتنميةة احلس 

التحكم   االسةةةةةةتمتاع العلمي، الرتيث يف اصةةةةةةدار األحكام،  اسةةةةةةتق لية التفكري،ح  االسةةةةةةتغ ع،  ،املبادراالعلمي )
غة الدعامية على تفعيل  البية احلواس، إضةةةةةافة إىل أن اخلريغة الشةةةةةجرية سةةةةةاعدت حيث سةةةةةاعدت اخلري  (،ابلتهور

لتحةةدث بلغةةة اباخلريغةةة الةةدائريةةة للغةةالبةةات  مسحةةتالغةةالبةةات يف اليقظةةة العقليةةة م  حيةةث االنتبةةا  والرتكيا، كمةةا 
حيث أعغت   ،الدائريةويك  إرجاع حتسةةةةةةةةةةةة  مهارا ح  االسةةةةةةةةةةةةتغ ع إىل االسةةةةةةةةةةةةت دام املتعدد لل ريغة    ،علمية

يف   منحه  ال قةعلى تنظيمها وفرزها، كما أن تقبل احللول  ري املألوفة     الغالبات فرصةةةةةة لتوليد األفكار وسةةةةةاعدد
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الغالبات وز دا   ى جذب انتبا بقدرا عالية عل  كما قد يرجا ذلك إىل متتا االسةةةةةةةةةةةةرتاتيجيةطر  كل ما هو جديد  
  جعة مراالتغذية التقد   إضةةةةافة إىل     املرحلي واخلتامي وأوراق العمل ،قو الت  خ ليف أنشةةةةغة احلصةةةةة    مشةةةةاركته 

خ ل ذلةك  ممةا أدى ذلةك إىل تنميةة احلس العلمي لةديه  بشةةةةةةةةةةةةةةكةل إ ةا  يف العلوم، كمةا قةد يرجا مةة، لاملع قبةل
ء وطر  األسةةةةئلة، دراسةةةةة العلوم إىل أن التعلم وفق االسةةةةرتاتيجية قد وفر بيئة تعلم جذابة تدعو للبحث واالسةةةةتقصةةةةا

دراسةةةةةةةةةة كل نتائج  وتتفق هذ  النتائج ما     نى التعبري احلر املر لم مفتوحة تكسةةةةةةةةةاعد علبيئة تع  أتهيأاا  إضةةةةةةةةةافة إىل  
 ؛2013؛الاعيم، Driver،2013 ؛ David،2013 ؛ Ford،2012؛  2011؛الشةةةةةةةةةةةحري،  Ash،2004)م 

Zangori، Forbes، & Biggers،20132016مراد، ؛2016 ، رمضان ؛2016أبوعمرا، ؛ ) 

ما أثر است دام اسرتاتيجية التعلم جبانيب الدماغ يف تدريس العلوم على   عرض نتائج السؤال الثالث الذي ينص على:  ج:
والتحقق م    ال الثيلي عرض لإلجابة ع  التسةا ل    وفما  تنمية بعض عادات العقل لدى طالبات الصةف األول املتوسةط؟

 فرضياتو:

ــة   ــا: عرض ومناقشـ ــادسـ ــية  سـ ــةالنتائج املتعلقة ابلفرضـ ــادسـ  عند مسةةةةتوى   اإحصةةةةائيدال  وجد فرق  يتنذ على " ال    :السـ
(α ≤0.05 بن متوسةةةةةةةةةةغ )اجملموعة الضةةةةةةةةةةابغة يف التغبيق البعدي ملقياس عادات   ودرجات طالبات اجملموعة التجريبية    ي

( Tالعقل ككل" وللتحقق م  صةةةةةحة الفرضةةةةةية مت حسةةةةةاب الفروق بن اجملموعتن التجريبية والضةةةةةابغة ابسةةةةةت دام اختبار )
 ( 10لعينتن مستقلتن حبس   اور املقياس، وكانت النتائج كما يف األدول )

 للفرول بني اجملموعتني التجريبية والضابطة يف مقياس عادات العقل(  T( يبني قيمة )10جدول )

