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 الملخص:

التعلم  نظرية مبادئعلى  قائمبرنامج تدريسي  فاعليةالتعرف على  إلىالبحث  هدف
 الرياضيات مقرر فيالمستند إلى الدماغ لتنمية مهارات التفكير المستقبلي والطموح األكاديمي 

 الصف تالميذ من تلميذا  ( 78) من العينة تكونتو  االبتدائي، السادس الصف تالميذ لدى
(. 14وضابطة )ن=  ،(14)ن= تجريبية :مجموعتين إلى تقسيمهم تم االبتدائي، السادس

ومقياس الطموح األكاديمى تم  ،المستقبلياختبار في مهارات التفكير  تانحثاالب توأعد
 مثلإجراء العمليات اإلحصائية المناسبة  وبعد. البحثتطبيقهم قبليا  وبعديا  على مجموعتي 

د و تم التوصل إلى وج مرتبطتين؛ لعينتين)ت( واختبار مستقلتين، لمجموعتين( ت) اختبار
 البعدي التطبيق درجات متوسطات بين( 0,4,فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 -التوقع -)التخطيط وأبعاده المستقبلي التفكير في (والضابطة التجريبية) للمجموعتين
 التجريبية، متوسطات درجات المجموعة  لصالح( المستقبلية المشكالت حل -التنبؤ -التخيل

 درجات متوسطات بين( 0,4,داللة إحصائية عند مستوى داللة )د فروق ذات و وجو 
 لصالح التجريبية للمجموعة وأبعاده المستقبلي التفكير الختبار (والبعدي القبلي) التطبيقين

د فروق ذات داللة إحصائية عند و جو  إلى التوصل تم كما البعدي، متوسطات درجات التطبيق
 التجريبية) للمجموعتين البعدي التطبيق درجات متوسطات بين( 0,4,مستوى داللة )

 التجريبية، متوسطات درجات المجموعة لصالح األكاديمى الطموح مقياس في (والضابطة
 القبلي) التطبيقين درجات متوسطي بين( 0,4,د فروق ذات داللة إحصائية عند )و وجو 

 درجات التطبيقمتوسطات  لصالح التجريبية للمجموعة األكاديمى الطموح في (والبعدي
 .البعدي

 الطموح األكاديمي –التفكير المستقبلي  -: التعلم المستند إلى الدماغالكلمات المفتاحية
 
 
 

ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ـــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ  ــ
 .منذ بداية فكرة البحث إلى نهايته تم إجراء هذا البحث مناصفة بين الباحثتين
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The effectiveness of the teaching program based on the principles of 

brain-based learning theory to develop future thinking skills and 

academic ambition in the mathematics curriculum for sixth grade 

primary students in Sharkia Governorate 

Abstract: 

The aim of the present research is to identify the effectiveness of a 

teaching program based on the theory of brain-based learning to develop future 

thinking skills and academic ambition in mathematics among sixth grade 

students, the sample consisted of (87) sixth grade students, and they were 

divided into two experimental group (N = 42), and the control group (n = 45). 

The researchers prepared a test in future thinking skills, and the measure of 

academic ambition; they were applied before and after the two groups. After 

conducting the appropriate statistical operations like, the T-test for two 

independent groups, and the T-test for a related group, there were statistically 

significant differences at the level of (0.01) between the mean scores of the 

post-application for experimental group and control group in the future 

thinking and its dimensions. (Planning - expectation - imagination - prediction 

- solution of future problems) in favor of the experimental group, and the 

presence of statistically significant differences at the level of significance 

(0.01) between the mean scores of pre and post applications to test the future 

thinking and its dimensions of the experimental group in favor of the post 

application. And There were statistically significant differences at the level of 

significance (0.01) between the mean scores of the application of the 

experimental and control groups in the academic ambition scale in favor of the 

experimental group, and the presence of statistically significant differences at 

(0.01) between the mean scores of the pre and post application in the academic 

ambition of Experimental group in favor of the post-application. 

Key words: Brain Based Learning Theory - future thinking – academic 

ambition. 
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 مقدمة: 
الطموح و  التفكيرب ا  كبيرا  علماء علم النفس والمناهج وطرق التدريس اهتمام اهتم

العوامل  تحديدمن خالل  والتعلم تي التعليمعمليفي  ةكبير  اتمسهامن إ مااألكاديمي لما له
التي تساهم في تدريب التالميذ على برامج إثرائية لتحقيق التفكير الجتماعية والشخصية ا

 .وأهدافه التلميذتحديد مستقبل مما يؤثر باإليجاب في  الجيد والطموح في الحياة
 زاد االهتمام بموضوع التفكير في آواخر القرن العشرين ودعى علماء التربية إلىوقد 

ضرورة تنظيم التفكير عند المتعلمين واالستفادة من إمكاناتهم اإلبداعية واستثمارها من خالل 
توفير الخدمات والبرامج التي تلبى احتياجاتهم وأصبحت التربية من خالل مناهجها الدراسية 
هي التنمية البشرية التي توسع إدراكات التالميذ للتعامل مع المستقبل في جميع المراحل 

 .(41، 4,47تعليمية المختلفة )وفاء بنت سلطان،ال
أن التالميذ يهتمون باآلمور المستقبلية ولديهم (Anna,2012,104)  وترى 

حساسية نحوها ولذا ينبغي تطوير هذه القدرة إلى أقصي طاقاتها باستخدام البرامج الالزمة 
لذلك، ونظرا ألهمية التفكير المستقبلي تم استحداث " علم المستقبليات" وقامت بعض 

لمستقبلي لدى تالميذ التسع سنوات المدارس في نيوزيلندا بتطوير برنامج لتنمية التفكير ا
يحتاجونها للتفكير بذكاء لتي حيث يهدف هذا البرنامج إلى تزويدهم بالمهارات األساسية ا

 التالميذ( ضرورة امتالك 14 ،4,44)أحمد سيد، بينما يذكر إمكاناتهم. كلواالستفادة من 
تقبلية المحتملة وذلك من مهارات التفكير المستقبلي والتي توجه تفكيرهم نحو التحديات المس
 خالل دعم المنهج وإثرائه بقضايا ومشكالت موجهة نحو المستقبل.

للمعلومات فقط تلقي ليس مجرد لعقلية  ت العملياا نمٍل عاالتفكير مستوى ويتطلب   
أن استخدام مما يعني ولكن تعمق وإعمال الفكر في فهمها وتحليلها وإصدار حكم بشأنها، 

لذلك، ويتم من مة زلالافية رلمعت العملياتسهيل افي رزا  باة سيكون له دورا البرامج التعليمي
 نبيف الختالمع توضيح أوجه الشبه وا متكاملة شبكيةل تزويد المتعلم ببنية معلوماتية خال

ء بقدرة تقاراليسهم ذلك في او مختلفة ، ووجهات نظر مساراتمن عدة المتعلمة المعلومات 
المتعلمة وحدات المعرفة تجميع دة عاأكثر مرونة يمكنها إفية رمعت بنياتكوين على المتعلم 

مواقف لمختلفة في متطلبات أداء مجموعة متنوعة من المهام ا معيتوافق  بمامن جديد  معا
 Szpunar & Radvansky)لمستقبليا التفكيرد بعاتعبر عن بعض أ والتيالتعلم 

وباألخص استخدام نظرية التعلم المستند إلى الدماغ في تنمية هذه المهارات . (2016,209,
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لدى  األكاديميهو محور اهتمام الباحثتين ومن ثم العمل على تنمية مستوى الطموح 
 التالميذ.

