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  احالم خاشع عبذو العاني                      اهلام جبار فارسأ.م.د. 
للعلوم لرتبيت كليت ا – بغذادجاهعت 

 الصرفت
 نباراألهذيريت تربيت 

 املستخلص
فاعمية استراتيجية التعمـ المستند الى جانبي ييدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ عمى 

طالبة  46تكونت عينة البحث مف  .الدماغ في التحصيؿ لدى طالبات الصؼ الخامس العممي
تـ اختيارىـ مف مدرستيف مختمفتيف ىما اعدادية عدف لمبنات واعدادية بغداد لمبنات خالؿ 

قسمت العينة بطريقة  ,لتطبيؽ تجربة البحث 2016-2015الفصؿ االوؿ مف العاـ الدراسي 
طالبة والثانية ضابطة متكونة مف  (22عشوائية الى شعبتيف االولى شعبة تجريبية وبواقع )

وكوفئت الشعبتيف لمادة الدراسة باالعتماد عمى عدة متغيرات, منيا التحصيؿ  لبة,طا (24)
التحصيؿ  العمر الزمني, اختبار الذكاء, المعرفة الرياضية السابقة, الدراسي لمسنة السابقة,

خضعت طالبات الشعبة التجريبية الى  فضال عف اختبار السيطرة الدماغية. الدراسي لألبويف,
راتيجية التعمـ المستند الى جانبي الدماغ بينما الضابطة الى الدراسة باألسموب الدراسة باست

بيف متوسط  α=0.05اعتمد فرض عدـ وجود فرؽ ذو داللة احصائية عند المستوى  التقميدي.
 .اختبار التحصيؿ الرياضي تيف التجريبية والضابطة فيدرجات طالبات الشعب

اما  فقرة موضوعية, 18فقرة قسمت بواقع  25تـ بناء اختبار تحصيمي مكوف مف 
الفقرات المتبقية مف النوع المقالي, وُأجريت التحميالت اإلحصائية المناسبة, والتأكد مف 
الخصائص السايكومترية لكؿ اختبار استخداـ األدوات اإلحصائية مثؿ معامؿ إرتباط بيرسوف 

ضعت النتائج الى المعالجة طبؽ االختبار عمى عينة البحث, وخ ومعادلة ألفا كرونباخ
اظيرت النتائج تفوؽ طالبات الشعبة  ( لعينتيف مستقمتيف.t-testاالحصائية بواسطة اختبار )

التجريبية والتي درست اعتمادا استراتيجية التعمـ المستند الى جانبي الدماغ عمى طالبات 
اتضح اف االستراتيجية وبالتالي  الشعبة الضابطة التي اعتمد االسموب التقميدي في دراستيا,

 .في تحصيؿ مادة الرياضيات التأثيرالمتبعة ليا فاعمية بعد استخراج حجـ 
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Abstract 

The goal of current research is to knowing The Effectiveness of learning 
strategy based on both sides of the brain in the achievement and Mathematic  
Flexibility for 5th year high school female students, the search sample consisted 
of 46 students were selected from two different schools , Aden preparatory female 
and Baghdad preparatory female during the first quarter academic year 2015-
2016 for the application of the search experience. The sample was divided 
randomly by lottery into two groups the first is experimental group consist of 
22student and the second control group is composed of 24 students ,the tow 
equivalent for material search based on several variables , including the academic 
achievement of the previous year ,the previous mathematical knowledge ,IQ test 
,chronological age ,educational attainment of the parents, test the of brain control. 
The experimental group underwent to study experimental learning strategy based 
on both sides of the brain , while the control group traditional manner. Impose no 
difference is statistically significant at the level α   0.05  between the  average 
level students the experimental and control group in the mathematical 
achievement test.  

It was built achievement test consisting of 25 paragraph divided by 
18objective  paragraph ,while the remaining paragraphs of the kind pans .In 
addition to be sure from the psychometric characters for each test through 
checking reliability and steadiness. After using the statistical materials for 
analyzing For example Pearsons Correlation Coefficient  and Alpha Cronback. 
Dish test on a sample search and subject to the results of statistical processing 
by t-test for two independent samples. Results showed superiority of students in 
the experimental group who has studied depending learning strategy based on 
both sides of the brain to control group students learning strategy and that the 
traditional method adopted in the study ,and thus it became clear that the strategy 
followed her Effectiveness after extracting the magnitude of the impact in the 
collection of mathematics. 
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 Problem of the research ُمشكلة البحث 

تتصؼ الكثير مف المواد العممية بصعوبتيا وقمة المرونة في تركيبتيا وتعد مادة 
الرياضيات احدى ىذه المواد النيا ذات بناء ىرمي تراكمي اذ يتطمب االمر مف المتعمـ 
اعطاء موضوع الرياضيات اىمية خاصة وألمر ذاتو ينعكس عمى المعمـ اذ عمى االخير 

ويعد الصؼ الدراسي مكاف , عمميف لتيسير مواكبة ىذا البناءممتمراعاة المستويات المتباينة ل
وفؽ مستويات بذلؾ يواجو المعمـ فروقًا فردية يظير فيو التنوع بيف فئات المتعمميف و 

المرحمة االعدادية في مادة  المتعمميفود مشكمة انخفاض التحصيؿ لدى وقد تع المتعمميف,
تدريس تمؾ المادة والتي تركز عمى االلقاء والحفظ  الرياضيات الى االستراتيجيات المتبعة في

وعدـ اعطاء اي دور لو لممشاركة في العممية  وجعؿ الطالب متمقيا لممعمومات والمعارؼ,
 بالتالي  يؤثر عمى قابميتو عمى التفكير. التعميمية,

( ىذا التصور بالقوؿ: أّف مف أسباب ضعؼ الطمبة ٖٕٔٓ واكدت دراسة )الحّبػار,
مادة الرياضيات ىو أّف معظـ الطرائؽ المتّبعة في تدريسيا ال تستثير دافعّيتيـ وحماسيـ في 

وال يشارؾ الطالب في الدرس إال بصورة  بؿ عمى العكس مف ذلؾ تثير فييـ الرتابة والممؿ,
 .(ٕ: ٖٕٔٓ فردية )الحّبػار,

الرياضيات وعززت كثير مف الدراسات وجود حالة الضعؼ في التحصيؿ  في مادة 
( اذ ٕ٘ٔٓ ودراسة )الخفاجي, (,ٕ٘ٔٓ )الزبيدي, ودراسة (ٖٕٔٓ )الزىيري, مثؿ دراسة

( ٕ٘ٔٓ ورحيـ,  واكد )المشيداني اوعزوا ذلؾ الى اسباب عديدة منيا صعوبة المادة وجفافيا,
اف مقررات الرياضيات المختمفة ىي االضعؼ األقؿ تشويقًا مف وجية نظر الطمبة اذا ما 

 المقررات التعميمية االخرى لذلؾ ىـ يعانوف في فيميا وادراؾ عالقاتيا. )المشيدانيقورنت ب
 .(ٔٔ: ٕ٘ٔٓ رحيـ,و 

( مف خالؿ اجراء احصائيات لعدد مف المدارس ٕ٘ٔٓأظيرت دراسة )الزبيدي, 
انخفاض في مستوى تحصيؿ طمبة الصؼ الخامس عممي وأعزى ذلؾ بصورة رئيسية الى 

دريس وعدـ توازف محتوى الكتاب فضال عف عدـ الترابط المنطقي الطرائؽ المتبعة في الت
لفصوؿ الكتاب, ضعؼ الترابط بيف موضوعات كتاب الصؼ الخامس العممي وكتاب الصؼ 

النجاح فقط وليس التفوؽ العممي أو الحصوؿ عمى  مبةلسادس العممي مما جعؿ غاية الطا
متبعة والتي ال تقيس تحصيؿ الطالب بشكؿ أساليب التقويـ الالمعدالت العالية, واشار الى اف 
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دقيؽ وتعجز عف مراقبة تعمـ الطالب وتشخيص مواطف القوة لدييـ والعمؿ عمى تعزيزىا 
ومناطؽ الضعؼ والعمؿ عمى معالجتيا وبالتالي تكوف القرارات المتخذة بشاف تحصيؿ الطمبة 

 .(ٕ: ٕ٘ٔٓ غير مناسبة. )الزبيدي,
الضعؼ في التحصيؿ الدراسي لمادة الرياضيات ولغرض تعزيز وجود مشكمة 

( مدرس ومدرسة لمادة الرياضيات لصؼ الخامس عممي ومف ٕٓ) استطمعت الباحثة اراء
 خالؿ تحميؿ نتائج االستبانة وجد اف ىناؾ اراء عديدة ومتداخمة ويمكف ايجازىا كالتي:

  ا ذلؾ الى ايدت االغمبية منيـ وجود ضعؼ في تحصيؿ الرياضيات الدراسي واوعزو
 الطالب والمدرس والمادة.

  في تدريس مادة الرياضيات  ساسباألجماع اف الطريقة التقميدية ىي االاتضحت و
والتي تفتقر الى وسائؿ االيضاح وغياب عنصر التشويؽ وانعداـ فاعمية الطالب وعدـ 

 وجود صورة واضحة لمعظـ المدرسيف فيما يتعمؽ بطرائؽ التدريس الحديثة.
 يتعمؽ بنمط االسئمة المتبعة خالؿ الدرس واالختبار التحصيمي فأوضحت  واما فيما

باألسئمة مف النوع المغمؽ والتي يكوف جوابيا  عمميفنتائج االستبانة بتقييد اغمبية الم
 ذات الطابع المحدد .باإلضافة الى اف طرح االسئمة التي تثير التفكير يعد امرا نادرا.

تضحت وجود الضرورة الممحة في ايجاد سبؿ وطرؽ واشارة الى ما ورد في اعاله ا
تضمف تطوير عممية التعمـ في مادة الرياضيات بما يضمف االستفادة القصوى مف امكانية 

وقد يؤدي استخداـ مفيـو  ,بأسموب شيؽ ومتسمسؿ الى المتعمـالمعمـ وخبراتو المتراكمة ونقميا 
التعمـ المستند الى جانبي الدماغ الى ازالة صعوبات تعمـ المفاىيـ العممية كما انو يسيؿ 

داث االستقرار استخداـ انماط وتقنيات تكسي العممية التعميمية بطابع التشويؽ وتقميؿ القمؽ واح
 .(ٔٔ: ٜٕٓٓ ويوسؼ, . )عفانةطمبةالنفسي لدى ال

ما فاعمية إستراتيجية  المشكمة التي تناوليا البحث بالسؤاؿ التالي:لذا يمكف صياغة 
التعمـ المستند إلى جانبي الدماغ في التحصيؿ لطالبات الصؼ الخامس العممي في مادة 

 الرياضيات؟
 Significance of the Researchأهمية البحث 

وذلؾ  وتطورىاتُقدَّـ الرياضيات دورا بارزا في حضارات االمـ ونيضة الشعوب 
ليا مكانة ميمة ودور بارز في نمو وازدىار  لذا الرتباطيا المباشر بالعمـو االخرى,
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يتجابوا مع تمؾ  اف اصبح لزاما عمى , ونظرا لمتطور التكنموجي السريع والمتالحؽ,الحضارات
ة في تعد الرياضيات نشاطا فكريا يساىـ في تنمية قدرات االستدالؿ والتجريد والدق. التغيرات

 .(ٕٕ: ٕٗٔٓ ,وافاقة )الكبيسي. تعمـالتعبير لدى الم
ستراتيجيات ما وراء المعرفة تأييد كثير مف البحوث ا وحظي التدريس باستعماؿ

 اءة ذاتيةوالدراسات لفاعميتيا في تحسيف عمميات التعمـ لدى الطمبة ليكونوا ناجحيف وذوي كف
وخطط تدريسية تعد ليذا  ستراتيجياتاوضع  مف خالؿ لدراسي لدييـ,مف تنمية التحصيؿ ا

 .(Blurton, 1991: 10 – 12)الغرض. 
 :لذا ومما سبؽ تبرز اىمية البحث الحالي في االتي

يوفر استخداـ وتطبيؽ مفيـو التعمـ المستند الى الدماغ االستفادة مف مجموعة القدرات  -ٔ
 الالمتناىية عف االبداع.وتحميؿ البيانات فضال عف تنمية القدرة  الكامنة لمدماغ,

 .(ٙٙأ, ٕٚٓٓ)نوفؿ, 
ما يقدـ لممتعمـ مف معمومات  بحيث يكتسب الدماغ عمى القدرة  ةرساديوفر امكانية  -ٕ

  .(ٛٔ: ٜٕٓٓ تصبح ذات معنى. )عفانة ويوسؼ,لالمعمومات  ـتنظي
وىي معرفة إمكانات  ,اسية تواجو معظـ مدرسي الرياضياتيعالج البحث مشكمة أس -ٖ

, بحيث يستطيع الطمبة المتنوعة لتقديـ مادة الرياضيات إستراتيجيات التدريسوفاعمية 
 اكتساب المعرفة الرياضية وتطبيقيا في مواقؼ أخرى.