 املتوسط  العدد اجملموعة  احملاور
االحنراف 
 املعياري

درجة 
 احلرية 

 ( tقيمة )
حجم 
 االثر 

 امل ابرا 
 0.21 2.17 29 التجريبية 

 0.27 1.95 29 الضابغة  0.18 3.51** 56

 التحكم يف التهور 
 0.05 2.51 29 التجريبية 

 0.26 2.41 29 الضابغة  0.07 2.09* 56

 التفكري التباديل 
 56 0.35 1.98 29 التجريبية 

  0.10 1.71 29 الضابغة  0.23 4.06**

 التفكري مبرونة
 0.18 1.70 29 التجريبية 

 0.19 1.59 29 الضابغة  0.07 2.10* 56

 التسا ل وطر  املشك ت
 0.12 2.41 29 التجريبية 

 0.31 2.17 29 الضابغة  0.22 3.94** 56

التصور واالبتكار  
 والتجديد 

 0.17 1.90 29 التجريبية 
 0.29 1.62 29 الضابغة  0.26 4.43** 56

 مقياس عادا العقل ككل
 0.08 2.11 29 التجريبية 

 0.15 1.91 29 الضابغة  0.44 6.67** 56

 (،01مستوى )( **دالة عند ،05*دالة عند مستوى )
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( بن اجملموعتن التجريبية 0.005فروق ذات داللة احصةةةائية عند مسةةةتوى داللة )  وجود(  10م  األدول )يتضةةةع  
 ،التسةةةا ل وطر  املشةةةك ت   ،التفكري مبرونة  ،التفكري التباديل  ،التحكم يف التهور  ،امل ابراات العقل )يف تنمية عادوالضةةةابغة  

عادات وكان حجم أتثري اسةةةةةةرتاتيجية التعلم جبانيب الدماغ يف تنمية    التجريبية   اجملموعةلصةةةةةةا     التصةةةةةةور واالبتكار والتجديد
يف تنمية عادا التفكري   (0.23حجم التأثري )  بلغ  بينما  يف تنمية عادا امل ابر   (0.18)  التأثريبلغ حجم    حيث  ضعيفالعقل  
( يف تنمية عادا التصةةةةور واالبتكار 0.26)  و( يف تنمية عادا التسةةةةا ل وطر  املشةةةةك ت 0.22حجم التأثري )بلغ  و التباديل  
عادا التفكري مبرونة و  و  السةةةةةةةةةرتاتيجية التعلم جبانيب الدماغ يف تنمية عادا التحكم يف التهور  التأثريحجم    بلغبينما    والتجديد

عةادا التفكري و  التعلم جبةانيب الةدمةاغ يف تنميةة عةادا التحكم يف التهوروهةذا يعين أنةو ال يوجةد أتثري السةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجيةة   (0.07)
( وهذا 0.000( ومسةةةتوى داللة )6.67)  عادات العقل ككل  يف ليا  (Tقيمة )أن    (10)  يتضةةةع م  األدولكما     مبرونة

( بن اجملموعتن التجريبية والضةةةةةةةابغة لصةةةةةةةا  0.005ذات داللة احصةةةةةةةائية عند مسةةةةةةةتوى داللة )  ان هناك فروقأيدل على  
يف تنميةة عةادات العقةل ككةل  ( وهةذا يعين أن أتثري اسةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجيةة التعلم جبةانيب الةدمةاغ0.44وكةان حجم التةأثري )  التجريبيةة 
فرصةةةةة للغالبات ببناء التعلم ةنفسةةةةه ، مما وسةةةةا ويك  أن يرجا ذلك إىل أن إسةةةةرتاتيجية جانيب الدماغ أ حت الضةةةةعيف 

، كما   إىل التفكري بشةةةةةةكل أفضةةةةةةل  دفعه ، مما  الغالباتاالنتبا  وإ را    التشةةةةةةويق وجذب  حققتمداركه ، إضةةةةةةافة إىل أاا  
 وتكليفات منالية، وقد الحظت الباح ة أن إعغاء واجبات  العلومحتليل موضةةةوعات    أسةةةهمت االسةةةرتاتيجية يف متكنه  م 

 إ اد ع قات معينة بن األشةةةةةةياءو على اسةةةةةةت دام حد معن للتفكري     إجاابت مفتوحة تسةةةةةةاعدهإىل    الغالبات  حتتاب م 
 ( 2016)؛ مراد(2016)رمضان  وتتفق هذ  النتائج ما دراسة كل م :املغلوب وتوصلهم إىل التعميم 

 αعند مسةةةةةتوى )   اإحصةةةةةائي  دالق  وجد فر يتنذ على "ال    :الســــابعةالنتائج املتعلقة ابلفرضــــية  عرض ومناقشــــة    ســــابعا:
الضةةةةةابغة يف   اجملموعة  ودرجات طالبات اجملموعة التجريبية ذوات األان  األي  املسةةةةةيغر للدماغ    ي( بن متوسةةةةةغ 0.05≥

الفروق بن اجملموعتن التجريبية والضةةةةةةةابغة ابسةةةةةةةت دام وللتحقق م  صةةةةةةةحة الفرضةةةةةةةية مت حسةةةةةةةاب    مقياس عادات العقل" 
 ( 11)التايل ( لعينتن مستقلتن حبس   اور املقياس، وكانت النتائج كما يف األدول Tاختبار )