وتزداد أهمية تنمية قدرة األفراد على التفكير المستقبلي، حيث إنه يسهم في تدريبهم 
قاعدة معرفية رصينة  لهم مستقبلهم، ومستقبل مجتمعاتهم، ويوفرعلى المشاركة في تشكيل 

حول جملة البدائل، واالختبارات الممكنة التي يمكن االستعانة بها مستقبال، ويسهم من ناحية 
وتنمية  أخرى في اكتشاف الموارد واإلمكانيات المتاحة التي تساعد في اتخاذ القرارات السليمة،

نتائج المستقبلية المترتبة على القضايا والمشكالت المختلفة فضال على توقع ال قدرة األفراد
عن التنبؤ باألزمات المستقبلية المتوقع حدوثها والتخطيط واالستعداد لها بجانب القدرة على 

كما . (Cristina,2008,295)رشيدة بطريقة اقتراح تصورات لمواجهة المشكالت بالمستقبل 
ع إلى األفضل ويؤثر بشكل كبير على السعادة النفسية لدى أن التفكير المستقبلي هو التطل

 . (Macleod & Counway,2007)األفراد 
لذا يعتبر التفكير المستقبلي من أهم االتجاهات المعاصرة لتأكيد دور التلميذ في 

لديه في توظيف مهارات التفكير  األكاديميمستوى الطموح  استثمارالمدرسة وكيفية 
المستقبلي في التعامل مع المشكالت التي تواجه في مادة الرياضيات أو غيرها من المواد 

(، و)هبة سامي، 4,44ا ما يؤكده العديد من البحوث منها )محمد سيد،ذالدراسية، وه
4,47.) 

 لحياة فةلتالمخالبشرية  التنمية جوانبن م مهما اجانب   األكاديمي الطموح ويعد
 ،له الذاتية التنمية حاجات إشباعو  البشرية النفس تعزيز في الرغبة العتباره التلميذ؛ وذلك

ه، ويلعب ورغبات هقدارت في هذات تحقيق نحو التلميذ دفع في الرئيسي المحفزويعتبر الطموح 
نمط معين والوصول بالتلميذ إلى اتباع  التربوية األهداف تحقيق فيدورا  األكاديمي الطموح

( أن الطموح 448، 4,44. وتذكر )نسرين حمزة ،(Mishra, 2015,2035)من التفكير
 التلميذ في تحقيقه. األكاديمى هو مستوى التقدم أوالنجاح الذي يرغب

التوجهات الحديثة تدعو إلى التركيز على  أن إلى (8، 4,44، محمد ماهر)ويشير 
 فيالتنوع  ةعااربم هتمامالواهتماماته وميوله واتجاهاته وطريقة تفكيره وطموحاته وا التلميذ

يتم استيعابها  لكي اآلخري  العلوم لمث والرياضيات. صفلا فةرغ لخطرق تقديم المعلومة دا
وفهمها يجب مراعاة أنماط التعلم المختلفة وطرق تقديم وعرض المادة التعليمية. وهذا ما 
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ويون بضرورة تحول تعليم وتعلم الرياضيات من عملية يكون التلميذ فيها سلبي نادى به الترب
ومتلقي للمعلومات يخزنها في شكل أجزاء صغيرة يسهل استرجاعها عند الحاجة إلى نشاط 

سه وبطريقته الخاصة بما يتناسب مع بنيته المعرفية بل نفيبني فيه التلميذ المعلومات ب
 .ن إمكانات معرفية وإبداعيةويعالجها مستخدما ما لديه م

 ومحاولة حديثة، تربوية وصيغ توجهات عن البحث ضرورة األمر يتطلب ثم ومن
 وتأخذ ومتكاملة، شاملة نظرة التربية إلى تنظر التي المعاصرة التربوية النظريات من االستفادة

 المقام في عقله داخل تحدث التي العقلية المتعلم خصائصو  التعلم عملية طبيعة اعتبارها في
 النظريات أهم من ولعل األمثل، التوجيه وتوجيهها معها، التعامل وحسن فهمها، بهدف األول،

 Brain based Learning الدماغ إلى المستند التعلم نظرية ذلك تراعي التي الحديثة
Theory  والبيئة واالنفعاالت الجسد من بكل الدماغ عالقة على مضمونها في ركزت التي 
 وتنظيم المعقدة، ووظائفه للدماغ، العميق الفهم في واضحة تأثيرات من لها لما االجتماعية

 (.4، 4,44 سيد، محمدالتعلم لدى التلميذ ) عمليات
إلى لذا ترى الباحثتان أن استخدام برنامج تدريسي قائم على نظرية التعلم المستند 

ر فطري بالنسبة للدماغ البشري، كما الدماغ التي من ضمن مبادئها أن البحث عن المعنى أم
أن بالتحدي وُيعاق بالتهديد، باإلضافة إلى أن التعلم يتضمن عمليات الوعي والالوعي وينمو 

دور االنفعاالت في عملية التعلم قد يساهم في تنمية مهارات التفكير المستقبلي لدى التالميذ 
لمساعدتهم على إثبات أنفسهم وتحقيق ويساعد أيضا على توظيف الطموح األكاديمي لديهم 

 أهدافهم التي يسعون إليها.
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 مشكلة البحث:

نتيجة للمستحدثات المستمرة في الميدان التربوي، وتطور أبحاث الدماغ التي كان 
التعلم المستند إلى الدماغ األكثر فعالية لفهم آلية  نظريةلها األثر في عدة ميادين، ظهرت 

ه قدرات ديأنها تهدف إلى تعزيز القدرة على التعلم، حيث إن كل شخص ل التعلم في الدماغ، إذ
هائلة للتعلم ويمتلك دماغا يعمل وكأنه وحدة معالجة ضخمة وذو مقدرة استيعابية هائلة، لكن 

التي مازالت تستخدم داخل الفصول الدراسية غالبا ما تحول  الممارسات التعليمية التقليدية
 ة عدم التشجيع والتخويف والتجاهل والتعنيف، أو إعاقة عملياتدون عملية التعلم، بواسط

 , Tara)بحث  العديد من البحوث مثل أشارت إليهوهذا ما  التعلم الطبيعية لدى الدماغ،
الذى هدف إلى معرفة أثر التعلم المستند إلى الدماغ في تنمية التطوير المهني  (2016

جيات التدريس التي تستهدف الدماغ في وإلى أي مدى يتم تطبيق استراتي للمعلمين،
بضرورة زيادة توعية المعلمين بمفاهيم ومبادئ  نتائج البحثوأوصت الممارسات التدريسية، 

( الذى دل على أن 4,47)عايد عايض ، بدرية حميد ،  وبحثالتعلم المستند إلى الدماغ، 
م المستند للدماغ كان التدريسية لمعلمي الرياضيات في ضوء نظرية التعل الممارساتواقع 

منخفض، وفي ضوء ذلك أوصت النتائج بضرورة التركيز في برامج تطوير معلمي الرياضيات 
على مهارة تكوين بيئة صفية تعزز خصائص التعلم المستند إلى الدماغ وتشجع التالميذ 

 من خصائص نصفي الدماغ. االستفادةلتحقيق أهداف التعلم من خالل 
 ، و(Malasia, 2014)بحث  :منهاوالتي  المرتبطة البحوثنتائج أشارت و 