تحصيؿ في مادة الُيسيـ البحث الحالي في إيجاد حموؿ لمشكمة تدني مستوى  -ٗ
الرياضيات لصؼ الخامس عممي خاصًة خالؿ عرض المادة بإستراتيجية التعمـ 

 سند لجانبي الدماغ.الم
 أّما األىمية مف الناحية التطبيقية تتمثؿ باالتي:

  رفد الميداف الرياضي باختبار بخصائص سايكومترية مناسبة عمى عينة ىامة مف
 .تحصيميال ختبارالاوىو المجتمع وىـ طالبات اإلعدادية )الصؼ الخامس العممي(, 

  التي تسيـ في تنشيط جانبي الدماغ تزويد معممي الرياضيات ببعض الطرؽ التعميمية
التي تساعد المتعمميف عمى اطالؽ الطاقات الكامنة داخميـ بمساعدة المعمـ, وبأساليب 

تساعد المعمـ عمى اكتساب ميارات إدارة الصؼ وتمكينو مف  تقويـ متعددة.
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ف االستراتيجيات التعميمية التعممية فضال عف تعريفو بطرائؽ تقوية الذاكرة والتي تكو 
 متناغمة مع نتائج ابحاث الدماغ.

  Goal of the Researchهدف البحث 

 جانبي الدماغالى إستراتيجية التعمـ المسند  فاعمية تعرؼييدؼ البحث الحالي إلى: 
 .الصؼ الخامس عممي في مادة الرياضيات الباتفي تحصيؿ ط

 Hypotheses of the Researchفرضية البحث 

"ال يوجد فرؽ ذو داللة  اآلتية: الفرضية الصفرية صيغةث لتحقيؽ ىدؼ البح
المجموعة طالبات  متوسط درجات تحصيؿ بيف( 0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

متوسط درجات  وبيف ند لجانبي الدماغتبإستراتيجية التعمـ المس مواتي يدرسفالتجريبية ال
 .االعتيادية" نفسيا بالطريقةالمادة يدرسف  المواتي الضابطة طالبات المجموعة تحصيؿ 

                                                                         ̅̅ ̅    ̅̅ ̅ 
                                                                                       ̅̅ ̅    ̅̅ ̅    

 Limits of the Researchحدود البحث 
 ُيحدد البحث بػ:

طالبات الصؼ الخامس العممي التطبيقي في المدارس الثانوية واإلعدادية  الحكومية  -ٔ
 )الرصافة االولى(. الصباحية في محافظة بغداد

مف كتاب الرياضيات المقرر لطالب الصؼ  الفصوؿ )االوؿ والثالث والخامس( -ٕ
 واخروف,ـ, لمؤلفو )الطائي  ٕٙٔٓ -ٕ٘ٔٓ الخامس العممي التطبيقي لمعاـ الدراسي

 (, الطبعة السادسة.ٕٗٔٓ
 ـ. (ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓ) الفصؿ الدراسي االوؿ مف العاـ الدراسي -ٖ

 Definitions of Terms حتدود املصطلحات 

ً:عرفيا كؿ مفً(:Effectiveness)ً:ًالفاعميةأولًً
"مدى النجاح الذي يحققو البرنامج بدرجة مرضية عندما  بأنيا (1999)المقانيًوعمي, -1

ويقاس بأثره في الدارسيف عف طريؽ االختبارات  الذيف ُأٌعد مف اجميـ, يستخدمو أولئؾ
        .(ٜٖٔ: ٜٜٜٔ )المقاني وعمي, والمقاييس"
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ًوأشواق, -2  استراتيجيات تحدثو الذي التغير بأنيا "قياس مقدار (2111)الكبيسي
 الشبو المعالجات إجراء نتيجة لمطمبة, المعرفية التعمـ نواتج في والذي يتمثؿ التدريس
ً.(ٖٓٔ: ٕٔٔٓ في البحوث والتربوية" )الكبيسي وأشواؽ, تجريبية

)التعمـ المسند لجانبي  بأنيا مدى النجاح الذي تحققو إستراتيجيةًالتعريفًإلجرائي: -
طالبات الصؼ الخامس العممي في مادة  الدماغ( كمتغير مستقؿ في تحصيؿ
 في أختبار التحصيؿ. )بطريقة كوىيف( الرياضيات, ويقاس بأيجاد حجـ االثر

  Learning strategy document"التعممًالمستندًإلىًجانبيًالدماغ ثانيًا:ًإستراتيجية
to both sides of the brain" ً:ًعرفيا كؿ مف

1-  (Cain and Cain,1994) التعميـ الذي يقوـ عمى عدة اجراءات وخطوات عممية
نظرية التعمـ المستند الى الدماغ عمى وفؽ مراحؿ التعمـ  مبادئمنظمة تستند الى 
ف الذاكرة, التكامؿ الوظيفي( تكوي اإلكتساب, التفصيؿ, )اإلعداد, الدماغّي الخمس:

(Cain and Cain, 1994). ,ارىؼ( ٕٕٓٔ :ٖٔ). 
ًويوسف, -2 احد استراتيجيات التعمـ القائمة عمى الدماغ ذي بانيا " (2119ً)عفانة

االندماج المنتظـ,  )االستعداد لمتعمـ, والتي تتضمف خمس خطوات رئيسية:الجانبيف 
, ٜٕٓٓ )عفانة ويوسؼ, , زيادة السعو الدماغية".المعالجة النشطة اليقظة اليادئة,

ٔٔٔ). 
 عمى افتراضات والمستندة  التعميمية الخطوات مف مجموعة ىي:ًجرائيلإًالتعريف -

تدرس بيا طالبات الصؼ الخامس عممي  والتي الجانبيف, ذي بالدماغ نظرية التعمـ
تكويف  االكتساب, التفصيؿ, المجموعة التجريبية عمى وفؽ الخطوات: )اإلعداد,

 الذاكرة, التكامؿ الوظيفي(.
ًكؿ مف: عرفو:Achievementًًثالثًا:ًالتحصيل

بأنو: "مدى استيعاب الطمبة لما تعمموه مف خبرات معينة مف  (1999)المقانيًوعميً, -1
خالؿ ما درسوه وُيقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطمبة في االختبارات التحصيمية 

 .(ٛ٘: ٜٜٜٔ)المقاني وعمي,  المعدة ليذا الغرض".
مف معارؼ وميارات وأساليب تفكير  طمبة"ىو ما يكتسبو ال بأنو (ٕٗٓٓ )عبيد, -2

  .(ٖٚٓ: ٕٗٓٓ )عبيد, وقدرات عمى حؿ المشكالت نتيجة لدراسة مقرر ما".
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)عينة البحث(  )مقدار ما تحققو طالبات الصؼ الخامس العمميًالتعريفًاإلجرائي: -
بعد مرورىـ بالخبرات التعميمية المتعمقة بالموضوعات الرياضيات مقاسًا بالدرجة التي 

 يحصمف عمييا في االختبار التحصيمي النيائي الذي أعد ليذا الغرض(.
 االطار النظري والذراساث السابقت:

 الدماغ:   أوال: التعلم املستند اىل 

"فالحياة تعمـ, والتعمـ حياة" الف  يعتبر التعمـ مف اىـ االسس التي تقوـ عمييا الحياة,
االنساف خالؿ حياتو يحاوؿ اف يستمر ويتأقمـ مع محيطو ويحؿ المشاكؿ التي تواجيو في 

بالظيور نموذج تعميمي جديد,  بدأ ليذا فالتعمـ عممية بناء وتجديد لممعرفة والخبرة. حياتو,
التاريخ أف ىذا النموذج بدأ في العقديف األخيريف مف القرف العشريف,  ومف المحتمؿ أف يسجؿ

وأسموب  ولقد ميدت التقنية الطريؽ لمتحوؿ إلى ىذا النموذج, وىو نموذج غّير طريقة تفكيرنا
 حياتنا وطريقة تعّممنا. 

خارج نطاؽ البحث العممّي, وقد كاف ينظر إلى فاف الدماغ البشريَّ ولعقود متعددة 
الدماغ ومف مدة قريبة عمى أّنو ُمعدُّ ومبرمج وراثيًا بحيث ال يمكف تعديمو, اما اليوـ فقد تغيرت 
ىذه الفكرة لتحؿ محميا فكرة أف الخبرة تشكؿ الدماغ, وىناؾ امكانية لتغير تركيب الدماغ 

المعرفة بالدماغ في السنوات العشريف الماضية ووظائفو, وجاءت ىذه الفكرة نتيجة تضاعؼ 
وتضمنت كيفية معالجة حاليّا  عّما كانت عميو في السابؽ بسبب الثورة المعرفية التي نعيشيا

 .(٘٘, ٕٗٓٓ )السمطّي, الدماغ لممعمومات وكيفية تخزينيا.
ة ففي بداية االلفية الثالثة وتطور البحوث حوؿ الدماغ البشري, كشفت لنا عف كيفي

وىذا يتطمب تحويؿ تركيزنا االف في عممية  قياـ العمميات فيو وكيؼ يغير ويخزف المعمومات,
 ( (deutsch, 2007: 2-3التعمـ بما يتالءـ مع ىذه االكتشافات.

ولمعرفة نظرية التعمـ المستند الى الدماغ الُبدَّ مف معرفة الجزء االكثر أىمية في 
 و الدماغ وّمما يتكوف الدماغ:العمميات العقمية والمعرفية أال وى

اف الدماغ ىو اآللة المادية لمتفكير وفيو تتولد قدرة اإلنساف عمى التصور وعمى  الدماغ:
أ: ٕٛٓٓ )سعيد, .واإلنساف ىو آلة مفكرة التعبير وكذلؾ فيـ المعاني واالستجابة لمتعميمات,

ٜٔٚ). 
 ويتكوف الدماغ مف نوعيف مف الخاليا:
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أساس التعمـ والتذكر, وىي التي تجعؿ الدماغ عضو التعمـ  الخاليا العصبية ىي -ٔ
والتفكير وتمثؿ الخاليا العصبية مركز الوظائؼ التي يقوـ بيا الدماغ والجياز 

  .(ٓٗ: ٜٕٓٓ )سوسا, .العصبيّ 
الخاليا الصمغية وىي التي تقـو باستقباؿ وتوجيو الرسائؿ العصبية مف والى الخاليا  -ٕ

مفيدة لمسموؾ  الرسائؿ المختمفة الواردة لمحصوؿ عمى رسائؿودمج ومعالجة  االخرى,
 .(ٖٔ: ٜٙٛٔ )حمداف, االنساني.