 عادات العقل ( للفرول بني اجملموعتني التجريبية والضابطة ذوات اجلانب األمين املسيطر للدماغ يف مقياس T( يبني قيمة )11جدول )

 املتوسط  العدد اجملموعة  احملاور
االحنراف 
 املعياري

درجة 
 احلرية 

 حجم االثر  ( tقيمة )

 امل ابرا 
 0.23 2.16 8 التجريبية 

 0.35 1.88 8 الضابغة  0.20 1.89 14

 التحكم يف التهور 
 0.09 2.47 8 التجريبية 

 0.12 2.44 8 الضابغة  0.03 0.61 14

 التباديل التفكري 
 0.39 2.03 8 التجريبية 

 0.00 1.75 8 الضابغة  0.23 2.05* 14

 التفكري مبرونة
 0.13 1.66 8 التجريبية 

 0.23 1.66 8 الضابغة  0.00 0.00 14

 التسا ل وطر  املشك ت
 0.12 2.44 8 التجريبية 

 0.27 2.34 8 الضابغة  0.06 0.92 14

 والتجديد التصور واالبتكار 
 0.12 1.94 8 التجريبية 

 0.30 1.84 8 الضابغة  0.05 0.83 14

 مقياس عادا العقل ككل
 0.08 2.12 8 التجريبية 

 0.12 1.99 8 الضابغة  0.30 2.45* 14

 (،05مستوى )*دالة عند 
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( بن اجملموعتن 0.005فروق ذات داللة احصةةةةةةةةائية عند مسةةةةةةةةتوى داللة ) عدم وجود  (  11م  األدول )يتضةةةةةةةةع  
التفكري التباديل و )امل ابرا، والتحكم ابلتهور،  يف ليا عادات العقلالتجريبية والضةةابغة ذوات األان  األي  املسةةيغر للدماغ  

بلغت قيمة   العقل:  عادات  ا يف ليابينم  التصةةةةةةور واالبتكار والتجديد(و ، والتفكري مبرونة، والتسةةةةةةا ل وطر  املشةةةةةةك ت،  
(T  )فروق ذات داللةة احصةةةةةةةةةةةةةةةائيةة عنةد   وجود( وهةذا يةدل على 0.028( ومسةةةةةةةةةةةةةةتوى داللةة )2.45)  ألميا عةادات العقةل

( بن اجملموعتن التجريبية والضةةةةةابغة ذوات األان  األي  املسةةةةةيغر للدماغ يف ليا عادات العقل 0.005مسةةةةةتوى داللة )
ويك  أن يرجا ذلك إىل اعتماد دراسةةةةةةةةةةةة الغالبات ملوضةةةةةةةةةةةوعات العلوم ابلوحدا امل تارا على   لصةةةةةةةةةةةا  اجملموعة التجريبية  

 اسةةةرتاتيجيةإضةةةافة إىل أن    ومات واملرئيات ومقاطا الفيديو اليت تكعاجل األان  األي  م  الدماغ عند املتعلم،األشةةةكال والرسةةة 
 ممةةةا جعةةةل اةةةا حتةةةث على تعلم التفكري،أكمةةةا   التعلم القةةةائمةةةة على جةةةانيب الةةةدمةةةاغ تراعي الفروق العقليةةةة لةةةدى الغةةةالبةةةات،

وهذا يتوافق ما األان  األي    يف األنشةةةةةغة الصةةةةةفية اليت ت ري تفكريه ،  التعليمية ومشةةةةةاركاتاملتعلمات فعاالت يف العملية  
 ( 2013) وتتفق هذ  النتيجة ما دراسة عفانةللدماغ  

 عنةد مسةةةةةةةةةةةةةةتوى   اإحصةةةةةةةةةةةةةةائية  دالق  وجةد فر يتنذ على "ال    :الـثامـنةالنـتائج املتعلـقة ابلفرضــــــــــــية  اثمـنا: عرض ومـناقشـــــــــــة  
(α ≤0.05 بن متوسةةغ )الضةةابغة   اجملموعة  ودرجات طالبات اجملموعة التجريبية ذوات األان  األيسةةر املسةةيغر للدماغ    ي

وللتحقق م  صةةةةحة الفرضةةةةية مت حسةةةةاب الفروق بن اجملموعتن التجريبية والضةةةةابغة ابسةةةةت دام   يف مقياس عادات العقل" 
 ( 12)التايل يف األدول ( لعينتن مستقلتن حبس   اور املقياس، وكانت النتائج كما Tاختبار )