(Laura , 2014)(4,44محمود أحمد ،، و)و( 4,41) رضا أحمد ، ، و ، Tara , 
 إلى (4,41)عبدالرحمن محمد ،  ، و(Sumalee & Charuni , 2018)، و((2016

إمكانية استخدام التعلم المستند إلى الدماغ من خالل برامج تعليمية ومداخل تدريسية مختلفة 
اإليجابية  واالتجاهاتلرفع كفاءة العملية التعليمية، واكتساب المتعلمين العديد من المهارات 

(، 4,47، صالح عادل)و(، 4,41،محمد فاطمة)كل من توصلت نتائج و . نحو التعليم
من أنه يوجد تأثير دال  (4,48، )فوزى أحمد، و فوقية رجب،(4,48، لخلي أحمد)و

، المتشعبللبرنامج القائم على نظرية التعلم المستند إلى الدماغ على كل من مهارات التفكير 
 التفكير عالى الرتبة.مهارات المعرفي و  وراء ما، ومهارات التفكير االبتكارى ومهارات التفكير 

المتزايد بمراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين داخل الفصول  االهتمامبالرغم من و  
على استخدام طرق وممارسات تدريسية  االعتمادأن  الباحثتين الحظتا الدراسية، إال أن
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ال قائما ، كما أنها تقليدية موحدة ال تراعي مبدأ تنوع الفروق الفردية بين المتعلمين مازال 
كير المستقبلي ر التالميذ ونمو مهاراتهم وخاصة مهارات التفتوفر الفرص الكافية لتنمية تفكي

لمواجهة تحديات المستقبل ة ومستوى طموحهم األكاديمي إلى الدرجة المرجو وقدراتهم العقلية 
مما تطلب استخدام برامج تدريسية حديثة تراعي قدرات التالميذ وأنماط تعلمهم المختلفة؛ 

طرق واستراتيجيات تحقق االستفادة من نتائج وبالتالي يصبح من الضروري البحث عن 
األبحاث التي توضح كيفية عمل الدماغ؛ لتصبح عمليات التعليم والتعلم سهلة ومتناسبة مع 

 .واهتماماتهمخصائص المتعلمين وتفكيرهم 
نظرية التعلم ال توجد بحوث ربطت بين أنه  الباحثتان عليه أطلعت ما حدود وفي

( في مادة 4,44المستقبلي سوى بحث )محمد سيد ، ومهارات التفكيرالمستند إلى الدماغ 
 بحوث توجد العلم االجتماع وليس في مقرر الرياضيات الجزء الخاص بالحث الحالى، كما 

 بعض هناك ولكن األكاديمي والطموح الدماغ إلى المستند التعلم نظرية بين ربطت مباشرة
 الطموح بين موجبة عالقة وجود منها الجزء هذا في منها االستفادة يمكن التي البحوث

 ,Young)من  كل ذكر كماومستوى الدراسة  والدافعية لالنجازالدراسي  والتحصيل األكاديمي
 بحث نتائج إليه توصلت وما(Kingori ; Kiumi & Kingori, 2018) و ،(1998

Duman(2010)، (، وبحث 4,42)صفاء محمد، وبحث،(4,44)عبد الرازق عيادة، وبحث
( 4,48)محمدعبدهللا،، وبحث ( 4,41،سلوي عبد المنعم ) بحث و ،(4,42محمد، بثينة)

من أنه يوجد تأثير دال للبرنامج القائم على نظرية التعلم المستند إلى الدماغ على كل من 
 مس االبتدائيتحسين االنتباه لدى تالميذ الصف الخاو  ،الدافعية لإلنجاز والتحصيل األكاديمي

 إلى المستند التعلم نظرية باستخدام التدريس خالل من األكاديمي الطموح تنمية يمكن ثم ومن
  .الدماغ

مراعاة مبدأ الفروق الفردية بين  قصور في وجودلذا تتحدد مشكلة البحث الحالي في 
مهارات التفكير المستقبلي ب عدم االهتمام المتعلمين داخل حجرة الفصل الدراسي، وفي

، وللتصدي لهذه المشكلة حاول االبتدائيالطموح األكاديمي لدى تالميذ الصف السادس و 
 البحث الحالي اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:

البرنامج القائم على التعلم المستند إلى الدماغ في تنمية مهارات التفكير  فاعلية"ما 
 ؟" االبتدائيالرياضيات لدى تالميذ الصف السادس  بمقررالطموح األكاديمي و المستقبلي 
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 ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:   
التعلم المستند إلى الدماغ في مبادئ البرنامج القائم على بتدريس اللية عما فا  -4

السادس  تدريس الرياضيات لتنمية مهارات التفكير المستقبلي لدى تالميذ الصف
  اإلبتدائي بمحافظة الشرقية؟

التعلم المستند إلى الدماغ في مبادئ البرنامج القائم على بتدريس اللية عما فا -4
تدريس الرياضيات لتنمية الطموح األكاديمي لدى تالميذ الصف السادس 

 ؟بمحافظة الشرقية اإلبتدائي
  أهداف البحث:

 يهدف البحث إلى التعرف على:
في تحسين مهارات  الدماغلى إفاعلية برنامج تدريسي قائم على نظرية التعلم المستند  -4

 .بمحافظة الشرقية التفكير المستقبلي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي
رفع مستوى في  الدماغلى إلية برنامج تدريسي قائم على نظرية التعلم المستند عفا -4

 .بمحافظة الشرقية سادس االبتدائيالطموح األكاديمي لدى تالميذ الصف ال
 أهمية البحث:

 تظهر أهمية البحث الحالي في: 
 متغيرا  حديثا  ومهما  في العملية التعليمية بشكل عام.كمهارات التفكير المستقبلي تقديم  -4
الرياضيات لدى تالميذ الصف  مقررإضافة اختبار لقياس مهارات التفكير المستقبلي في  -4

 االبتدائي إلى المكتبة العربية قد يسهم في القياس المستقبلي لهذا المتغير. السادس
إضافة مقياس لقياس الطموح األكاديمي لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي إلى  -2

 المكتبة العربية قد يسهم في القياس المستقبلي لهذا المتغير.
لتنمية مهارات التفكير  الدماغ لىإإضافة برنامج تدريسي قائم على نظرية التعلم المستند  -1

 مستوى الطموح األكاديمي إلى المكتبة العربية.و المستقبلي 
بمختلف األنشطة التدريسية  إلى اإلهتمام القائمين على التعليم االبتدائي توجيه نظر -4

التي تثري البيئة التعليمية وتسهم في و مهارات التفكير المختلفة  التي تنمي والثقافية
 .تالميذالح األكاديمي لدى تحسين الطمو 
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تالميذ  لدىمصاغة في ضوء نظرية التعلم المستند إلى الدماغ  تعليمية وحدة تقديم -1
 ولإلسترشاد ،االتجاهات الحديثة في تدريس الرياضيات لمسايرة اإلبتدائيالسادس  الصف

 بها عند التدريس وفقا  للتعلم المستند إلى الدماغ.
  مصطلحات البحث:

"مجموعة من  :بأنه الباحثتان تعرفه(Teaching Prograrn):  تدريسي برنامج -4
المراحل والخطوات واإلجراءات التدريسية القائمة على مبادئ نظرية التعلم المستند إلى 

 مقرر وحدات إحدىالدماغ ووظائف نصفي الدماغ، والتى يستخدمها المعلم لتدريس 
 مادة الرياضيات لتالميذ الصف السادس االبتدائي. 