ويحتوي الدماغ عمى القشرة المخية التي تتميز بطبيعة الرسائؿ التي تقوـ مناطقيا 
باستقباليا ومعالجتيا وتفاعميا مع جيات الدماغ االخرى او الجيات الجسمية المعنية بنتائج 

وعميو فقد صنفت مناطؽ القشرة المخية الى منطقتيف المنطقة اليمنى والتي  ,تمؾ الرسائؿ
تختص بالرسائؿ الخاصة بالتصور والمرئيات اما اليسرى فانيا تعنى بالرسائؿ الرمزية كالقراءة 

 والكتابة والحساب وغيرىا مف العمميات التحميمية.
عف طريؽ ما يعرؼ بالجسـ ويتـ الربط بيف النصفيف االيمف وااليسر لمقشرة المخية 

 .(ٚٔ: ٜٕٓٓ ويوسؼ, )عفانة الجاسئ لغرض ضماف تفاعؿ الرسائؿ الدماغية فيما بينيا.
واف مفيـو الدماغ يشير  تعتمد الوظائؼ العقمية عمى المدخالت القادمة مف الجسد,

غ الى العضو الجسدي بينما مصطمح العقؿ يشير الى الوظائؼ المتناسقة التي يقوـ بيا الدما
يمكف العمؿ بالعقؿ التقميدي لمعمميات العقمية المشتممة عمى االنفعاالت  مع الجسد, ليذا ال

 (Pert, 1997: 81)بأكممو. عف الجسد أذ اف العقؿ يعتبر امتدادا طبيعيا الى الجسد 
عدت الكثير مف البحوث البنائية عممية تكويف الروابط في  مفيومًالتعممًالمستندًالىًالدماغ:

عف القدرة عمى تطبيؽ تمؾ المعمومات في الذاكرة  الدماغ اساس عممي لخزف المعمومات في
 سياقات اخرى.

ونظر لمتطور وتداخؿ العمـو المختمفة مثؿ عمـ االعصاب والبيروكيمياء الطبي 
 ,الى التعمـ المتناغـ مع الدماغ وغيرىا مف العموـ ادى ذلؾ الى نشأة مفيوـ تربوي جديد يستند

مفيوـ التعمـ المستند الى الدماغ عمى انو "طريقة لتصميـ التعمـ وفؽ وظائؼ الدماغ  ُعرؼ
لتحقيؽ تعمـ ذو معنى أو انو اسموب لمتعميـ والتعمـ مستندا الى افتراضات عمـ االعصاب التي 

 .(ٜ٘: ٕٗٓٓ )السميطي, .توضح عمؿ الدماغ طبيعيا"
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الذكر اال انيا تتفؽ جميعيا في كيفية وعمى الرغـ مف اختالؼ ىذه التعاريؼ األنفة 
ـ وعميو فأنو اصبح والطب في التعمي متعمقة بعمـ االعصاباالستفادة مف نتائج البحوث ال

تعريؼ مفيـو التعمـ المستند الى الدماغ "بأنو استراتيجيات تعمـ تـ استنباطيا مف ابحاث  ممكف
 .فؽ مع عقؿ التالميذ"عممية وطبية ويتـ عمى ضوئيا اعداد خبرات تعميمية تتوا

 مبادئ نظروة التعلم القائم على جانيب الدماغ:

تعتمد نظرية التعمـ القائـ عمى جانبي الدماغ عمى مجموعة مف المسممات مف اىميا 
     ما يمي كما ذكر في العديد مف الدراسات:

                                الدماغ نظاـ ديناميكي معقد. -ٔ
 طبيعة اجتماعية. الدماغ والعقؿ ذو -ٕ
          البحث عف المعنى امر فطري في الدماغ. -ٖ
 العواطؼ ميمة وضرورية لمنمذجة. -ٗ
               البحث عف المعنى يحدث مف خالؿ النمذجة. -٘
 تنظيـ الذاكرة. -ٙ
             كؿ دماغ يستقبؿ وينتج أجزاء وكميات في أف واحد. -ٚ
 اتعمـ لو صفة النماء والتطور. -ٛ
    التعمـ كاًل مف االنتباه المركز واالدراؾ المحيطي.يتضمف  -ٜ
 كؿ دماغ منظـ بطريقة فريدة. -ٓٔ
              التعمـ يشمؿ عممية الوعي والالوعي. -ٔٔ
 يعزز التعمـ المعقد بالتحدي ويعاؽ بالتيديد. -ٕٔ

Caine and Renate, 2010, 1-3),) ,محمػػود ٛٓٔ-ٕٓٔ: ٕٗٓٓ )السػػمطي( ,)
 .(ٙ-ٖ, ٕٛٓٓ )حسيف, (,ٜٜٕ-ٕٛٛ, ٕ٘ٓٓ

ًمراحلًالتعممًالمستندًالىًجانبيًالدماغ:
اختمفت مراحؿ التعميـ المستند الى الدماغ اعتمادا عمى راي العمماء والتطبيؽ 

( تمؾ ٕٓٔٓ اسماعيؿ,, )(Jensen, 2000)اذ حدد كؿ مف  ,مستخدـ وفؽ ىذا المفيوـال
)االسياب(, تكويف الذاكرة, مرحمة التفصيؿ و  االعداد ومرحمة االكتساب المراحؿ عمى مرحمة
 (.ٓٔٔ: ٕٓٔٓ )اسماعيؿ,, (Jensen, 2000: 134) التكامؿ الوظيفي.
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( فاقتصرت مراحميـ عمى مرحمة االنغماس ٕٕٔٓ ,, )لطؼ اهلل(ٜٕٓٓ نسف,ي)جاما 
 نسف,يج) )االندماج( المنظـ ومرحمة النشاط اليادئ االمف باإلضافة الى المعالجة النشطة.

 .(ٖٕٛ: ٕٕٔٓ اهلل,(, )لطؼ ٓٙ: ٜٕٓٓ
( رأي اخر فاقترحت, االستعداد لمتعمـ, االندماج, ٜٕٓٓ وكاف لػ )عفانة ويوسؼ,

 اليقظة, المعالجة فضال عف زيادة السعة المخية لتكوف مراحؿ تعمـ وفؽ مفيوـ التعمـ المستند
 .(ٔٔٔ: ٜٕٓٓ )عفانة ويوسؼ, .الى الدماغ

في ىذه الدراسة كما في المخطط  لمراحؿ التعمـJensen وقد اعتمد نموذج جنسف 
(ٔ). 

 ( مراحؿ التعمـ المستند الى الدماغٔ) مخطط
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 ويمكف ايجاز المراحؿ كما يمي:
ىي تييئة واعداد فكرة عامة عف الموضوع وتصور  :Preparationمرحمةًالعدادً -ٔ

واضح عف المواضيع ذات الصمة والميارات والخبرات المكتسبة السابقة لممتعمـ, اذ 
كمما كاف لألخير خبرات مكتسبة سابقة عف الموضوع كمما كاف تمثيؿ ومعالجة 

مـ الجديد المعمومات الجديدة اوسع واكثر فعالية, وتوفر ىذه المرحمة اطار عمؿ لمتع
 بتجييز دماغ المتعمـ بالترابطات الممكنة.

ٕ- ً ًالكتساب يعرؼ االكتساب بأنو عممية تكويف وتشكيؿ  :Acquisitionمرحمة
ترابطات جديدة وتواصؿ بيف االعصاب وكمما كانت المدخالت منسقة وواضحة 

بالخبرات السابقة اذ تتيح  رومألوفة لدى المتعمـ كمما كانت الترابطات اقوى, وتتأث
جديد وبيف الخبرات بسرعة االخيرة توفير امكانية اكتشاؼ العالقات بيف الموضوع ال

. يحدث االكتساب مف خالؿ المحاضرة والمناقشة ويزداد معدؿ االكتساب وفاعمية
باالستخداـ االمثؿ لمموارد المتاحة مثؿ االدوات البصرية والمثيرات البيئية والفيديو 

 يرىا.وغ
يتـ في ىذه المرحمة الكشؼ عف ترابط  :Elaborationمرحمةًالتفصيلً)السياب(ً -ٖ

المدخالت بيدؼ زيادة تعميؽ الفيـ وذلؾ لمتأكد مف اف الدماغ يحافظ عمى 
عف طريؽ التوسع في  االرتباطات الجديدة التي تكونت في مرحمة االكتساب ويتـ

باألنشطة الصفية والتركيز عمى  يـلالموضوع وابراز معنى اضافي لممدخالت, وادخا
 اصبحت الترابطات العصبية افضؿ. التغذية الراجعة وكمما زادت الخبرات االضافية

يتـ التركيز في ىذه المرحمة عمى ً:Memory Formativeتكوينًالذاكرةًًمرحمة -ٗ
تعزيز التعمـ الذي يؤدي الى تكويف الذاكرة والتي بدورىا تسيؿ عممية االستدعاء 

. وىناؾ عوامؿ عدة تؤثر عمى عممية تكويف سترجاع لممعمومات خالؿ مدة مرتبةواال
الذاكرة منيا االسترخاء والراحة الكافية فضال عف التغذية الراجعة ومستوى النضج 

 والخبرات السابقة.
٘- ً ًالوظيفي ًالتكامل يتـ في ىذه المرحمة   :Functional Integrationمرحمة

تعزيزه الحقًا والتوسع فيو, ويتـ تطوير الشبكات العصبية  استخداـ التعمـ الجديد بيدؼ
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ترابطات صحيحة وتقوية  الموسعة او الممتدة مف خالؿ تكويف ترابطات وتطوير
  .(ٕٚٛ-ٕٗٛ: ٕ٘ٓٓ )محمود, (,ٜٖ-ٖٛ: ٕٛٓٓ )الجوراني, .الترابطات

ًالدماغًذيًالجانبي ًمع ًالمنسجم مع مف اىـ خصائص التعمـ المنسجـ ً:خصائصًالتعمم
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالدماغ ذي الجانبيف ما يمي:

: ٜٕٓٓ)عفانة ويوسؼ, خصائص التعمـ المنسجـ مع الدماغ ذي الجانبي: (ٕ) مخطط
ٔ٘ٗ-ٔ٘ٚ) 

 انخصبئص وانصفبد و انخصبئص وانصفبد و

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

 

8- 

 

9- 

 

 غُبة انتهذَذ.

 انتؼبوٌ.

 نالَفؼبالد.اعتخبسح ػبنُخ وثشكم يالئى 

 شًىنٍ والؼٍ.

 تىظُف انذكبواد انًتؼذدح.

 َؤكذ انغُبق وانًؼًُ وانمًُخ.

تؼهى انًىاضُغ يٍ خالل تؼذد وتذاخم 

 األَظًخ.

غبنجب يب َكىٌ غُُبً ثبنضذَج وانُشبط 

 وانضشكخ وانًُبظشح.

 انذافؼُخ انذاخهُخ.

11 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

21 

 ثشكم يجبشش.انتؼهى االيخم َصؼت لُبعه 

 اعتخذاو كهٍ نهّغخ االَزبثُخ.

 انجضج ػٍ أعئهخ.

 انتؼهى يٍ ارم االعتًتبع.

 االَتهبء ثبصتفبل.

 انًؼهى عهم ويشس وأثذاػٍ.

 انًؼهى َمتشس وَغأل وَخجش.

 انتؼهى هبدف )رو اهذاف(.

 انتمُُى يغتًش .

 َىفش ايكبَُخ انضشكخ ورهبً نىره.