 ( للفرول بني اجملموعتني التجريبية والضابطة ذوات اجلانب األيسر املسيطر للدماغ يف مقياس عادات العقلT( يبني قيمة )12جدول )

 املتوسط  العدد اجملموعة  احملاور
االحنراف 
 املعياري

درجة 
 احلرية 

 حجم االثر  ( tقيمة )

 امل ابرا 
 0.22 2.17 9 التجريبية 

 0.32 1.97 9 الضابغة  0.13 1.52 16

 التحكم يف التهور 
 0.08 2.47 9 التجريبية 

 0.38 2.28 9 الضابغة  0.12 1.48 16

 التفكري التباديل 
 0.33 1.92 9 التجريبية 

 0.13 1.67 9 الضابغة  0.22 2.12 16

 التفكري مبرونة
 0.18 1.67 9 التجريبية 

 0.00 1.50 9 الضابغة  0.33 2.83* 16

 التسا ل وطر  املشك ت
 0.13 2.42 9 التجريبية 

 0.34 2.03 9 الضابغة  0.39 3.21* 16

 التصور واالبتكار والتجديد 
 0.18 1.89 9 التجريبية 

 0.15 1.47 9 الضابغة  0.64 5.30** 16

 مقياس عادا العقل ككل
 0.07 2.09 9 التجريبية 

 0.16 1.82 9 الضابغة  0.56 4.51** 16

 (،01( **دالة عند مستوى )،05*دالة عند مستوى )
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( بن اجملموعتن 0.005فروق ذات داللة احصةةةةةةةةةائية عند مسةةةةةةةةةتوى داللة )  عدم وجود(  12م  األدول )يتضةةةةةةةةةع  
 (التفكري التباديل   ،التحكم يف التهور  ،)امل ابرا  العقلعادات    التجريبية والضةةةةةابغة ذوات األان  األيسةةةةةر املسةةةةةيغر للدماغ يف

( بن اجملموعتن التجريبية والضةةةةةةةةةابغة ذوات األان  0.005فروق ذات داللة احصةةةةةةةةةائية عند مسةةةةةةةةةتوى داللة )  بينما توجد
عادا التصةةةةةةةةةور واالبتكار   ،عادا التسةةةةةةةةةا ل وطر  املشةةةةةةةةةك ت  ،التفكري مبرونة)  عادات العقلاأليسةةةةةةةةةر املسةةةةةةةةةيغر للدماغ يف  

( ومسةةةةةةةتوى 4.51)  عادات العقل ككل  يف ليا  (Tقيمة ) ( أن  12يتضةةةةةةةع م  األدول )  و ولصةةةةةةةا  التجريبيةوالتجديد  
( بن اجملموعتن التجريبية 0.005ذات داللة احصةةةةةةةائية عند مسةةةةةةةتوى داللة )  افروق  وجود( وهذا يدل على 0.000داللة )

 وقد يرجا ذلك إىل أنلعقل ولصةةةةةةا  اجملموعة التجريبية والضةةةةةةابغة ذوات األان  األي  املسةةةةةةيغر للدماغ يف ليا عادات ا
اللفظي، التحدث والتكلم وعلى  التعبري على األحداث، وقدرد  تسةةةةلسةةةةلاألان  األيسةةةةر م  الدماغ اث الغالبات على  

ة    قدرد  على االسةةتقبال السةةمعي املصةةاحبة  ذ  العملية، وأيضةةاً قدرد  على التفكري التحليلي عند توجيو أحد األسةةئل
وقتو   ابلقوانن املدرسةةةةةةةةةةية وإجناز العمل يف  يلتام ، وقد الحظت الباح ة أن طالبات هذا األان   واليت حتتاب إىل تفكري عال  
وكيفيةة إدارتةو وهةذا قةد ظهر للبةاح ةة ذلةك م  خ ل التاام الغةالبةات حبصةةةةةةةةةةةةةةةة العلوم مبجرد دق   ،احملةدد ومةدركةات للوقةت

بعض عةادات العقةل املنتج لةدي   كةان  ةا أثر كبري على تنميةة  ذي األةانبنوهةذا يةدل على أن اسةةةةةةةةةةةةةةرتاتيجيةة التعلم   األرس
 ( 2013) عفانة وتتفق هذ  النتيجة ما دراسة التجريبية  يف اجملموعة طالبات األان  األيسر املسيغر م  الدماغ

 عند مسةةةةةةةةتوى   اإحصةةةةةةةةائي  دالوجد فرق  يتنذ على "ال    :التاســــــعةالنتائج املتعلقة ابلفرضــــــية  عرض ومناقشــــــة    اتســــــعا:
(α  ≤  0.05  للدماغ ) اجملموعةو ( بن متوسط درجات طالبات اجملموعة التجريبية ذوات سيغرا األانبن معاً )األيسر واألي 