 : (Brain Based Learning Theory)نظرية التعلم المستند إلى الدماغ -4
المعلم  ايستخدمه التيجملة من التوجهات واألسس والمبادئ  :الباحثتان بأنه تعرفه

مراعيا  تركيب ووظيفة وخصائص المخ البشرى التي وضحها  تالميذهعند التعامل مع 
الفسيولوجي من أجل جعل المادة الدراسية  علمالنفس العصبي وعلماء  علمعلماء 

فهمها ومن ثم إثراء عملية التعلم  التالميذمنظمة وسهلة وبسيطة لُيسهل على 
نظرية التعلم  دئمبا وتستخدموتحقيق الجودة في التعلم بل التعلم المتميز الشامل. 

 .التعليمي البرنامج بناء في المستند إلى الدماغ
 :تعرفه الباحثتان بأنه ( Future Thinking Skills): مهارات التفكير المستقبلي -2

مجموعة من العمليات العقلية التي يقوم بها تلميذ الصف السادس اإلبتدائي والتي 
والتخطيط لصياغة البدائل الجديدة المتعلقة لمستقبلية ت المشكالإدراك الى تهدف إ

بهذه المشكالت، والتوصل لحلول جديدة باستخدام المعلومات المتاحة من خالل 
مألوفة لها والتنبؤ بها، وفحص وتقييم التخيل والتوقع، والبحث عن حلول غير 

. وتتكون من خمس واقتراح فكرة أو أفكار محتملة قد تفيد في حل مشكلة مستقبلية
 ،حل المشكالت المستقبلية( -التنبؤ -التخيل والتصور -التوقع -مهارات ) التخطيط

تفكير اختبار مهارات البالدرجة التـي يحصـل عليها التلميذ في  المهارات هذهقاس تو 
 المستقبلي.
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األهداف  :تعرفه الباحثتان بأنه :(Academic Ambition) الطموح األكاديمي -4
التي يضعها التلميذ لنفسه في مادة الرياضيات ويسعى لتحقيقها معتمدا على قدراته 

التفاؤل والتقبل لما هو جديد من حوله. ويقاس بالدرجة التـي وسماته الشخصية من 
 .التلميذ في استبيان الطموح االكاديمىيحصـل عليها 

 المعتمدةطريقة شرح المعلم  :الباحثتان بأنها تعرفها :التدريس في التقليدية الطريقة -4
باإلضافة إلى  ،شفاهة للتالميذ المعلومات الجديدة تقديم عندوالمحاضرة  األلقاء على

 بحيث أثناء الشرح المختلفة جسده وأعضاء يديه حركاتو  صوته طبقاتل  المعلم فيوظت
 .المعلومة وإيصال الشرح عملية تخدم

  حدود البحث:
 : على الحالياقتصر البحث 

 للتعليم الوليد بن خالدلسادس االبتدائي بمدرسة عينة عشوائية من تالميذ الصف ا -4
 بمحافظة الشرقية. رمضان من العاشربإدارة  األساسي

 للعام الوزارة بكتاب الواردةاالبتدائي السادس  الصفتالميذ  على المقررة)النسبة(  وحدة -4
نها تحتوى أل هذه الوحدة  اختيارالدراسي األول(، وتم  الفصل) 4,47/4,41 الدراسي

المفاهيم والمهارات التي سبق دراستها بما يهيئ الخبرة السابقة لدى من  مجموعة على
نظرية التعلم المستند إلى  في ليةوألمن الخطوات المهمة وا هوهذ رةلالستثاالتلميذ 

زمن تدريس الوحدة  ، كما أنيضاالرياضيات أ في لمستقبليا التفكيرالدماغ ومهارات 
لتالميذ الصف  في مادة الرياضيات المقرر لتوزيع دراسية طبقاحصة  44 تقريباكبير )

 لتفاعلية( بما يتيح فرصة كاملة للتدريب على األنشطة والمهام االسادس االبتدائي
 لمستقبليستراتيجيات ومبادئ نظرية التعلم المستند إلى الدماغ، ومهارات التفكير اال

 ومستوى الطموح األكاديمي.
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 :للبحث االطار النظرى

  Brain Based Learning Theory: الدماغأوال: نظرية التعلم المستند إلى 
والمعرفي أصبح المخ عصاب ومع التقدم التكنولوجي بناء على اهتمامات علماء األ 

وأصبحت تستخدم (Cercone , 2006 , 293). محل اهتمام علماء علم النفس العصبي
إلصالح  ةدراسات المخ الستكشاف وتصنيف وشرح عمليات التعلم وبالتالي تقديم رؤيه قيم

 .(Tara , 2016 ,2) العملية التعليمية داخل المدارس
المخ فى تحديث وتجديد عمليتى التعليم تم االستفادة من المعلومات المذهلة عن و 

ن فهم عمليتى إوالتعلم ليكون المعلم أكثر قدرة على مواجهة متطلبات األلفية الثالثة؛ حيث 
وهذا ما  التعليم والتعلم يتطلب بعض المعرفة عن وظائف المخ وكيفية عمله وكيف يتعلم.

الدماغ على المعلومات أن معرفة كيفية حصول  من (Laura,2014, 3)أشارت إليه 
العديد من المهارات  وتحسينأمر ضروري لرفع كفاءة العملية التعليمية،  ومعالجتها وبناءها

ونتيجة للتطورات المذهلة في أبحاث الدماغ من خالل تقنيات مسح الدماغ  لدى المتعلمين.
من القرن وتحليل ما يجرى فيه؛ ظهرت نظرية التعلم المستند إلى الدماغ في التسعينات 

لها أثر كبير في تطور عمليتي التعليم والتعلم، حيث تحول االهتمام إلى ما  وكانتالماضي 
على ربط المعلومات  هتساعدووجدانية ومهارية يدور داخل دماغ المتعلم من عمليات عقلية 

لى والخبرات الجديدة بالبنية المعرفية في الموقف التعليمي ومعرفة ما وراء السلوك والعمل ع
 . (144، 4,44)محمود أحمد،ممكن  حضور الذهن واستثمار طاقاته الكامنة إلى أقصى حد

وتختلف نظرية التعلم المستند إلى الدماغ عن التعليم التقليدي فى النظرة إلى ماهية 
التعليم، فالمبنية على الدماغ تريد من التعليم أن يتحول من َصْم المعلومات )استظهار 
المعلومات دون وعى وتفكير( إلى التعليم المعنوي، وتركز على أهمية التنميط والنمذجة، إذ ال 

تعلم األشياء غير المنطقية بسهولة، أو تلك األشياء التى ال تحمل معنى، كما لفرد ا ستطيع ي
يركز التعليم المبنى على الدماغ على مبدأ أن الدماغ هو معالج موازي أي يقوم بعدة وظائف 
بنفس الوقت، وهذا يعني أن التعليم المعنوي معقد وغير خطي، أي أن على المعلمين أن 

فى رؤية معنى المعلومات الجديدة، وأن يستخدموا كل المصادر المتوافرة  تالميذهميساعدوا 
 .( 74، 8,,4)فراس السليتى ،  لديهم لعملية تشكيل بيئات التعليم الديناميكية
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 ,Charuni, , Patcharee, Sumalee, Issara, & Pornsawan)ويذكر 
فهم العالقة بين البيئة أنه بالدماغ  إلى المستندأنه يتم تعريف التعلم   (196 , 2018