 ودسايبتُكُخ.َىرذ تغزَخ سارؼخ يجبششح 

 
ًتقنياتًالتعممًالمستندًإلىًالدماغ:

 التعمـ المستند إلى الدماغ  يقترح ثالث تقنيات رئيسة لحدوث التعمـ وىي:
ويقصد بو توافر بيئات تعميمية حقيقية ينغمس فييا الطمبة بحيث ًالنغماسًالمنسق: -ٔ

الطمبة وتخمؽ لدييـ تشتمؿ مثؿ ىذه البيئات عمى خبرات واقعية ذات معنى وقيمة عند 
  .نوعًا مف التحدي وحّب الفضوؿ

ًالسترخائّي: -ٕ ويتضمف ذلؾ توافر بيئات تعميمية يسودىا جوِّ مف األمف  النتباه
والطمأنينة بعيدًا عف عوامؿ العقاب والتيديد مع الحرص عمى ازالة مشاعر الخوؼ 

 والقمؽ وتبديدىا لدى الطمبة.
ًالنشطة: -ٖ ر فرص تعميمية لمطمبة تمكنيـ مف اكتساب ويقصد بيا تواف المعالجة

المعمومات ومعالجتيا وتحميميا بنحٍو فعاؿ ونشط وتمكينيـ مف السيطرة عمى عممية 
دارتيا ذاتيًا. )ارىؼ,  .(ٕٚٚ: ٕٚٓٓ ( )الزغوؿ وشاكر,ٖٛ: ٕٕٔٓ التعمـ وا 
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) ٜٗٙ ) 
 

ًانعكاسًنظريةًالتعممًالمستندًالىًجانبيًالدماغًفيًالتعميم:
المستند إلى الدماغ في أنيا ذات تأثير في جميع عناصر العممية  وتكمف اىمية التعمـ

 مف خالؿ األتي: التعممية ذلؾ
أي أّف مف واجب واضعي المناىج أْف يصمـ المناىج بشكؿ يراعي اىتمامات  المنيج: -ٔ

التالميذ مع توفير فرص لمبحث عف المعنى مف خالؿ التعمـ الفردي او التعاوني 
 تتمثؿ فيو الجزئيات عف الكميات.وبشكؿ شامؿ ومترابط ال 

تتسـ عممية التدريس بالنشاط والتحدي اليادؼ مف خالؿ طرح خبرات ثرية  التدريس: -ٕ
تحفز الوصالت العصبية بالدماغ وذلؾ مف خالؿ تقديـ الخبرات بشكؿ تعاوني ضمف 

 اطار اجتماعي.
ء الشرح وادخاؿ تتطمب مف المعمـ اتباع اساليب متعددة ومختمفة اثناًالمعممًوالتمميذ: -ٖ

المناقشة والحوار ضمف اطار بيئة التعمـ المبنية عمى اليقظة المسترخات والجو الخالي 
والذي يسوده التحدي مع السماح بالتالميذ بالحركة داخؿ الصؼ  مف التيديد

اما فيما يتعمؽ بالتمميذ فيتطمب االمر منو المشاركة في  والمشاركة في صنع القرار.
مع االخريف مع بذؿ الجيد لممشاركة في المناقشة وطرح االسئمة  تحديات ذات معنى
 وحؿ المشكالت.

بما أفَّ جميع الطمبة يتعمموف فإف عمميات تقييميـ يجب أف تسمح ليـ بفيـ  التقييم: -ٗ
 أنماط تعمميـ ورغباتيـ وبيذه الطريقة يستطيع مراجعة عممية تعمميـ وتعزيزىا.

 .(ٜٕ :ٖٕٔٓ ( )محمد,ٕٔٔ: ٕ٘ٓٓ )خطايبة,
ًاستراتيجياتًتدريسًجانبيًالدماغً)األيمنًواأليسر(:ً

اف المنياج القائـ عمى الدماغ ذو الجانبيف يمكف تدريسو باستخداـ استراتيجيات عامة 
  :ستخدميا المعمموف ذوو الجانب االيمف وااليسر المسيطري
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 ويوسؼ, )عفانة( ٗٔ: ٖٕٓٓ )عبيد وعزو, استراتيجيات تدريس جانبي الدماغ (ٖ) مخطط
ٕٜٓٓ :ٔ٘ٔ) 

 انزبَت االَغش د انزبَت االًٍَ د

ٌّ   1 اعتشاتُزُخ انششس انًشئٍ أو انجصشٌ 1 ٍّ أو انهغى  اعتشاتُزُخ انششس انهفظ

2 
اعتشاتُزُخ تشًم ػذح يىضىػبد فٍ 

 آٌ واصذ وثُضٍى يتىاصٍ 
2 

اعتشاتُزُخ تتُبول انًؼهىيبد ثشكم يتغهغم 

 ويتتبثغ 

 3 انتأنُف وانتشكُتاعتشاتُزُخ  3
اعتشاتُزُخ تتُبول انًىضىع  يزضئب أو 

 يُفصالً 

4 
اعتشاتُزُخ انتزبسة انؼهًُخ وانضَبساد 

 انًُذاَُخ 
4 

اعتشاتُزُخ انتؼهى يٍ يُظىس انُظشَبد 

 وانمىاٍَُ

5 
اعتشاتُزُخ انتؼهى ثبنضىاط وتكىٍَ 

 5 انصىس انزهُُخ
اعتشاتُزُخ األعئهخ انًجبششح انتٍ تتطهت 

ٍّ انجغُظ   انتزكش انًؼشف

6 
لخ ثٍُ اعتشاتُزُخ انتشبثهبد )اَزبد ػال

 (شُئٍُ نُظ  ثُُهًب ػاللخ
6 

اعتشاتُزُخ اعتخذاو االَشطخ انىالؼُخ فٍ فهى 

 انؼاللبد.

 
عممية ومما سبؽ نجد اف ىذه النظرية تيتـ بالدماغ المركز االساسي الذي تقوـ بو 

كما اف بنية الدماغ تتغير فعميا مف خالؿ عممية التعمـ فيجب استخداـ استراتيجيات  التعمـ,
تعمـ متنوعة لجذب اىتمامات المتعمميف عف طريؽ تعزيز التعمـ مف خالؿ بيئة غنية بمثيرات 

االنشطة  متنوعة المحتوى مف خالؿ تنوع استراتيجبيات التعمـ مثؿ التفاعؿ مع المجموعة,
ضؿ واستخداـ اساليب تمثؿ خبرات وتجارب مف عالـ الواقع الف فيـ الدماغ يكوف اف لفنية,ا

 )التخيمية(. في الذاكرة الطبيعية عندما تتجسد الحقائؽ 
 دراساتًتناولتًالتعممًالمستندًالىًالدماغ:

 برنامج مقترح  ( الباحث ايمف رجب محمد في فمسطيف, بعنوافٜٕٓٓ )عيد, دراسة(
جانبي الدماغ لتنمية بعض ميارات التفكير في الرياضيات لدى طالب قائـ عمى 

  .الصؼ الخامس االساسي بغزة(
 الدراسة في العراؽ, ىدفت الى  ,عيادة( لمباحث عبد الرزاؽ ٕٔٔٓ )محمد, دراسة

)اثر استخداـ نظرية التعمـ المستند الى الدماغ في تحصيؿ طالبات الصؼ  معرفة
 .يزياء(الخامس عممي في مادة الف

 جرت في مصر, ىدفت الى  ( لمباحثة عزة محمد عبد السميع,ٖٕٔٓ )محمد, دراسة
)فاعمية نموذج تدريسي مقترح قائـ عمى التعمـ المستند الى المخ في تنمية  معرفة

  .التحصيؿ في الرياضيات والتفكير االبتكاري لدى تالميذ الصؼ االوؿ اعدادي(
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) ٗٚٔ ) 
 

 ( الدراسات السابقةٖجدوؿ )
 د

انجبصج اعى 

 وانغُه وانجهذ
 انًبدح وانًشصهخ

انؼذد 

 وانزُظ

يُهذ 

 انجضج
 انُتُزخ

1 

 )ػُذ,

2119 )

 فهغطٍُ

انخبيظ 

 االعبعٍ
 سَبضُبد

(77 )

 ركىس
 تزشَجٍ

ورىد فشوق دانخ اصصبئُب 

نصبنش انًزًىػخ انتزشَجُخ فٍ 

فٍ انشَبضُبد  اختجبس انتفكُش

 ػهً انًزًىػخ انضبثطه

2 

 )يضًذ,

2111) 

 دَبنً -انؼشاق

انخبيظ 

 انؼهًٍ
 فُضَبء

(61) 

 اَبث
 تزشَجٍ

َىرذ فشق رٌ دالنخ اصصبئُخ 

ثٍُ يتىعظ تضصُم طبنجبد 

انًزًىػخ انتزشَجُخ ويتىعظ 

تضصُم طبنجبد انًزًىػخ 

انضبثطخ نصبنش انًزًىػخ 

 انتزشَجُخ

3 

 )يضًذ,

2113) 

 يصش

االول 

 اػذادٌ
 سَبضُبد

(61) 

 ركىس
 تزشَجٍ

تفىق انًزًىػخ انتزشَجُخ فٍ 

االختجبس انتضصُهٍ 

واختجبسانتفكُش يًب َذل ػهً اٌ 

انًُىرد لذ عبهى فٍ تًُُخ 

 انتضصُم وانتفكُشاالثتكبسٌ.

 
 اجراءات البحث:

 اعتمدت الباحثة التصميـ التجريبي ذي الضبط الجزئي بمجموعتيف :أول:ًالتصميمًالتجريبي
 .(ٗألبعدي وكما ىو مبيف في جدوؿ )وضابطة( ذوات االختبار  )تجريبية

 التصميـ التجريبي لمبحث (٘) مخطط
 اداح انمُبط انتبثغ اختجبس انًتغُش انًتغُش انًغتمم تكبفؤ انًزًىػتٍُ انًزًىػخ

 انتزشَجُخ

 تضصُم انشَبضُبد انغبثك-

 انًؼهىيبد انغبثمخ -

 انؼًش انضيٍُ ثبألشهش -

 اختجبس انزكبء -

 يغتىي انخمبفٍ نهىانذٍَ-

 اختجبس انغُطشح انذيبغُخ-

انتؼهى  إعتشاتُزُخ

انًغتُذ إنً ربَجٍ 

 انذيبؽ

 

 

 .انتضصُم 

 

 

االختجبس 

انتضصُهٍ 

 انجؼذٌ

 انطشَمخ االػتُبدَخ الضابطة

 

ً:ًمجتمعًالبحثًوعينتو:ثانيا
النيارية  ُحدد ُمجَتمَّع البحث بطالب الصؼ الخامس العممي في المدارس الحكومية

( ـ في مركز محافظة بغداد / المديرية تربية الرصافة ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓلمبنات لمعاـ الدراسي )
 االولى.