وللتحقق م  صةةةةةحة الفرضةةةةةية مت حسةةةةةاب الفروق بن اجملموعتن التجريبية والضةةةةةابغة   الضةةةةةابغة يف مقياس عادات العقل" 
 ( 13) التايل قياس، وكانت النتائج كما يف األدول( لعينتن مستقلتن حبس   اور املTابست دام اختبار )

 ( للفرول بني اجملموعتني التجريبية والضابطة ذوات سيطرة اجلانبني معاً )األيسر واألمين( T( يبني قيمة )13جدول )
 للدماغ يف مقياس عادات العقل 

 حجم االثر  ( tقيمة ) درجة احلرية املعياري  االحنراف املتوسط  العدد اجملموعة  احملاور

 امل ابرا 
 0.22 2.19 12 التجريبية 

 0.17 1.98 12 الضابغة  0.24 2.64* 22

 التحكم يف التهور 
 0.14 2.46 12 التجريبية 

 0.23 2.38 12 الضابغة  0.05 1.08 22

 التفكري التباديل 
 0.37 2.00 12 التجريبية 

 0.10 1.71 12 الضابغة  0.24 2.65* 22

 التفكري مبرونة
 0.21 1.75 12 التجريبية 

 0.23 1.63 12 الضابغة  0.08 1.39 22

 التسا ل وطر  املشك ت
 0.13 2.40 12 التجريبية 

 0.27 2.17 12 الضابغة  0.24 2.67* 22

 التصور واالبتكار والتجديد 
 0.20 1.88 12 التجريبية 

 0.29 1.58 12 الضابغة  0.27 2.88* 22

 مقياس عادا العقل ككل
 0.08 2.12 12 التجريبية 

 0.12 1.91 12 الضابغة  0.53 5.00** 22

 (،01( **دالة عند مستوى )،05*دالة عند مستوى )
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( بن اجملموعتن التجريبية 0.005فروق ذات داللة احصةةةائية عند مسةةةتوى داللة )  وجود(  13األدول )يتضةةةع م   
التسةةةا ل وطر    ،التفكري التباديل  ،امل ابرا    ات العقل)والضةةةابغة ذوات سةةةيغرا األانبن معاً )األيسةةةر واألي ( للدماغ يف عاد

ال توجد فروق ذات داللة احصةةةةةةائية عند مسةةةةةةتوى داللة   بينما  لصةةةةةةا  التجريبية التصةةةةةةور واالبتكار والتجديد    ،املشةةةةةةك ت
التحكم العقل )( بن اجملموعتن التجريبية والضةةةابغة ذوات سةةةيغرا األانبن معاً )األيسةةةر واألي ( للدماغ يف عادا 0.005)

 وى داللة( ومسةةةةةةت5.00)عادات العقل ككل  يف ليا  (Tقيمة ) ( أن  13يتضةةةةةةع م  األدول )( و التفكري مبرونة  ،يف التهور
( بن اجملموعتن التجريبيةة 0.005ذات داللةة احصةةةةةةةةةةةةةةةائيةة عنةد مسةةةةةةةةةةةةةةتوى داللةة ) افروقة  وجود( وهةذا يةدل على 0.000)

ويك  أن   لعقل ولصةةا  اجملموعة التجريبية والضةةابغة ذوات سةةيغرا األانبن معاً )األيسةةر واألي ( للدماغ يف ليا عادات ا
، والتفكري ةنفسةه  التعلم ببناء للغالبات الفرصةة تتيع األانبن ذي القائمة على الدماغ التعلم اسةرتاتيجية أنيرجا ذلك إىل  

وتكامل املعرفة، والقدرا على   واسةةةةت دام حد معن للتفكري،  ،ابشةةةةكل أفضةةةةل، وحتليل املوضةةةةوعات العلمية ابلوحدا امل تار 
ااول  إ اد سةةةةةةةةبل جديدا لفعل أشةةةةةةةةياء    فه  خر،آوم  سةةةةةةةةياق    ،خرىألقابلة لإلنتقال م  مادا   إنتقال أثر التعلم، فهي

حسةةام م  )النتائج ذات الع قة بعادات العقل ما دراسةةة كل    وتتفق  للتعلم  عالية دافعية وجود، إضةةافة إىل  أفضةةل وأحسةة 
 ؛Mark، Cuoco، Goldenberg، & Sword،2010 ؛Costa & kallick 2009 ؛2008الةةةةةةةةةةةديةةةةةةةةةةة ،
Garden،2011 2013؛ أمحد،2012؛ عوض،2012؛ األيااين ووارد،2011،مازن؛) 