التعليمية وتعقيدات العقل البشري، حيث يتطلب التعلم القائم على الدماغ فهم اآلليات 
والعمليات البيولوجية للجهاز العصبي الذي يتحكم في العواطف والسلوك والفكر والذكاء وكذلك 

فير بيئة تعليمية معرفة العوامل المختلفة التي تؤثر على تطور ووظيفة الجهاز العصبي؛ لتو 
أن التعلم المستند إلى  ( Laura,2014,15)إيجابية لزيادة النمو األكاديمي. بينما ترى 

خرائط و التعلم التعاوني  اتاستراتيجيمنها  متنوعة  الدماغ هو تعلم يستخدم استراتيجيات
ا إلى فهم الدماغ. والتي ةالخرائط الذهنيو المفاهيم  ولكى يتم فهم  تم تصميمها وتطويرها استناد 

عملية التعلم المستند إلى الدماغ البد من معرفة مما يتكون المخ البشرى وكيف يتم االتصال 
بين الخاليا العصبية للتحقق من اندماج المعلومات الجديدة وحدوث التعلم وسيتم شرح ذلك 

 باختصار فيما يلي:
 *مكونات المخ البشري:

( المخ البشري بأنه أكبر نظام لتشغيل 14، 4111، محمدالوهاب  يعرف )عبد
ومعالجة المعلومات على األرض؛ حيث يحتوى على مائة مليار خلية عصبية، أما القشرة 

( مليار خلية عصبية، ومن الجدير بالذكر ,4-48المخية عدد الخاليا العصبية بها ما بين )
وم بها الحاسب اآللى. ويتكون المخ أن الخلية العصبية الواحدة تؤدى جميع الوظائف التي يق

 من عدة أجزاء منها:
وهما الجزء األكبر من المخ ويشغالن  Cerebral Hemispheresالنصفان الكرويان  -4

، وما Cerebral Cortexمعظم تجويف الجمجمة، ويتكون كل نصف من القشرة المخية 
)عباس Basal Ganglia، والعقد القاعدية  Sub-Cortexتحت القشرة المخية

 .(18، 4111،محمود
وهي   Pons، والقنطرةMid-brainويتكون من المخ األوسط  Brain Stemجذع المخ -4

المسارات التي تتصل بالحبل الشوكى والنخاع المستطيل والمخيخ، والنخاع المستطيل 
Medulla Oblongata  ويمثل الجزء األخير من جذع المخ وتخرج منه األعصاب المخية

، نيحسمصطفي ) (Foramen Magnum)تبط بالعمود الفقري عن طريق الثقب األعظموير 
 .(1، 4,,4،السيد، ونبيل أحمدوحسين 

ويقع في الجزء الخلفى من المخ تحت النصفين الكرويين وُيعد  Cerebrallum المخيخ-2
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)ألفت  الجزء المسئول عن المحافظة على توازن الجسم وتآزر وتناسق الحركات اإلرادية
 ( التالى:4ويمكن توضيح مكونات المخ البشري كما في شكل ) .(11، 4,44، حسين

 
 (: )أجزاء المخ  ومكوناته(1شكل)

أن الدماغ البشرى ينقسم إلى  (Caine and Caine, 2009,1-2)ويلخص 
ثالثة أقسام هي: الجزء األعلى من الدماغ )عمليات التفكير العليا( وفي هذا الجزء يتم 

الدماغ وترتبط هذه  من خالياكل خلية بربط الخاليا العصبية عن طريق ممرات عصبية 
زء هو الخاليا مع بعضها البعض، والقسم الثاني من الدماغ في خلفية الرأس وهذا الج

مركز الذاكرة وكان االعتقاد السائد قديما أن هناك نوعين من الذاكرة هما: طويلة المدى 
وقصيرة المدى والحقيقة أن هناك خمسة أنواع من الذاكرة ومن المهم أن نعرف أن للذاكرة 
ارتباطا بعواطفنا، والقسم الثالث يوجد في مؤخرة الرأس وهو مركز الغرائز ووظائف البقاء 

 اإلنسان.عند 
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 وبناء على مكونات المخ البشري ظهرت العديد من نظريات تعلم الدماغ منها:
 :Two Hemispheres Brain Theory نظرية النصفين الكرويين للمخ -أ

( أن هذه النظرية من النظريات 48-41، 4,44،قاسم، ومحمد بكريوضح )محمد 
الباحثين في علم النفس بصفة عامة وفي التفكير العلمية التجريبية التى حظيت باالهتمام من 

بصفة خاصة؛ حيث أبرزت هذه النظرية خصائص جانبي المخ، وذلك عندما قام العالم "روجر 
سبيري" بإجراء مجموعة من العمليات الجراحية لعالج المرضي المصابين بالصرع، ومحاولة 

ي أكتشف أن لكل جانب من منع انتشار مرض الصرع إلى أحد النصفين الكرويين وبالتال
 جانبي المخ )األيمن واأليس( وظائف مختلفة.

 :The Whole Brain Theoryنظرية الدماغ الكلى  -ب
( أن هذه النظرية يطلق عليها 24، 2، 4,44،قاسم، ومحمد بكريذكر)محمد 

يري النموذج الرباعى ويعتبر تفسير مجازى ألنماط التفكير وتفضيالت المعرفة لدى اإلنسان، و 
أن المخ مقسم ألربع مناطق )الجزء األيسر السفلي من المخ، والجزء األيسر العلوى من المخ، 
والجزء األيمن السفلى من المخ، والجزء األيمن العلوي من المخ( يرتبط كل منها بنمط تفكير 
 محدد ويعرض النموذج الكلى للدماغ أربعة أنماط من التفكير وهى نمط التفكير المخى، ونمط

التفكير المخى الجانبى، ونمط التفكير األيمن، ونمط التفكير األيسر، وكل نمط من هذه 
 األنماط األربعة مرتبط بمجموعة من الوظائف العقلية.

 : Triune Brainنظرية الدماغ الثالثي  -ج
ميت ( أن نظرية الدماغ الثالثي سُ 441 – 442، 4,48، محمديوضح )عادل  

("بول ماكلين" رئيس مختبر 4144الثالوث، وقد قدم هذه النظرية عام )بنظرية المخ / الدماغ 
التطور والسلوك فى المعهد الوطنى للصحة العقلية، إذ يتكون المخ وفقا  لهذه النظرية من 

مخ الزواحف "المخ الميكانيكى"، والمخ الطرفي )المسئول عن تحقيق التوازن : ثالثة أدمغة
القشرة المخية المسئولة عن المنطق هناك طلبات الحياة(، و بين حاجات الجسم األساسية ومت

 والتفكير المنطقي والمحاكاة العقالنية لألمور وعن مهارات التفكير العليا.
جنبية في معظم البحوث العربية واألث إن حي وكان هناك نقد موجه للنظريات السابقة

تحتاج لقياسات دقيقة مثل بعض أجهزة قياس موجات المخ، وسريان الدم خالل تلك النقطة 
الشبكات العصبية للمخ، ثم ظهرت تلك التعلم المستند إلى المخ لتقوم بالتفسير الحديث لنتائج 



 ....................................................... فاعلية برانمج تدريسي قائم على مبادئ نظرية التعلم املستند

- 47 - 

بحوث علم األعصاب، وتفسيرها في نطاق سلوكي تربوي أو تعليمي، ومن هنا برز ظهور 
لدماغ، والتي تستند إلى المبادئ الحقيقية والمتفقة مع بحوث علم نظرية التعلم المستند إلى ا