ً
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ً:ًعينةًالبحث:ب
الى اخذ مدرستيف مختمفتيف وذلؾ بعد صدور قرار  وزارة التربية بفصؿ رنا لقد اضطر 

التطبيقي لكوف محتوى الصؼ الخامس العممي الى فرعيف تطبيقي واحيائي, وتـ اختيار الفرع 
 فصوؿ كتاب الصؼ الخامس العممي لمفرعيف مناسب لظروؼ وامكانيات اجراء تجربة البحث.
تـ اختيار العينة بصورة قصدية وىـ مف طالبات الصؼ الخامس العممي تطبيقي 
اعدادية عدف لمبنات لتمثؿ المجموعة التجريبية وطالبات الصؼ الخامس العممي التطبيقي 

غداد لمبنات لتمثؿ المجموعة الضابطة وذلؾ بسبب عدـ توفر مدرسة فييا شعبتيف اعدادية ب
كما اف ىناؾ اسباب  في مديرية الرصافة االولى,ؼ الخامس العممي الفرع التطبيقي لمص

 اخرى الختيار ىاتيف المدرستيف منيا:
 التعاوف مف أدارتيا وكادرىا, مما يضمف سالمة التجربة. -ٔ
الثقافية واالجتماعية والبيئية بيف طالبات مف المدرستيف وايضا تقارب الخصائص  -ٕ

 المجتمع.شابو ت
 اعداد الطالبات في المدرستيف متقارب. -ٖ

اما المجموعتيف التجريبية والضابطة فقد اختيرت بالطريقة العشوائية فكاف اعداد 
لمجموعة ( طالبة تمثؿ إٚطالبة مف اعدادية عدف و) (ٕ٘طالبات المجموعة التجريبية )

الضابطة مف اعدادية بغداد وبعد استبعاد الطالبات الراسبات مف المجموعتيف كاف العدد الكمي 
طالبة المجموعة الضابطة  (ٕٗطالبة المجموعة التجريبية ) (ٕٕطالبة بواقع ) (ٙٗلمعينة )

 .(ٔوكما موضح في جدوؿ )
 وبعد االستبعادعينة البحث المجموعتيف التجريبية والضابطة قبؿ  (ٔجدوؿ )

 ػذد انطبنجبد ثؼذ االعتجؼبد ػذد انطبنجبد انًغتجؼذاد انؼذد انًزًىػخ

 22 3 25 انتزشَجُخ

 24 3 27 انضبثطخ

 46 6 52 انًزًىع

 
عمى ضبط ما مف شأنو التأثير في نتائج التجربة  )قبؿ القياـ بالتجربة( الضبط:ًتإجراءاثالثا:ً

 مف متغيرات وكما يأتي:
انو قد تكوف ىناؾ عوامؿ داخمية تتدخؿ  عتقدن :التجريبيًلمتصميمًالداخميةًالسالمةً(3-1)

فيجب ضبط ىذه المتغيرات, وىذا ما  مع المتغير المستقؿ مما يحدث أثر في المتغير التابع,
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) ٖٗٚ ) 
 

َـّ التحقؽ مف السالمة الداخمية لمتصميـ التجريبي عف  ٌيطمؽ عميو الصدؽ الداخمي, ولقد َت
 طريؽ:
  اختيار طالبات احدى المدرستيف بصورة عشوائية لتمثؿ المجموعة التجريبية تـ

 الضابطة. واالخرى لتمثؿ
 .َـّ االتفاؽ مع المدرستيف لتوزيع الحصص الدراسية بيف مجموعتيف بشكؿ متساوي  َت

أف ليا تأثير أيضًا عمى  نعتقدبعض المتغيرات التي كوفئت مجموعتي البحث في 
 المتغيرات ىي: ج التجربة, وىذهنتائ
ًلألبوينً(3-1-1) ًالدراسي عمى البطاقات المدرسية لطالبات  بعد االطالعً:التحصيل

رى تحويؿ مجموعتي البحث وتـ جمع البيانات الخاصة بالتحصيؿ الدراسي لألبويف, ثـ ج
( لتعرؼ الفرؽ ٕ( لكؿ مف اآلباء واألميات, واستخداـ مربع كاي )كاالمعمومات الى )مستويات

ابتدائية( ودمج الخاليا  لمجموعتيف )التجريبية والضابطة( ودمج الخاليا )يقرأ ويكتب,بيف ا
ظ وبكالوريوس والشيادة العميا( لكوف التكرار المالح )متوسط واعدادي( ودمج الخاليا )معيد

( ليست ذات داللة إحصائية ٕتبيف اف )كا ,(ٜٗ, ٕٕٔٓ ,( كما ورد في )الييتي٘اقؿ مف )
افؤ ( يوضح ذلؾ مما يدؿ عمى تكٕ) ( جدوؿٕ( ودرجة حرية )0ٓ٘ٓ) داللةعند مستوى 
 .المجموعتيف

 تكافؤ مجموعتي البحث في المستوى الدراسي لألبويف: (ٕ) جدوؿ

 
ً
ًالزمني:ً(3-1-2) َـّ حساب أعمار  العمر ويقصد بو عمر الطالب محسوبًا باألشير, َت

ـ اعَتمَّادًا عمى بطاقاتيـ الموجودة في  ٕ٘ٔٓ/ٓٔ لغاية طالب مجموعتي البحث باألشير
َـّ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري ِلكال المجموعتيف الختبار الفرؽ  المدرسة, وَت
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 (ٕ,ٕٔٓ( اقؿ مف القيمة الجدولية )ٓ,ٕ٘ٓالمحسوبة ) (t-test) بينيما, فقد تبيف اف قيمة
 (.ٖ) كما موضح في جدوؿ لمجموعتيف متكافئتيف,وىذا يعني انيا غير دالة احصائيا اي اف ا

ًمادةً(3-1-3) ًفي ًالسابق ًالتحصيل معدؿ الدرجات النيائية  ىو :الّرَياضيَّاتًمعدل
الّرَياضيَّات التي حصمف عمييا في الصؼ الرابع عممي  االوؿ والكورس الثاني( لمادة)لمكورس 
َـّ ا َـّ حساب المتوسط الحسابي واالنحراؼ لحصوؿ عمييا مف السجالت المدرسيةوالتي َت , وَت

المحسوبة (t-test) المعياري ِلكال المجموعتيف الختبار الفرؽ بينيما, فقد تبيف اف قيمة 
وىذا يعني انيا غير دالة احصائيا اي اف  (ٕ,ٕٔٓ( اقؿ مف القيمة الجدولية )ٓ,ٔٓٔ)

 (. ٖ) كما موضح في جدوؿ المجموعتيف متكافئتيف,
اختبار في الموضوعات التي ليا  تـ اعدادًالّرَياضيَّات:ًالمعموماتًالسابقةًفيً(3-1-4)

( فقرة موضوعية مف نوع اختيار مف متعدد بواقع ٕٔ, يتكوف مف )الحالي اّلبحثصمة بمادة 
( ٔ, لُكؿ فقرة )( درجةٕٔ) , ُيصحح االختبار مف, واحدة منيا صحيحةأربع إجابات لكؿ فقرة

َـّ تطبيقو , صحح ـ ٕ٘ٔٓ/ ٓٔ/ ٚاالربعاء المصادؼ يوـ  البحثعمى عينة  درجة, َت
( اقؿ مف القيمة الجدولية يعني انيا ٓ,ٚ٘٘المحسوبة )(t-test) قيمة االختبار وتـ حساب 

 (. ٖ) كما موضح في جدوؿ غير دالة احصائيا اي اف المجموعتيف متكافئتيف,
لينوف( لمقدرة العقمية العاـ, الذي أعده آرثر  –اوتيس) اختبار ستخدمنااًالذكاء:ً(3-1-5)

( فقرة متنوعة مف حيث المحتوى الذي سبؽ 50أوتيس وروجر لينيوف, والذي يتكوف مف )
أذ طبؽ عمى طمبة المرحمة الثانوية وتمتع بدرجة عالية مف العراقية  ئةتعريبو وتكيفو عمى البي

 ,الخفاجي)و (ٕٕٔٓالدليمي, ) كؿ مف وطبؽ عمى البيئة العراقية مف قبؿ الصدؽ والثبات,
/ ٛالضابطة يوـ الخميس تـ تطبيقو عمى المجموعة التجريبية و  ,لممرحمة االعدادية (ٕ٘ٔٓ
المحسوبة  (t-test) فقد تبيف اف قيمة واحتسبت الدرجات بعد تصحيح, ٕ٘ٔٓ/ ٓٔ
المجموعتيف ىذا يعني انيا غير دالة احصائيا اي اف الجدولية ( اقؿ مف القيمة ٓ,ٛٗٙ)

 (.ٖ) كما موضح في جدوؿ متكافئتيف,
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 تكافؤ مجموعتي البحث في المتغيرات الخمسة: (ٖجدوؿ )
 انًزًىػخ      

 

 انًتغُشاد

 انذالنخ (tلًُخ  ) ( طبنجخ24) انضبثطخ طبنجخ (22انتزشَجُخ )

 االصصبئُخ

 (1015ػُذ)

 انىعظ

 انضغبثٍ

االَضشاف 

 انًؼُبسٌ

انىعظ 

 انضغبثٍ

االَضشاف 

 انًؼُبسٌ
 انزذونُخ انًضغىثخ

 غُش دانخ 2.121 1.786 6.372 195.5 6.553 197 انؼًش انضيٍُ

انتضصُم 

انغبثك فٍ 

 انشَبضُبد

 غُش دانخ 2.121 1.111 11.616 69.5 12.714 69.136

 غُش دانخ 2.121 1.648 7.47 29.1 7.57 27.7 انزكبء

انًؼهىيبد 

انغبثمخ فٍ 

 انشَبضُبد

 

5.4 

 

2.258 5.1 

 

2.144 

 

 غُش دانخ 2.121 1.557

 
بعد االطالع عمى عدد مف االختبارات الخاصة لتحديد ًأختبارًالسيطرةًالدماغية:ً(3-1-6)

اختبار وضعو دايف كونيؿ لتحديد الجانب المسيطر  تـ اختيارالمسيطر مف الدماغ الجانب 
وتتكوف كؿ مفردة مف  ,مفردة ٕٔاشتمؿ ىذا االختبار عمى حيث  مف الدماغ عند االفراد,

 (ٓٙٔ: ٜٕٓٓ )عفانة ويوسؼ, ب, وينبغي عمى المجيب اف يختار احداىما. فقرتيف أ,
حيتو ثـ طبؽ عمى واالخذ بآرائيـ وصال مف المتخصصيف عرض االختبار عمى عددو 

( لتعرؼ ٕبأستخداـ مربع كاي )كاو وبعد االخذ بدرجاتو  ٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٔٔ فيعينة البحث 
ظة اقؿ مف قيمتيا المالح ٕوقد وجد اف قيمة كا (ٗ) كما في جدوؿالمجموعتيف الفرؽ بيف 
 اي اف المجموعتيف متكافئتيف. ,الجدولية

 ( تكافؤ مجموعتي البحث في اختبار السيطرة الدماغيةٗ) جدوؿ

 انًزًىػخ
انزبَت 

 االَغش

انزبَت 

 االًٍَ
 انًزًىع

دسرخ 

 انضشَخ

 2لًُخ كب
انذالنخ 

 االصصبئُخ

 انزذونُخ انًالصظخ
ػُذ يغتىي 

 1‚15دالنخ 

 22 4 18 انتزشَجُخ

1 

 

1.1511 

 

 24 5 19 انضبثطخ غُش دانخ 3.84

 46 9 37 انًزًىع

  
غيرات تـ ضبط بعض المت تقدـ يادة عمى ماز  :ي(ًالسالمةًالخارجيةًلمتصميمًالتجريب3-2)

 :الدخيمة
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ًالتجريبي:ً(3-2-1) لـ تتعرض طالبات المجموعتيف الى انقطاع طويؿ والغياب  الندثار
 متكافئ.

باالتفاؽ مع المدرستيف تـ توزيع الحصص بشكؿ متكافئ في ًتوزيعًالحصص:ً(3-2-2) 
 .الجدوؿ

قامت مدرسة بتدريس المجموعتيف التجريبية والضابطة لضبط ىذا  المدرس:ً(3-2-3)
 المتغير.