  :التوصيات واملقرتحات
 يلي: مت التوصية مبا الدراسة نتائج ضوء يف

  يف ضوء إسرتاتيجية جانيب الدماغإعادا النظر يف مناهج العلوم احلالية وبناء معارفها  -1

االعتمةاد على مواط  القوا يف األةانة  األي  للةدمةاغ عنةد الغلبةة عنةد الت غيط ملنةاهج العلوم واختيةار األنشةةةةةةةةةةةةةةغةة  -2
 والربامج التعليمية املناسبة 

املنتج بصةةةةةورا منفصةةةةةلة أو م  خ ل مناهج العلوم وتدري  املعلمن عليها، وذلك االهتمام بتدريس عادات العقل   -3
 عرب اموعة م  االسرتاتيجيات احلدي ة املست دمة يف مادا العلوم 

 االهتمام بتضمن كت  العلوم ألوان  احلس العلمي يف املرحلة التعليمية املتوسغة  -4
)األان  األي ، األان  األيسر، األانبن   ةأنواع التفكري املتعلق بة    تنوع صيا ة األسئلة يف مناهج العلوم لتشمل ليا -5

 معاً( للدماغ، ما الرتكيا على التعميمات العلمية  ري الفاعلة، وتعايا التعميمات العلمية الفاعلة 

س عقد ورش عمل لتدري  معلمات العلوم على اسةةةةةةةةةةةةت دام إسةةةةةةةةةةةةرتاتيجية التعلم القائم على جانيب الدماغ يف تدري  -6
 العلوم 

  مقرتحات الدراسة:
 ، مت اقرتا  إجراء البحوث التالية:وأديباتو الدراسةيف ضوء نتائج 

 دراسةةةةةةةةةةةةة أثر اسةةةةةةةةةةةةت دام اسةةةةةةةةةةةةرتاتيجية التعلم ابلدماغ ذي األانبن على متغريات أخرى م ل مهارات قراءا الصةةةةةةةةةةةةور  -1
 )التعبري الصوري( يف مادا العلوم، تنمية اخليال العلمي، تنمية احلس العلمي، مهارات اختاذ القرارات و ريها 

 التعلم االلكرتوين يف تنمية احلس العلمي لدى طالبات املرحلة املتوسغة  دراسة أثر إست دام -2
دراسةةةةةةةةةةةةة مقارنة بن اسةةةةةةةةةةةةرتاتيجية التعلم ابلدماغ ذي األانبن وخرائط املفاهيم للوقوف على أك رها فاعلية يف تنمية  -3

 بعض عادات العقل املنتج 
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 :املراجع

توظف إسةةةةةرتاتيجية جيجسةةةةةو يف تنمية املفاهيم احلاسةةةةةوبية ومهارات (  فعالية مدونة إلكرتونية  2014أبو خاطر، دعاء  )  
 اختاذ القرار لدى طالبات الصف احلادي عشر بغاا  رسالة ماجستري  ري منشورا، األامعة اإلس مية، فلسغن 

التدريس ألانيب الدماغ لتنمية األوان  املعرفية يف العلوم   علىبرانمج مقرت  قائم    ( 2007، امحد  )وبريمأبو عغا ، أشرف  
  263 –229( 1)10لدى ط ب الصف التاسا األساسي  الة الرتبية العلمية،

(  أثر توظيف إسةةةةةةةةةرتاتيجية خرائط املفاهيم الرقمية يف تنمية احلس العلمي مبادا العلوم لدى طالبات 2016أبوعمرا،أمساء )
 سالة ماجستري  ري منشورا كلية الرتبية،األامعة اإلس مية بغاا الصف التاسا األساسي ر 

(  فاعلية اسةةةت دام منوذب أبعاد التعلم ملارزانو يف تنمية التحصةةةيل وعادات العقل والدافعية لإلجناز يف 2013أمحد، إيان  )
 –  181، 3ع    ،16مصةةةةةةةر، مج    -الر ضةةةةةةةيات لدى ت ميذ الصةةةةةةةف الرابا االبتدائي  الة تربو ت الر ضةةةةةةةيات  

256  

 جرير مكتبة  السعودية:العربية  ، اململكة1ط الشي وخة   حص  عقلك ضد (2009)  بوزان، توين

 (  تعليم التفكري: مفاهيم وتغبيقات عملية  عمان، األردن: دار الفكر للنشر 2011جروان، فتحي  )