األعصاب، وعلم األعصاب المعرفي، وعلم النفس العصبي، علم النفس المعرفي، علم النفس 
سوف يتم تناول نظرية التعلم المستند إلى و (. 41، 4,48التجريبي )في: محمد مصطفي،

 الدماغ بشئ من التفصيل فيما يلي:
 التعلم المستند إلى الدماغ:نظرية * 

( إلى أن هناك العديد من النظريات والمبادئ التي David , 2012 , 11يشير )        
ساهمت في تأسيس نظرية التعلم المستند إلى الدماغ منها نظرية الذكاءات المتعددة، نظرية 

 ، (Roberts- Perrin, 2012)كما يذكر كل من التعلم االجتماعي، نظرية التعلم البنائية.
(Ozlem,2014 ,259)  أن نظرية الذكاءات المتعددة كانت المدخل لظهور نظرية التعلم

( أن طريقة التعلم المبنى على ,4،  8,,4ويوضح ) إيريك جينس ،  الدماغ، المستند إلى
المخ وهذه  وظائف المخ ُيقصد بها "التعلم الذي يتوافق مع الطريقة الطبيعية التى يتعلم بها

الطريقة تجمع عدة فروع علمية ومبنية على السؤال" ما الشئ المناسب للمخ؟ وتلك الطريقة 
مستقاة من عدة فروع من العلم مثل الكيمياء، وعلم األعصاب، وعلم النفس واالجتماع، 
وعلوم الجينات واألحياء، وتشجع هذه الطريقة على التفكير فى طبيعة المخ أثناء اتخاذ 

 .في حالة تامة من الوعى واالنتباهرات ولذلك يتم الوصول إلى أكبر عدد من المتعلمين القرا
ن التعلم المستند إلى الدماغ بمثابة منهج شامل إلى أ (4,7،  1,,4،  سميح)ناديا وتشير

للتعليم والتعلم يستند إلى افتراضات علم األعصاب الحديثة التى توضح كيفية عمل المخ، 
 لى التركيب التشريحى للمخ البشري وأدائه الوظيفى فى مراحل تطورية مختلفة.وتستند أيضا  إ

( التعلم المستند إلى الدماغ بأنه "تعلم يقوم 41،  4,41وتعرف ) سامية حسنين ، 
اكرة بمساراتها ذعلى تنشيط جانبي الدماغ، وتكوين وصالت عصبية جديدة بينهما، وتنشيط ال

و المعنى، ذالتالية: الترابط والتكامل بين الجسم والعقل، التعلم المختلفة، ويقوم على المبادئ 
 Tara ى تر بينما  التعلم عملية اجتماعية نفسية، ويقوم على ربط الخبرات القديمة بالحالية".

( نظرية التعلم المستند إلى الدماغ بأنها نظرية تعلم تستمد مبادئها من فهم ( 10, 2016 ,
عمليات الدماغ بناء على البحوث المستمدة من التعاون بين التخصصات التالية: علم 

 األعصاب اإلدراكي، وعلوم األعصاب االجتماعية، وعلم األحياء، والذكاء االصطناعي.      
( نظرية التعلم المستند إلى الدماغ 441، 4,48، إبراهيم)ناصر الدين  ويوضح
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بأنها: "نظرية تعلم شاملة ومتكاملة تستند إلى افتراضات علم األعصاب والتركيب التشريحي 
وحث المعلمين على تعليم  للدماغ البشري تهدف إلى تهيئة الدماغ للتعلم بشكل طبيعي

 .خبرات من واقع الحياة اليومية" تالميذهم
( أن هناك تصورات 221، 4,47)عايد عايض ، بدرية حميد ، ويرى كل من 

لدماغ تصفه بأنه نظرية في التعلم تقوم على اإلثارة والمتعة إلى امختلفة للتعلم المستند 
أنه أسلوب  وأوالتشويق وتوفير بيئة تتناغم مع عمل الدماغ وتسمح بأن يعمل بشكل طبيعي، 

غ وكيفية عمله وفهم عملية التعلم في ضوء بيئة أو منهج شامل يستند إلى فهم تركيب الدما
الدماغ ووظيفته، وأنه نمودج تدريسي يضم مجموعة من العناصر المتصلة بالتدريس الفعال 
القائم على البحث، وأنه توظيف استراتيجيات قائمة على مبادئ مستندة من فهم عمل الدماغ 

 وطريقة للتفكير تراعي طبيعة عمل الدماغ.  
نظام يستخدمه المعلم عند استراتيجية أو  التعلم المستند إلى الدماغ هو وبالتالي 

علم مراعيا  تركيب ووظيفة وخصائص المخ البشرى التي وضحها علماء  تالميذهالتعامل مع 
الفسيولوجي من أجل جعل المادة الدراسية منظمة وسهلة علم النفس العصبي وعلماء 

رفع مستوى فهمها ومن ثم إثراء عملية التعلم و فيها و  التفكير التالميذوبسيطة لُيسهل على 
 تحقيق الجودة في التعلم بل التعلم المتميز الشامل.الطموح األكاديمي و 

 مبادئ نظرية التعلم المستند إلى الدماغ*

الدماغ يتغير و التعلم المستند إلى الدماغ يبدأ بفرضية أن الدماغ والتعلم مترابطان         
لتعلم؛ حيث يحدث للدماغ تغيرات فسيولوجية وتغيرات في الروابط العصبية أثناء أثناء تجارب ا

 .(Ryan, 2018 , 5)عملية التعلم
 المستند إلى( أن اإلفتراض الذي يقف وراء التعليم 8، 8,,4)فراس السليتى،  ويري  

وظائف الدماغ هو أن البحوث المتعلقة باألعصاب يجب أن تقود التعليم والتقييم وفى ضوء 
وصف  باإلضافة إلىالدماغ،  المستند إلىتم وضع اثنى عشر أساسا  لتقييم التعليم  الدماغ

االستعداد / التحفيز المريح: وهذا يعنى إيجاد وخلق أفضل  :من خاللمعايير التعليم األفضل 
مناخ تعليمى نفسي اجتماعي، ومثير للتحدي دون أن يكون هذا التحدي مثيرا  للخطر وإيجاد 

اندماج فوري مع التجارب المعقدة: وهذا يعني خلق وإيجاد فرص أفضل  -يئة بناءة للتعليم. ب
للتعليم من خالل تزويد المتعلمين بتجارب حقيقية غنية، ومعقدة، وإعطاء المتعلمين وقتا  
وفرصة لتكوين أحاسيس حول هذه التجارب، وذلك عن طريق تعليم فعال وتكوين روابط ذات 
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المعالجة الفعالة للتجارب: وهذا  -األشياء خالل العملية بشكل كامل. وضوعات و بين الممعنى 
تغيرات، والتجارب ميعني إيجاد طرائق تعليمية تشجع التعليم واستمرار المعالجة الفعالة لل

 المستمرة إليجاد نماذج عقلية وتطويرها. 
( نظرية التعلم المستند إلي الدماغ من Caine & Caine, 1990,66-70وقدم )

خالل أثنى عشر مبدأ تم تعديلها وتطويرها عدة مرات لتتناسب مع البحوث المستمرة للدماغ 
 أو المخ البشري المستمرة وهى: 