 ٕ٘ٔٓ/ٕٔ/ٗٔوانتيت في ٕ٘ٔٓ/ٓٔ/ٗٔبتاريخ بدأت التجربة المدةًالزمنية:ًً(3-2-4)
 .ُدرست نفس المادة لممجموعتيف التجريبية والضابطة المادةًالدراسية:ً(3-2-5)

 :رابعا: مستلزمات البحث

ًالعممية:ً(4-1) ًالمادة )االستقراء  )الموغاريتمات( والثالث تـ تحديد الفصوؿ االوؿًتحديد
 الدائرية( مف كتاب الرياضيات لمصؼ الخامس العممي تطبيقي)الدواؿ  الرياضي( والخامس

 ـ. (ٕٙٔٓ-ٕ٘ٔٓ) )الكورس االوؿ( مف السنة الدراسية
ًالتعميمي:ً(4-2) ًالمحتوى تحميؿ محتوى المادة العممية المحددة وفقًا لمكونات  تـًتحميل

َـّ المعرفة الرياضية اآلتية: )المفاىيـ, التعميمات, الميارات( ولمتحقؽ مف صدقي عرضيا  ا َت
فأكثر معيارًا,  %( ٓٛوالمتخصصيف وقد أخذت نسبة اتفاؽ ) عمى مجموعة مف المحكميف

وفي ضوء ذلؾ تـ األخذ بآرائيـ ومالحظاتيـ, وبذلؾ بمغت الصورة النيائية لمتحميؿ عدد 
 (.ٙٚ) ( وعدد المياراتٛٔ( وعدد التعميمات )ٗٔ) المفاىيـ

ة الخطط التدريسي لغرض بناء االختبار التحصيمي واعدادًصياغةًالىدافًالسموكية:ً(4-3)
ـ غرض سموكي عمى وفؽ تصنيؼ بمو  (ٕٛ) تحديد األغراض السموكية, لذا تمت صياغة تـ

 –والتركيب  –والتحميؿ  –والتطبيؽ  –واالستيعاب  -)التذكر لممجاؿ المعرفي لممستويات كافة
أجراء التعديالت  وبعدالمتخصصيف والتقويـ(. بعد عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف و 

 ( التطبيؽٛٔ) ( الفيـٕٙ) المقترحة, وأصبحت بصيغتيا النيائية فقد بمغ مستويات المعرفة
 (.ٕ( والتقويـ )٘( والتركيب )ٗ) ( التحميؿٕٚ)
ًالتدريسية:ً(4-4) ًالخطط ( خطة ٛٗ, فكانت )ـ اعداد الخطط التدريسية اليوميةتًاعداد

, وقد عرضت عمى بطة( خطة لتدريس المجموعة الضاٛٗو) يبيةعة التجر لتدريس المجمو 
الخبراء والمتخصصيف في المادة خطتيف نموذجيتيف مف ىذه الخطط لإلفادة مف آرائيـ فييا, 
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وقد تضمنت الخطط التدريسية فترات راحة قصيرة  خطة تدريسية في ضوئيا, ٛٗوأعدت 
الصؼ(  داخؿ بوسترات وتوفير نباتاتمصورات وال)استعماؿ ال باإلضافة الى توفير مثيرات
 لمستند إلى الدماغ. وىذا ما يؤكد عميو التعمـ ا

 اداة البحث خامسا:

 مدى قياساف اليدؼ مف تصميـ االختبار التحصيمي ىو ًالتحصيمي:ًالختبارً(5-1)
 )عالـ, .تعمقة بالمادة الدراسيةاستيعاب الطالب لبعض المعارؼ والمفاىيـ والميارات الم

ٕٓٓٙ: ٖٓٙ  ) 
ًاليدفًمنًالختبار:ً(5-1-1) اليدؼ مف االختبار التحصيمي ىو قياس تحصيؿ ًتحديد

 طالبات عينة البحث  في المادة المقررة ألغراض التجربة.
اضيَّات بثالث فصوؿ مف كتاب الّريَ  عمميةحددت المادة الً:تحديدًالمادةًالعمميةً(5-1-2)

 ٕ٘ٔٓ) ـ, لمعاـ الدراسي ٕٗٔٓ الطبعة الثالثة لسنةمصؼ الخامس العممي, لالمقرر تدريسو 
 .( ـ كانت الفصوؿ اآلتية: )الموغاريتمات, االستقراء الرياضي, الدواؿ الدائرية(ٕٙٔٓ -
 (ٕٗٔٓالطائي وآخروف, )
 مادة الّرَياضيَّاتومشرفي عد التشاور مع بعض مدرسي بً:تحديدًفقراتًالختبارً(5-1-3)

َـّ تحديد عدد فقرات االختبار التحصيمي بػ )المتخصصيفواالستماع ألراء    ( فقرةٕ٘, َت
 جدواًل لممواصفات عمى وفؽ الخطوات االتية: تـ اعدادً:اعدادًجدولًالمواصفاتً(5-1-4)

 :استخرج الوزف النسبي لممحتوى عمى النحو ًتحديدًالوزنًالنسبيًلمحتوىًالفصول
 االتي: 

 عدد الحصص لمفصؿ الواحدالوزف النسبي لمحتوى كؿ فصؿ =              
عدد الحصص الكمي

    ٔٓٓ 

%( حيث أف  ٖٙ%,  ٕٔ %, ٕ٘وكانت االوزاف لمفصوؿ الثالثة عمى التوالي )
 ( دقيقة.٘ٗالزمف الفعمي المستغرؽ في تدريس الحصة )

 ًتـ تحديد وزف كؿ مستوى:ً:تحديدًاوزانًالىدافًالسموكية

 وزف المستوى  =
 عدد األىداؼ السموكية لممستوى

 ×ٔٓٓ 
 

  العدد الكمي لألىداؼ السموكية
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 %, ٚ ؿ%, التحمي ٖٔ تطبيؽ%, ال ٕٔ%, الفيـ  ٕٖ وقد كانت االوزاف )المعرفة
 %(  ٕالتقويـ  ,% ٚ التركيب
 حسابًعددًالسئمةًًلكلًخميةًفيًجدولًالمواصفاتًوعمىًالنحوًالتي: 

عدد الفقرات ×النسبة المئوية لممحتوى × األسئمة لكؿ خمية = النسبة المئوية لميدؼ عدد 
 الكمية

وبذلؾ تـ توزيع الفقرات االختبارية عمى فصوؿ المادة والمستويات المعرفية بصورة 
 موضوعية.

 جدوؿ المواصفات لإلختبار التحصيمي (٘) جدوؿ
 

 انفصم

 

ػذد 

 انذسوط

 

 انُغجخ

 َغجخ األهذاف

يؼشفخ 

32% 

 انفهى

21% 

 انتطجُك

31% 

 انتضهُم

7% 

انتشكُت 

7% 

انتمىَى 

2% 

 انًزًىع

111% 

 7 - 1 1 2 1 2 1.25 12 1ف

 3 - - - 1 1 1 1.12 6 3ف

 15 - 1 1 5 3 5 1.63 31 5ف

 48 111% 8 5 8 2 2 - 25 

 
ًالختبارً(5-1-5) ًفقرات ًاعداد تـ ة مادة الّرَياضيَّات المقررة استنادًا إلى ذلؾ وطبيع:

)االختيار  الفقرات الموضوعيةصياغة فقرات االختبار التحصيمي بطريقة توليفية جمعت بيف 
مف متعدد( إذ يرى عدد مف خبراء القياس والتقويـ بأّف االختبارات الموضوعية مف أفضؿ 

والفقرات المقالية , عةذات مستويات عقمية متنو  أنواع االختبارات لقدرتيا عمى قياس نتائج
وزعت فقرات  ,حددًا وبدقةيعطي جوابًا موجزًا ومىذا النوع  )ذات اإلجابة المقيدة(؛ ألفَّ 

( فقرة موضوعية مف نوع اختيار مف متعدد كؿ ٛٔ( فقرة عمى )ٕ٘االختبار التحصيمي الػ )
( ٙٗ)( فقرات مف نوع المقاؿ يصحح مف ٚ)و ( درجةٗ٘صحح مف )فقرة بأربعة بدائؿ وي

, وبعد ( درجةٓٓٔ) , وعميو يصحح االختبار مفرجة وقد وزعت حسب جدوؿ المواصفاتد
اعتمدت نسبة و  المتخصصيف فيإعداد الفقرات االختبارية تـ عرضيا عمى مجموعة مف و 

, وفي ضوء أراءىـ ومالحظاتيـ أجريت بعض التعديالت عمى %( فما فوؽ عمى ٓٛ)اتفاؽ 
     عدد مف الفقرات.
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ًالختبار5-1-6) ًتعميمات ًصياغة َتمَّت صياغة تعميمات االختبار التحصيمي وكيفية ً:(
 نموذجية لفقرات ااإلجابة عمى فقراتو, بحيث تكوف واضحًة مفيومًة, وكذلؾ أعدت إجابات

َـّ االختبار  وضع:, وقد َت
ًاإلجابة: -ٔ تشمؿ معمومات عامة عف الطالبة والوقت المخصص لإلجابة  تعميمات

 :قرات الموضوعية والمقالية كاالتيالفقرات, درجة موزعة بيف الف وطريقة اإلجابة عف
 ( درجة.ٙٗالفقرات المقالية ), ( درجة موزعة بالتساويٗ٘الموضوعية )

بار الموضوعية نموذجًا لتصحيح اإلجابات لفقرات االختتـ اعداد ًتعميماتًالتصحيح: -ٕ
ولفقرات االختبار المقالية ويتضمف الدرجة الكمية لالختبار ودرجة كؿ فقرة وخطوات 

  .اإلجابة عنيا
َـّ اعتماد الخطوات اآلتية: لمتحقؽ مف صدؽ االختبارً:صدقًالختبارً(5-1-9)  َت

جرى تحقيؽ الصدؽ الظاىري لالختبار بعرضو عمى مجموعة مف  :الصدقًالظاىري -أ 
مف آرائيـ  المتخصصيف في الّرَياضيَّات وطرائؽ تدريسيا والقياس والتقويـ لإلفادة

َـّ اعتماد نسبة اتفاؽ ) ,وتوجيياتيـ %( فما فوؽ, وفي ضوء ىذه أجري التعديؿ  َٓٛت
 في تمؾ الفقرات مف أجؿ الوصوؿ إلى صورتيا النيائية 

ًالمحتوى -ب  االختبار بصيغتو ولمتحقؽ مف صدؽ محتوى االختبار تـ عرض  :صدق
األولية مع الخارطة االختبارية وقائمة األىداؼ السموكية عمى مجموعة مف المحكميف 

لفقرات مف حيث الصوغ المغوي % منيـ عمى تعديؿ بعض ا ٜ٘ , واتفؽفومتخصصي
 وبذلؾ أصبح االختبار جاىزًا لمتطبيؽ )عمى العينة االستطالعية(. ,فحسب

(5-1-7)ًً ًالختبار ًالستطالعيةتطبيق ًالعينة ًعمى ًالتحصيمي لغرض معرفة الزمف :
المستغرؽ في اإلجػابة عف االختبار التحصيمي, ووضوح تعميمات اإلجابة, والتثبت مف وضوح 

, وتدارؾ فقراتو, وتشخيص الفقرات السيمة أو الصعبة أو الغامضة, بيدؼ إعادة صياغتيا
/  ٕٔ/  ٘ٔة يوـ الثالثاء ػيػنة استطالعي, طُػبؽ االخػتبار التحصيمي عمى عمسببات غموضيا

َـّ اخػتيارىا مف مجتمع ـ ٕ٘ٔٓ  , وليا مواصفات مشابية لمواصفات عػينةنفػسوِ البحث , َت
مف طالبات الصؼ الخامس عممي تطبيقي  ( طالبةٕ٘, تألفت مف )األسػاسية تقريباً  البحث

( دقيقة ٓٓٔ–ٓٛ) الوقت فقد انحصر ,تجربةفي إعدادية بمقيس, وىـ مف غير الخاضعيف لم
, وبعد ( دقيقةٜٓ)ػ ب الوقتُحدد . وبناًء عمى ذلؾ لإلجابة عف جميع فقرات اإلختبار تقريباً 
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تطبيؽ االختبار أتََّضَح أف فقرات االختبار جميعيا واضحة وذلؾ مف خالؿ قمة استفسارات 
 .وكيفية اإلجابة الطالبات عف التعميمات

(5-1-8ً ًلفقراتًاإلختبار:الت( ًاإلحصائي لمحصوؿ عمى مؤشرات إحصائية لفحص ًحميل
تنازليًا  درجاتالرتُبت  ,جة الكمية لكؿ طالبةبعد تصحيح اإلجابات ُحددت الدر  :رفقرات االختبا

تـ  ( طالبةٕ٘ستطالعية مكوف مف )لكوف حجـ العينة اإل ,مف أعمى درجة الى أقؿ درجة
: ٕٕٔٓ لسمطاني,. )مجموعة دنيا (ٕٙمجموعة عميا و) طالبة (ٕٙقسميا الى مجموعتيف )

 (ٕٙٛ :ٜٜٛٔ ( )عودة,ٖٛٔ
ُحسبت عدد اإلجابات الصحيحة لممجموعتيف العميا والدنيا وُأجريت التحميالت 

 اإلحصائية اآلتية :
ًالختبار: -ٔ ًفقرات ُحِسَبت معامالت الصعوبة لكؿ فقرًة مف فقرات االختبار  صعوبة

 د%( وىي بذلؾ ضمف المدى المقبوؿ كما ور  ٔٚ -%  ٕٛيف )فتراوحت نسبتيا ب
 (. ٕٔٔ: ٕٛٓٓ, في )فدعـ

ٕ- ً ًالفقرات ًتمييز ُحِسَب القوة التمييزية لكؿ فقرة مف فقرات االختبار بحسب : قوة
 %( فأف تميز المفردة ال ٙٗ -%  ٕٕ) المعادلة الخاصة بيا, فتراوحت نسبتيا بيف

فأف تميز  ٓٗ.ٓ, ٕٓ.ٓبيف  قيمة التميز تراوحت"إذا  (ٕٙٓٓ بٍأس بو ويشير )عالـ,
     ( ٜٕٛ: ٕٙٓٓ )عالـ,. بٍأس بو" المفردة ال

وبناًء عمى ما سبؽ ُعدت فقرات االختبار مقبولة مف حيث قوتيا التمييزية وصالحة  -ٖ
 لمتطبيؽ.