عادات العقل يف تنمية مهارات ماوراء املعرفية لدى (  أثر برانمج تدرييب قائم على 2012األيااين، مد ؛ وارد ،شةةةةةةةةةةفاء   )
  114-46(، 17) 9ت ميذ الصف السادس االبتدائي  الة أحباث ميسان  

   الر ض مكتبة الشقري 1التفكري والتعلم والذاكرا يف ضوء أحباث الدماغ  ط ( 2002احلارثي، ابراهيم  )

زمة إلعداد معلم العلوم ابملرحلة املتوسةةةةةةةةةةةةةغة ،الة جامعة امللك (:تصةةةةةةةةةةةةةور مقرت  للكفا ت ال 2003احلذيقي،خالد فهد)
  45-1(،1)16سعود ،السعودية،

التقو ( يف تنمية التحصةةيل وعادات العقل لدى   -االسةةتجابة  -(  فاعلية اسةةرتاتيجية )البداية2008)ليلى   حسةةام الدي ،  
ر" الرتبية العلمية الواقا اجملتمعي التأثري والتأثر" ت ميذ الصةةةةةف األول االعدادي يف العلوم، املهمتر العلمي ال اين عشةةةةة 

  42-1االمساعيلية، االمساعيلية،-4/8-2األمعية املصرية للرتبية العلمية يف الفرتا 

(  بعض أمناط التفكري الر ضةةةي وع قتها جبانيب الدماغ لدى طلبة الصةةةف التاسةةةا األسةةةاسةةةي بغاا  2010محش، نسةةةري  )
 را، مقدمة لقسم املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية، األامعة اإلس مية،  اا، فلسغن  رسالة ماجستري  ري منشو 

( فاعلية اسةةةةت دام اسةةةةرتاتيجيات التفكري املتشةةةةع  يف تنمية التحصةةةةيل واحلس العلمي وانتقال أثر 2016رمضةةةةان،حياا )   
  114-63(،يناير،1)19مصر -لميةالتعلم يف مادا العلوم لدى ت ميذ املرحلة االبتدائية الة الرتبية الع
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(  فعالية برانمج قائم على نظرية التعلم املستند اىل الدماغ لتدريس العلوم يف تنمية مهارات التفكري 2014الرويلي، خالد  )
االبداعي لدى الغ ب املوهوبن ابلصةةةةةةةةةةف األول املتوسةةةةةةةةةةط، رسةةةةةةةةةةالة دكتورا   ري منشةةةةةةةةةةورا، جامعة امللك خالد، 

 السعودية 

(  فةاعليةة توظيف مةدخةل الغرائف العلميةة يف تنميةة احلس العلمي لةدى طةالبةات الصةةةةةةةةةةةةةةف ال ةام  2013،هبةة . )الاعيم
       األساسي بغاا، رسالة ماجستري  ري منشورا، كلية الرتبية، األامعة اإلس مية بغاا  

   دار الشرق للنشر والتوزيا التغبيقية(  عمان: مئات األم لة   )ما تدريس مهارات التفكري    (    2003)  ،جودت سعادا 

 ( التعلم املستند إىل الدماغ،عمان دار املسريا للنشر والتوزيا 2009السلغي،اند   )  

لتنمية احلس العلمي   (  فعالية برانمج مقرت  يف العلوم قائم على تكامل بعض النظر ت املعرفية2011الشةةةةةةةةةةةةحري، إيان  )
لدى ط ب املرحلة اإلعدادية،املهمتر العلمي اخلامس عشةةر،فكر جديد لواقا جديد،سةةبتمرب األمعية املصةةرية للرتبية 

  296-209العلمية 

( مغال  اسةةةةةةةةةت دام التعلم املسةةةةةةةةةتند اىل نظرية الدماغ ال زمة لتدريس العلوم الغبيعية ابملرحلة 2015الغلحي،عبدالرحيم )
  رسالة ماجستري  كلية الرتبية، جامعة أم القرى  مكة املكرمة  يةال انو 

(  أثر برانمج تعليمي مسةةةةةةةةةتند إىل الدماغ يف حتسةةةةةةةةةن التحصةةةةةةةةةيل لدى طلبة الصةةةةةةةةةف اخلامس 2014)مسةةةةةةةةةلم   الغيغي،  
  138-111(، يناير 1)22الرتبوية النفسية، للدراسات اإلس مية األامعة األساسي يف العلوم  الة

 ( التدريس والتعلم ابلدماغ ذي األانبن عمان آفاق الشرق للتوزيا2008و ؛األيش،يوسف  )عفاتو،عا  