كل التعليم يرتبط بالتركيب الفسيولوجي للجسم ككل )المخ جهاز حيوى أو معالج  -1

 متوازى(:
أن المخ يعمل فى  (Omaha Educational Consortium,1999,1)يذكر   

نفس الوقت على عدة مستويات من الوعى أو يستوعب فى وقت واحد عالما  من األلوان، 
والحركات، واالنفعاالت، والروائح، واألصوات، واألذواق، والمشاعر وأكثر وبالتالي فإن المخ ال 

عاالت مع األفكار والتخيالت فالمخ يربط االنف ،يمكنه العمل إال بصورة متعددة متشعبة
واالفتراضات ويتم التفاعل بين المعلومات والتبادل مع البيئة المحيطة ويكون أشكاال  وأنماطا 
من المعاني لتكوين صورة أكبر ويقوم باستنباط االستنتاجات عن المعلومات التى حصل 

 عليها. 
نطبق عليه مواصفات وُيعد المخ نظام كغيره من األنظمة الحيوية والبيئية، حيث ي

النظام الذى يتكون من أجزاء، ولكنه يعمل ككل، وعلى الرغم من أن لكل منطقة في المخ 
وظيفتها الخاصة بها، فالمخ يعمل بشكل كلى، كما أن المخ والجسم يتفاعالن مع بعضهما 

 (.,44، 1,,4البعض وبشكل كبير) ناديا سميح، 
أن توفير بيئة ايجابية مناسبة  (Tara , 2016 ,30) تذكر : التطبيق العملي لهذا المبدأ

واإلهتمام،  ةللتعلم يحسن العمليات العقلية لدى المتعلمين، ويزيد من الدافعية والمشارك
  ة.ويحسن أداء الذاكر 
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مناخا  ثري ا يخاطب  لتالميذهيجب على المعلم أن يوفر أنه  الباحثتان وتستخلص
الحواس المختلفة وتوفير وسائل متعددة للتعلم وجعل حجرة الدراسة غنية بالملصقات الملونة 
والصور والخرائط والزينات وخرائط العقل وتشجيع تنفيذ المشاريع للجماعات المتعاونة 

والمشروعات واالهتمام بالرحالت الميدانية واالجتماعات والرحالت االستكشافية والمناقشات 
 .الحقيقة، واألنشطة الشخصية

 العقل مكون اجتماعي سيكولوجى: -0

هم جزء  بهواألفراد المحيطون  ه، وبمن يتفاعلون معبهبما يحيط  البشري يتأثر المخ  
من نظام اجتماعى أكبر ويبدأ المخ في التأثر عند االستقبال واالستجابة لما يحيط به. وقد قام 
الباحثون بتسجيل التغيرات المخية لدى األطفال من خالل تفاعلهم المبكر مع البيئة 

)ذوقان  االجتماعية؛ فإبتسامة األهل مثال  )أبسط شيء( تؤثر على عمل المخ لدى الطفل
 .(2، 8,,4عبيدات، سهيلة أبو السميد،
بما أن كيمياء المخ تتغير تبعا إلدراك أنه  الباحثتان تستنتج: التطبيق العملي لهذا المبدأ

للحالة االجتماعية؛ إذن من الضرورى تغيير األدوار القيادية للتأكد من أن كل  اإلنسان
يئة تعلم غنية بالمثيرات المفيدة يتاح لهم الفرص المختلفة، باإلضافة إلى إيجاد ب التالميذ

وتشجيعهم على العالقات االيجابية بينهم واتاحة الفرصة  التالميذُتسهم بشكل كبير فى دعم 
 لهم للتعبير عن أنفسهم وزيادة احساسهم باألمان فى المدرسة.

 البحث عن معني األشياء يكون فطري: -3

ذات  المعلومات هذه ذا كانتيمكن للمخ أن يتصور ويتذكر المعلومات بشكل أفضل إ
 , Charuni,Pathcharee,Sumalee,Issara & Pornsawan, 2018) مغزى له

( أن المخ البشرى مصمم للسعى 2,1 - 2,8،  8,,4يوضح )فراس السليتي ، . و (197
وراء المعنى، ويستوعب المخ أية معلومات فقط عندما تتمثل أمامه بطريقة ذات معنى 
ومغزى، والعوامل المرتبطة بتكوين المعنى هى الترابط: وهو من وظائف المخ من خالل الربط 

المخ، واالنفعاالت: تحفزها كيمياء المخ وتجعل التعليم فى  المختلفة العصبية الوصالتبين 
مهما ، والسياق: يحفز تكوين األنماط مما يؤدى إلى تحفيز مجاالت عصيبة أكبر ورسم 

بحياة الشخص؛ فسوف يشعر  وذات صلةخريطة ذهنية أى انه إذا كانت المعلومات شخصية 
واألهمية فغالبا  سيصبح التعلم ذى  الترابطبمدى عمقها وأهميتها، وما إذا شعر الشخص بهذا 
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 مغزى مهم له.
 التلميذيتم ذلك من خالل تقديم أنشطة ودروسا  مرتبطة بخبرات  :التطبيق العملي لهذا المبدأ

وحياته اليومية، والربط بين البيئة الصفية والمجتمع الخارجي، واستخدام التجريب واألنشطة 
 (.48، 4,41، خالد) دينا مثلة واقعية من الحياةأالعملية، وإعطاء 

 البحث عن المعنى يحصل من خالل االقتداء باألمثلة )التنميط(:  -4

كثيرا بفهم العالم من حوله عن طريق ترتيب األشياء وتصنيفها  البشرى  يهتم المخ
في أنماط حسب اللون والحجم والشكل ومع مرور الوقت يتكون لدى الشخص مجموعات 

لمعرفة باألمثلة أغنى وأنماط أكثر عمقا ، واإلنسان يبني نماذج خاصة به من خالل اإلقتداء 
 (.2، 4,42لة أبو السميد،العالم والتصرف في ضوئها)ذوقان عبيدات، سهي

ن أفضل الطرق الفعالة للتعلم ذي المعنى هى أ ترى الباحثتان التطبيق العملي لهذا المبدأ:
دراسة المشاكل الواقعية تحت ظروف حقيقة ) المحاكاة/ النمذجة ( ومحاولة ربط المعلومات 

ر لألطفال، والمشاركة الجديدة بمعنى في الحياة، مثل استخدام األلعاب البسيطة لتدريس التفكي
 والعمل الجماعى والتكليف بمشروعات معقدة مع الكبار.  والعصف الذهني

 االنفعاالت أمور ضرورية لمحاكاة األشياء )التنميط(:  -5

( إلى أن المخ والجسم والعقل  441، 447،  8,,4يشير) إيريك جينس ، 
ك جوانب من عملية االنفعاالت والمشاعر واالنفعاالت تشكل جهازا  مرتبطا  ارتباطا  وثيقا ، وهنا

العصبية  الوصالتال غنى عنها للجانب العقالني، واالنفعاالت ليست منفصلة بل متشابكة مع 
الموجودة فى المخ، باإلضافة إلى أن المنطقة الوسطى فى المخ نظام أولي ال يقرأ وال يكتب، 

تالي فإن االنفعاالت توفر الحماس ولكنه يقدم الشعور تجاه ما هو حقيقى وصحيح ومهم، وبال
الالزم للمثابرة فى عملية التعلم والتعرف على المعتقدات والرغبات والمشكالت والتوجهات فى 
عملية التعلم ألخذها فى الحسبان. لهذا عندما يشعر الجسم باالنفعاالت األساسية يقرأها المخ 