وبعد حساب فعالية البدائؿ الخاطئة وجد أف البدائؿ الخاطئة ًفعاليةًالبدائلًالخاطئة: -ٗ
قد جذبت إلييا عددًا مف طالب المجموعة الدنيا أكثر مف طالب المجموعة العميا, 

َـّ   .إبقاء البدائؿ عمى ما ىي عميووبيذا َت
ً:الثبــاتً(5-1-11)ً

ًكرونباخ: -أ  ًالفا ًمعادلة َـّ حساب معامؿ ثبات باستخداـ معادلة الفا  استخدام وقد َت
( مما يعني اف لألداة معامؿ ثبات قوي. 0.88) حيث بمغ معامؿ الثبات كرونباخ,
 ( ٙٙٔ: ٕٕٓٓ )عالـ,
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لزيادة ثبات وموضوعية تصحيح إجابات الطالب عف فقرات االختبار  ثباتًالتصحيح: -ب 
وضع  (, اتُّبعت اإلجراءات اآلتية:ٕ٘-ٜٔ( فقرة بتسمسؿ )ٚوالبالغ عددىا ) المقالية

تصحيح كؿ فقرة عمى حدة مرة واحدة  ,إجابات نموذجية يتـ التصحيح عمى أساسيا
صححت , نتقاؿ إلى الفقرة األخرى وىكذالجميع طالبات العينة االستطالعية قبؿ اال

البات العينة االستطالعية عمى ورقة أوراؽ اإلجابة وقامت بوضع درجات ط المدرسة
َـّ قامت مدرسة أخرىاإلجابةمنفصمة عف ورقة  وتـ  بإعادة تصحيح أوراؽ اإلجابة , ُث

, وبمػػػػغ الثبات بيف مستخدما معادلة بيرسوف مدرستيفبيف ال ؿ االرتباطحساب معام
 مدرسةأوراؽ اإلجابة مف قبؿ التـ إعادة تصحيح , %( ٜ٘) الباحػػػػػػػثة والمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرسة
%(  ٜٙعبر الزمف ىي ) مدرسةاالرتباط  بيف التصحيحيف لم بعد ُمّدة فوجد أف معامؿ

 تقريبًا باستخداـ معادلة بيرسوف.
ًالً(5-1-11) ًالنيائيةتطبيق ًبصيغتو ًالتحصيمي بعد االنتياء مف إيجاد صدؽ ً:ختبار

أصبح االختبار جاىزًا بصيغتو النيائية لمتطبيؽ االختبار والتحميؿ اإلحصائي لفقراتو وثباتو 
, وطبؽ االختبار بصورتو النيائية عمى ابطة(عمى طالبات مجموعتي البحث )التجريبية والض

المصادؼ يوـ االثنيف, والضابطة يـو  ٕ٘ٔٓ/ٕٔ/ٕٛ)التجريبية( في  مجموعتي البحث
 ٕ٘ٔٓ/ٕٔ/ٜٕالثالثاء في 

 :نتائج البحث
( بيف متوسطي 0ٓ٘ٓفرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ال يوجد فرضيةًالبحث:

 يدرسوف بإستراتيجية التعمـ المسند لجانبي الدماغ درجات طالبات المجموعة التجريبية الذيف
 وبيف طالبات المجموعة الضابطة الذيف درسوا وفؽ الطريقة االعتيادية في اختبار التحصيؿ.

ف في جدوؿ ّولى تـ تطبيؽ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيولمتحقؽ مف الفرضية الصفرية األ
(ٙ.) 

 المجموعتيف في االختبار التحصيمي يفاالختبار التائي لمعرفة داللة الفروؽ ب: (ٙجدوؿ )
 انؼذد انًزًىػخ

انًتىعظ 

 انضغبثٍ

االَضشاف 

 انًؼُبسٌ

دسرخ 

 انضشَخ

انذالنخ  ( tلًُخ ) 

 اإلصصبئُخ

صزى 

 انزذونُخ انًضغىثخ االحش

 13.85 71.14 22 انتزشَجُخ
 1.594 دانخ 2.121 2.192 44

 15.214 61 24 انضبثطخ
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( درجة ٘ٗٓ.ٓٚلدرجات طالبات المجموعة التجريبية ) بمغ المتوسط الحسابي
( في حيف بمغ المتوسط الحسابي لدرجات طالبات المجموعة ٘ٛ.ٖٔبانحراؼ معياري مقداره )

(, ومف مقارنة المتوسطاف نالحظ ٕٗٔ.٘ٔ( درجة بانحراؼ معياري مقداره )ٔٙالضابطة )
كما  الضابطةدرجات المجموعة اف متوسط درجات المجموعة التجريبية جاء اعمى مف متوسط 

 في الشكؿ االتي:
 مخطط بياني لمتوسط نتائج االختبار التحصيمي لممجموعة التجريبية والضابطة: (ٔشكؿ )

 
 

, (t-testولمتحقؽ مف داللة ىذا الفرؽ في المتوسطات تـ استخداـ االختبار التائي )
وىذه  (ٕٔٓ.ٕلجدولية )ا (t( وىي أكبر مف قيمة )ٕٜٓ.ٕ( المحسوبة )tإذ بمغت قيمة )

النتيجة تقودنا الى رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة اي انو يوجد فرؽ بيف 
 تحصيؿ طالبات المجموعتيف واف الفرؽ جاء لصالح المجموعة التجريبية.  

ًاألثر: ويقصد بو الفرؽ بيف متوسطي كؿٍّ مف المجموعتيف التجريبية والضابطة في  حجم
 أذ بمغ حجـ االثر لممجموعة الضابطة,متغير التحصيؿ مقسومًا عمى االنحراؼ المعيارّي 

 ( وىذا يدؿ عمى اف اثر المتغير المستقؿ بدرجة متوسطة.ٜٗ٘.ٓ)
بالتعمـ  المجموعة التجريبية التي درستوؽ تف (ٓٔيتبيف مف الجدوؿ ) :ًمناقشةًالنتائج:ثانياًً

المستند إلى الدماغ عمى المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية في االختبار 
 التحصيمّي.  

                      قد يعود سبب ذلؾ الى ما ياتي:
وىذه  أّف استراتيجية  التعمـ المستند إلى جانبي الدماغ يتبع خطوات منظمة ممنيجة -ٔ

الخطوات ميمة إذ تعمؿ عمى سد ومعالجة الثغرات في أي جانب سواء في األىداؼ 

55

60

65

70

75

 المتوسط الحسابي

 المجموعةالتجريبية

 المجموعة الضابطة
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) ٖٗٛ ) 
 

أو المحتوى اذ يعمؿ عمى اكساب الطالب المفاىيـ والتعميمات فضال عف الميارات 
 المكتسبة لممادة العممية المقررة.

سيمت إسترارتيجية التعمـ المستند إلى جانبي الدماغ التي اعتمدت في التجربة قد  اف -ٕ
كونيا طريقة تخرج عف رتابة  :بات تحقيؽ ألىداؼ المقررة لعدة اسباب منياعمى الطال

 فضال ,كير والتأمؿ في القضايا المطروحةالتدريس العادي وخمقت جو المنافسة والتف
 عف استخداـ وسائؿ إيضاح والصور تجعميا عامال فعاال لزيادة التحصيؿ.

ُيصحح  وعميو ,كفريؽ؛ ألّنو ضمف مجموعة أو كفرد باستمرار أداءه ُيقـو الطالب -ٖ
 باستمرار وجعمو أكثر وعيًا بأخطائو وكيفية تصحيحيا بإشراؼ المعمـ التعمـ مسار
           .ولفريقو مما قد يزيد تحصيمو لو ممكنة عمى أفضؿ نتيجة لمحصوؿ وذلؾ

ريبية في عة التجأف استخداـ التعميـ المستند لجانبي الدماغ اسيـ في تفوؽ المجمو  -ٗ
)أرىؼ,  التعمـ تعاونيًا, وقد اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة فقد كاف ,التحصيؿ الدراسي

 ( ٖٕٔٓ ,)محمد ( ودراسةٕٕٔٓ
 :االستنتاجاث

َـّ التوصؿ إلى االستنتاجات اآلتيةّلبحثما أسفرت عنو نتائج ا مف خالؿ مالحظة  :, َت
في تحصيؿ طالبات الصؼ  رالمستند الى الدماغ ليا أث التعمـالتدريس بإستراتيجية  -ٔ

  .الخامس العممي
إف التدريس بإستراتيجية التعمـ المستند الى الدماغ أتاح لمطالبات القدرة عمى التعبير  -ٕ

عف آرائيف ومشاركتيف في المناقشات وتحمسيف لمدراسة وزيادة الثقة بالنفس والتقدير 
 اإليجابي ليا.

عمى أف التدريس عمى وفؽ إستراتيجية التعمـ المستند الى جانبي  يؤكد البحث الحالي -ٖ
الدماغ قد ساعد في تنمية التفاعؿ والتواصؿ بيف الطالبات والمدرسة مما كاف لو أثر 

 .كبير في اإلقباؿ عمى الدراسة
أف ىذه االستراتيجية زادت مف ادراؾ الطالبات عمى وصؼ ما يفكروف فيو ومشاركتيـ  -ٗ

 .في المناقشات
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 : التوصياث
عقد دورات وندوات لمدرسي الرياضيات في مراحؿ التعميـ العاـ لمتعريؼ بيذا النوع  -ٔ

 .مف التعميـ
توجيو المدرسيف إلى ضرورة التدريس عمى وفؽ الستراتيجيات الحديثة المتناغمة مع  -ٕ

 عمؿ الدماغ.
التعمـ  استراتيجياتوالمناسبة الستخداـ  الوسائؿ التعميمية والمستمزمات الضرورية توفير -ٖ

 التعاوني.
, وذلؾ بتضميف متبعة ونماذج اإلمتحانات الحاليةعادة النظر في أساليب التقويـ الا -ٗ

. لتجعؿ يس الجوانب اإلبداعية لدى الطالبعدد مف االسئمة في اإلمتحانات التي تق
 الطالب يفكر باسموب مبدع.