(  أثر اسةةةةةةةةت دام اسةةةةةةةةرتاتيجية التعلم ابلدماغ ذي األانبن يف تدريس العلوم لتنمية بعض عادات العقل 2013عفانة،نداء )
 ا، كلية الرتبية،األامعة اإلس مية، اا املنتج لدى طالبات الصف التاسا األساسي بغاا رسالة ماجستري  ري منشور 

(  أثر برانمج مقرت  قائم على مدخل التعلم املسةةةتند إىل الدماغ يف تصةةةحيع التصةةةورات البديلة وتنمية 2013علي،صةةةفاء )
 دراسةةةةةةةةةةةةةةةات عربيةة يف الرتبيةة وعلم النفسعمليةات العلم والةدافعيةة لإلجنةاز لةدى ت ميةذ الصةةةةةةةةةةةةةةف األول املتوسةةةةةةةةةةةةةةط 

 يناير ( 2)33،

( برانمج مقرت  يف الرتبية العلمية قائم على شةةةةةةةةةبكات التواصةةةةةةةةةل االجتماعي لتنمية املفاهيم العلمية 2013عمر،عاصةةةةةةةةةم  )
(أ سةةةةةةةغس، 1)40وعادات العقل لدى الغالبات معلمات ر ض األطفال دراسةةةةةةةات عربية يف الرتبية وعلم النفس 

130-270  

ادات العقةل يف مواقف حيةاتيةة يف تنميةة مهةارات التفكري االبةداعي (  أثر برانمج تةدرييب قةائم على عة 2005عمور، أميمةة )
 لدى طلبة املرحلة األساسية، رسالة دكتورا   ري منشورا، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان 
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يذ (  وحدا مغورا يف ضةوء أمنوذب التصةميم العكسةي لتنمية الفهم يف العلوم وعادات العقل لدى ت م 2012عوض،أمحد )
  196-165(  يوليو  80)1املرحلة االعدادية "دراسة جتريبية"  الة كلية الرتبية، جامعة املنصورا، 

(  برانمج مقرت  قةائم على جةانيب الةدمةاغ لتنميةة بعض مهةارات التفكري يف الر ضةةةةةةةةةةةةةةيةات لةدى ط ب 2009عيةد، أي   )
 لرتبية، األامعة اإلس مية،  اا، فلسغن الصف اخلامس األساسى بغاا  رسالة ماجستري  ري منشورا، كلية ا

الر ضةةةية الفاعلة يف جانيب الدماغ عند طلبة الصةةةف التاسةةةا بغاا  رسةةةالة ماجسةةةتري   ت(  العمليا2007)عاطف   الغوطي،  
  ري منشورا  كلية الرتبية، األامعة اإلس مية بغاا 

أمنوذب أبعةاد التعلم ملةادا األرب يف تنميةة عةادات العقةل املنتج (  فةاعليةة برانمج إثرائي قةائم على 2014القحغةاين، ع مةان  )
(، 8) 5لدى الغ ب املتفوقن يف الصةةةةةةةةف ال اين متوسةةةةةةةةط ابململكة العربية السةةةةةةةةعودية  اجمللة العربية لتغوير التفوق 

141-168  

 – (29) – الرتبوية ية، اجمللة(  عادات العقل واسةةةةةرتاتيجيات تفعيلها يف تعليم العلوم والرتبية العلم2011مازن، حسةةةةةام  )

  353-331يناير، كلية الرتبية جامعة سوهاب 

(  أثر اسةت دام نظرية التعلم املسةتند إىل الدماغ يف حتصةيل طالبات الصةف اخلامس العلمي يف 2011 مد، عبد الرازق  )
  58-1( 53مادا الفيا ء الة د يل،)

 يف تدريس العلوم علي تنمية احلس العلمي لدى طالبات الصةةةةةةةةةةةف (  أثر اسةةةةةةةةةةةت دام خرائط التفكري2016مراد،سةةةةةةةةةةةهام ) 
  167-143( 5)5 اجمللة الدولية الرتبوية املت صصةاخلامس االبتدائي 

(   فاعلية تصةةةةميم مقرت  لبيئة لتعلم مادا الكيمياء منسةةةةجم ما الدماغ يف تنمية   2009املهيي، رج ؛  مود، جيهان  )  
دراسةةةةةةةةات تربوية ب املرحلة ال انوية ذوي أسةةةةةةةةالي  معاألة املعلومات امل تلفة،  عادات العقل والتحصةةةةةةةةيل لدى ط 

  351، 305(،1)5،واجتماعية

(  "ع قة السةةةةةةةةةةيغرا الدما ية ابلت صةةةةةةةةةةذ األكاديي لدى طلبة، املدارس واألامعات األردنية، الة 2007نوفل،  مد  )
  26- 1، 21جامعة النجا  لألحباث )العلوم اإلنسانية(،
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