س العممي مف حيث الكـ إحداث توازف في محتوى كتاب الّرَياضيَّات لمصؼ الخام -٘
وكذلؾ ترابطو مع كتاب  والنوع المعموماتي ومراعاة الترابط المنطقي لفصوؿ الكتاب,

 الصؼ السادس العممي.
 :املقرتحاثخاهسًا: 

 إجراء اآلتي: نقترحاستكمااًل ليذه الدراسة 
 دراسة مماثمة عمى مراحؿ دراسية ُأخرى ومواد دراسية ُأخرى. -ٔ
 فاعمية التعمـ المستند الى الدماغ في متغيرات تابعة مثؿاجراء دراسات لبياف  -ٕ

ميارات البرىاف  , التفكير السابر,لمتعددة, ميارات ما وراء المعرفة)الذكاءات ا
 الرياضي(

أجراء دراسات تتضمف اقامة برامج قائمة عمى جانبي الدماغ لتنمية ميارات النواع  -ٖ
 التفكير في الرياضيات

 جيات مختمفة لتنمية العمميات الرياضية في جانبي الدماغ.فاعمية استخداـ استراتي -ٗ
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 املصادر:
 ( ٕٚٓٓابوجادو, صالح محمد عمي و محمد بكر نوفؿ : )( ", "ًتعميمًالتفكير)ًالنظريةًوالتطبيق

 , دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة, عماف, االردف.ٔط
 (:"أثر التعمـ المستند الى الدماغ في التحصيؿ وتنمية أنماط التفكير ٕٕٔٓ,سممى لفتة ) ارىيؼ

كمية ",المرتبطة بجانبي الدماغ )االيمف واأليسر( وعمميات العمـ لدى طمبة كمية التربية األساسية 
 , بغداد ,العراؽ.أطروحةًدكتوراهًغيرًمنشورةأبف الييثـ ,جامعة بغداد, -التربية

 الموىبةًالعمميةًواساليبًالتفكيرًنموذجًلتعميمًالعمومًفيًضوءً(,ٕٓٔٓ,حمداف محمد) اسماعيؿ
 ,دار الفكر العربي ,القاىرة ,مصر. التعممًالمستندًالىًالمخ

 (ٜٕٓٓجينسف ,أبريؾ,)مكتبة جرير لمنشر والتوزيع, السعودية.التعممًالمبنيًعمىًالعقل , 
 (,تصميـ تعٕٛٓٓالجوراني ,يوسؼ احمد خميؿ,) ميمي وفقًا لنظرية التعمـ المستند الى الدماغ واثره

اطروحةًفي تحصيؿ طالبات الصؼ الثالث المتوسط في مادة االحياء وتنمية تفكيرىف العممي ,)
 (,كمية التربية ابف الييثـ /جامعة بغداد, العراؽ.دكتوراهًغيرًمنشورة

 , مسائؿ الرياضية واثره في تنمية , المدخؿ البصري لحؿ الٖٕٔٓالحبار, عبد الواحد لقماف محمد
(, جامعة الموصؿ, كمية التربية ,)رسالةًماجستيرًغيرًمنشورةالحس العددي والتواصؿ الرياضي 

 ,العراؽ.
 (, إٛٓٓحسيف , محمد عبد اليادي ,)ً ًالتفكير ًالىًالمخًوقوة ًالمستند ,اكاديمية التنمية لتعمم

 ات.البشرية . تنمية ميارات وقدرات االبداع ,االمار 
 (,ٜٙٛٔحمداف ,محمد زياد,)ًوالتعمم ًوالذكاء ًوالدراك ,دار التربية الحديثة, عماف, ٔ,طالدماغ

 االردف.  
 ( أثر تصميـ تعميمي  قائـ عمى أستراتيجية التعميـ مف اجؿ ٕ٘ٔٓالخفاجي ,اريج خضر حسف :)

ممي ,كمية الفيـ في تحصيؿ مادة الرياضيات والتفكير الجانبي لدى طالبات الصؼ الخامس الع
 , بغداد,العراؽ.إطروحةًدكتوراًغيرًمنشورةإبف الييثـ ,جامعة بغداد ,–التربية 

 (, ٕ٘ٓٓخطايبة , عبد اهلل محمد ,)دار الميسرة عماف, االردف. ٔ,طتعميمًالعمومًلمجميع, 
 (أثر ستراتيجيتي النمذجةٕٕٔٓالدليمي, صباح سعيد حمادي" :)  والتفاوض عمى المرونة واألصالة

إبف الييثـ  -الرياضية والتحصيؿ لدى طالبات الصؼ السادس العممي في الرياضيات", كمية التربية
 , العراؽ. إطروحةًدكتوراهًغيرًمنشورة, جامعة بغداد , 

 (تصميـ تعميمي ٕ٘ٔٓالزبيدي .أحمد محمد عبد :)– وأثره  تعممي وفقًا إلنموذج فيمدار وسيمفرماف
أطروحةًدكتوراهًغيرًفي التحصيؿ وميارات البرىاف الرياضي عند طالب الصؼ الخامس العممي ,

 أبف الييثـ ,جامعة بغداد , بغداد.–, كمية التربية منشورة
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 (, ٕٚٓٓالزغموؿ ,عماد عبد الرحيـ وشاكر عقمة المحاميد,)ط سيكولوجيةًالتدريسًالصفي,ٔ  ,
 .    دار المسيرة , عماف ,االردف  

 ,اثر أنموذجي أبعاد التعمـ لمارزانو ودورة التعمـ السباعية ٖٕٔٓالزىيري ,حيدر عبد الكريـ محسف ,
في التحصيؿ والتفكير الرياضياتي لدى طالب الصؼ الثاني المتوسط في مادة الرياضيات, 

 د ,العراؽ., كمية التربية لمعمـو الصرفة )ابف الييثـ(/ جامعة بغدا أطروحةًدكتوراهًغيرًمنشورة
 (, ٕٛٓٓسعيد ,سعاد جبر,)عالـ الكتب الحديث ,اربد ,االردف.ٔ,طعممًالنفسًالتربويأ , 
 (إٕٔٓالسمطاني ,عبد الحسيف شاكر حبيب:)ًلقياسًوالتقويمًفيًالعمميةًالتعميميةًمدعمًبألمثمة

 ,مطبعة المواىب ,النجؼ االشرؼ, العراؽ.ٔوالتطبيقات ,ط
 ( ٕٗٓٓالسمطي, ناديا سميح,)دار الميسرة ,عماف, االردف. ٔ,ط لتعممًالمستندًالىًالدماغا , 
 (, ٜٕٓٓسوسا ,ديفيد ,)دار الفاروؽ ٔ,ترجمة د. خالد العامري ,ط العقلًالبشريًوظاىرةًالتعمم ,

 ,القاىرة ,مصر .
 (ٕٗٔٓالطائي,عبد عمي حمودي ,واخروف":)ًالخامسًالعممي ًلمصف ,مطبعة ٙ" , طالرياضيات

 بوغ والسكاير ,بغداد ,العراؽ.الشركة العامة لمت
  ( ٖٕٓٓعبيد , وليـ تاضروس وعزو عفانة  ":)مكتبة الفالح ,  التفكيرًوالمنياجًالمدرسي , "

 الكويت.
 ( ٕٗٓٓعبيد , وليـ : )ًالطفال ًلجميع ًالرياضيات , دار المسيرة لمنشر والتوزيع , ٔ, طتعميم

 مصر.
 ( ٜٕٓٓعفانة, عزو اسماعيؿ ويوسؼ براىيـ الجيش)":طالتدريسًوالتعممًبالدماغًذيًالجانبين"ٔ 

 ,دار الثقافة لمنشر والتوزيع ,عماف
 ( ٕٕٓٓعالـ, صالح الديف محمود : )دار الفكر العربي  ٔ, طالقياسًوالتقويمًالتربويًوالنفسي ,

 لمطباعة والنشر , مصر. 
 -------(ٕٓٓٙ :)ًالتربويًوالنفسي باعة والنشر ,دارالفكر العربي لمطٔ, ط القياسًوالتقويم

 ,مصر.
 ( ٜٜٛٔعودة , احمد: )دار االمؿ لمنشر والتوزيع ,  ٔ, طالقياسًالتقويمًفيًالعمميةًالتدريسية ,

 االردف  
 ( اثر بعض ستراتيجيات القراءة الرياضية في حؿ المشكالت لدى ٕٛٓٓفدعـ , اسماء عريبي : )

ابف الييثـ, جامعة  -التربية  , كميةرسالةًماجستيرًغيرًمنشورةطمبة الصؼ الثالث المتوسط , 
 بغداد ,العراؽ.



                            اهلام جبار فارسأ.م.د. 

 

 جانيب إىل املستند التعلم فاعلية ادرتاتيجية

 العاني احالم خاذع عبدو حتصيل  رالبات الصف اخلامس يف الدماغ

 

) ٗٛٚ ) 
 

 (برنامج مقترح قائـ عمى جانبي الدماغ لتنمية بعض ميارات ٜٕٓٓعيد, ايمف رجب محمد ,)
التفكير في الرياضيات لدى طالب الصؼ الخامس االساسي بغزة, رسالة ماجستير غير منشورة, 

 غزة ,فمسطيف.
 فاعمية تنظيـ محتوى مادة الرياضيات ٕٔٔٓر ,ھاالكبيسي, عبد الواحد حميد, أشواؽ طالب ش ,

العدد ,ًمجمةًجامعةًاألنبارًلمعمومًاإلنسانيةًعمى وفؽ النظرية التوسعية في التحصيؿ واالحتفاظ
 . العراؽ.ٗ

 (ٕٗٔٓالكبيسي ,عبد الواحد حميد وأفاقة حجيؿ حسوف":)ًًإستراتيجات ًوفق ًالرياضيات تدريس
ًف ًوما ًالبنائية)المعرفية ًالمعرفيالنظرية ,داراالعصار العممي لنشر والتوزيع ,عماف ٔ("طوق

 ,االردف.
 (نموذج تدريسي مقترح في ضوء التعمـ القائـ عمى الدماغ لتنمية ٕٕٔٓلطؼ اهلل,نادية سمعاف,)

المعارؼ االكاديمية واالستدالؿ العممي والتنظيـ الذاتي في العمـو لتالميذ الصؼ االوؿ 
 ,العدد الثالث,المجمد الخامس عشر,مصر.ً,مجمةًالتربيةًالعمميةاعدادي

  ( ٜٜٜٔالمقاني , أحمد حسيف وعمي أحمد الجمؿ  : )ًًمعجمًالمصطمحاتًالتربويةًالمعرفةًفي"
 , عالـ الكتب , القاىرة . ٕ, طالمناىجًوطرقًالتدريسً"ً

 (اثر استخداـ نظرية التعمـ المستند الى الدماغ في تحصيؿ ٕٔٔٓمحمد, عبد الرزاؽ عيادة,)
 ,العدد الثالث والخمسوف,العراؽ.,مجمةًديالىطالبات الصؼ الخامس العممي في مادة الفيزياء

 (,فاعمية نموذج تدريسي مقترح قائـ عمى التعمـ المستند الى ٖٕٔٓمحمد عبد السميع ) محمد,عزة
المخ في تنمية التحصيؿ في الرياضيات والتفكير االبتكاري لدى تالميذ الصؼ االوؿ 

 ,الجزء الرابع, مصر.ٖٚ,العددجامعةًعينًشمس–مجمةًكميةًالتربيةًاالعدادي,
 (, ٕ٘ٓٓمحمود ,صالح الديف عرفة,)ط كيرًبالحدودًرؤىًتربويةًفيًتعميمًالتفكيرًوتعمموتف,ٔ ,

 عالـ الكتب ,القاىرة,مصر .   
 (,ٕ٘ٔٓالمشيداني, عباس ناجي,  ورحيـ يونس كرو":)ً,تعميمًالرياضيات,ًمفاىيم,ًاستراتيجيات

 , دار االياـ: عماف,االردف.ٔ,طتطبيقات"
 (, عالقة السيطرة الدماغية بالتٕٚٓٓنوفؿ ,محمد بكر" ,)خصص االكاديمي لدى طمبة المدارس ب

ًالنسانيةوالجامعات االردنية , ً)العموم ًلالبحاث ًالنجاح ًجامعة  ٔ,العدد ٕٔ( المجمد  مجمة
 ,االردف.
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