زمة للبقاء على قيد الحياة والجسم هو األطار المهم الحيوى ال كجزء من المعلومات المهمة ال
؛ أى أن الجسم يولد البيانات الخاصة بالحواس الفعلىوالمرجعى للتكوين الداخلي للواقع 

ويغذى بها المخ، ثم يجمعها مع االنفعاالت والمشاعر والمنطق لتكوين عملية التفكير الالزمة 
 . ي مواقف الحياةف لألداء المثالي واتخاذ القرارات
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مهمة  للتالميذن إدراك الحالة االنفعالية أ الباحثتان وتستخلص التطبيق العملي لهذا المبدأ:
مثلها مثل المحتوى المعرفي الذهنى للدرس، لهذا يجب على المعلم أال يتجاهل انفعاالت 

يفرحون تالميذه ويتعامل معها بصفة شخصية، وجعلهم يستوعبون االنفعاالت السلبية، و 
باالنفعاالت اإليجابية )يعيشون اللحظة( مع توفير األنشطة الممتعة واأللعاب والفكاهة والمرح 

بالتخلص من التوتر قبل شرح المعلومات  للتالميذواالهتمام الشخصي والرعاية والسماح 
 الجديدة.

 عمليات الدماغ تقوم بمعالجة الكليات والجزئيات فى آن معاً بطريقة إبداعية:  -6

إلى أنه من أهم خصائص لحاء المخ هى  (Caine &Caine,1990,68)يشير
القدرة على مالحظة وإيجاد األنماط الخاصة بالمعنى وتشمل تلك العملية فك الشفرات، 

تويات، ويفهم المخ اإلشارات والمعلومات بصورة والعالمات، وإدراك العالقات، ومعلومات المح
كلية وليس بالصيغة الخطية التتابعية ولهذا فإن قدرة المخ على استنباط أنماط المعنى من 

وبالتالي ال يتم فهم أى شئ حقا  إال عندما  المستند إلى الدماغأهم المبادئ الخاصة بالتعلم 
 مه الشخصي وبناء على ما تعلمه بالفعل.يبتكر الشخص نماذج أو صورا  يستخرجها من عال

قبل البدء فى تدريس موضوع جديد يجب أنه  الباحثتان وترى  التطبيق العملي لهذا المبدأ:
شفاهة أو تمثيله فى خرائط العقل، ثم تعليق األفكار الرئيسة  التالميذعرضه للمناقشة مع 

مات الجديدة. باإلضافة إلى على الحائط، فهذا يعطى للمخ مساحة تصويرية تخزينية للمعلو 
رسم لوحات القصص والتصميم الملون لتنظيم المعلومات ثم فى النهاية عمل شريط فيديو أو 

الربط بين ما تعلموه وبين حياتهم  التالميذمسرحية عن المقرر الدراسي كامال  من أجل تعليم 
لية حتى تتناسب محاولة تقديمها بصورة كبل الشخصية؛ إذن يجب تجنب تجزئة المعلومات 

ويتم ذلك من خالل تنفيذ استراتيجيات وأساليب  التلميذمع تنظيم المخ البشرى ويستفيد منها 
 تدريس مختلفة.

 يتضمن التعليم تركيز االنتباه واإلدراك:  -7

يميل فطريا  البشري ( أن المخ  424، 422،  8,,4يوضح )إيريك جينس ، 
لمثيرات من نوع محدد، وبما أن المخ ليس مصمما  لكى ينتبه بوعى لكل أنواع البيانات 
الموجودة أمامه فهو يعمل وينتبه بالقدر الكافى المطلوب للبقاء على قيد الحياة، وعملية 
تحديد األولويات تحدث بطريقة طبيعية، ومستوى االنتباه يتحدد بتفاعل عدة عوامل مثل 
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دخالت الحسية، وكثافة البيانات وأهميتها، وحالة كيمياء المخ فى الحالة الراهنة، ومستوى الم
الهرمونات والناقالت العصبية. ويعرف المخ المعلومات المهمة التى يجب أن ينتبه إليها فى 

من  (%,1 - %,7)لحظة ما بناء على عمل الجهاز البصرى المسئول عن حوالي 
والذي ال يكون طريقا  ذا اتجاه واحد بل تتنقل من خالله  لتالميذلالمعلومات التى تأتي 

المعلومات فى طريق ذى اتجاهين من العين لمهاد المخ إلى اللحاء البصري والعكس وهذه 
التغذية المرتدة يحصل عليها  وهذهالتغذية المرتدة هى الوسيلة التى بها يحدد مدى االنتباه 

 التلميذالمخ يصحح بطريقة معينة الصورة اآلتية لمساعدة ا بينم ،من اللحاء البصري  التلميذ
ا وعندما يصل ألقصى سعة فإن المخ لديه آلية داخلية لمنع  عبر التغذية المرتدة ليظل منتبه 

 المدخالت فى هذه الحالة. 
جعل حجرة الدراسة غنية بالملصقات والصور وترى الباحثتان أن  التطبيق العملي لهذا المبدأ:

نويع في المثيرات )الكمبيوتر، وجهاز عرض الشفافيات، وتغيير مكان الدرس، واستخدام مع الت
أثناء شرح  التالميذلغة البدن ونبرات الصوت المختلفة( كل هذا يعمل على جذب انتباه 

الدرس. باإلضافة إلى التنويع في االستراتيجيات وأساليب التدريس ومحاولة عمل ورش 
 .التلميذفيها، واستخدام أسلوب المناظرة والحوار القائم على  الميذالتومجموعات عمل يشترك 

 يتضمن التعليم األمر اإلرادي والالإرادي أو عمليات الوعي والالوعي:  -8

( أن العقل الالواعي يتصرف قبل العقل 442، 442، 8,,4يذكر )فراس السليتي، 
كون المخ قد حدد بالفعل أعضاء الواعي، حيث إنه قبل ثانيتن من الحركة الفعلية للتعلم ي

الجسم التى سينشطها، وأى فص من فصوصه سيستخدمه، وهذا يعنى إنك تتصرف وتصدر 
رد فعل حتى قبل أن تعى ذلك وبالتالي فإن معظم ما يتم تعلمه يكون بطريقة ال شعورية.  

م عمل للمخ ويضيف أنه " لدينا مخ ذو إمكانات بال حدود، ومن العار نعامله كعربة نقل " وأه
العقل لديه القدرة على ن ( أDavid , 2012 , 19)ويوضح هو التفكير وحل المشكالت". 

الالوعي، وهذه العملية تعزز ما وراء المعرفة،  معالجة المعلومات عن غير قصد، أو من خالل
 التي تشجع على تعزيز مستويات أعلى من التفكير.
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يستوعبون أكثر مما يقول  التالميذالبد أن يدرك المعلم أن : التطبيق العملي لهذا المبدأ
بصورة مباشرة، فهم يسمعون ما يقوله المعلم ويالحظون تعايير وجهه بل هم يسمعون ما ال 
يقوله المعلم أيضا  ولهذا البد من االهتمام بالرسائل غير اللفظية والتوافق بين حركات المعلم 

ئ يوحى بشئ معين لعقولنا المعقدة وال يمكن مقاومة ذلك إثناء شرحه للدرس؛ لهذا فإن كل ش
اإليحاء، كما أن كل االتصاالت واألنشطة تحدث علي مستوى الوعى والالوعى فى نفس الوقت 
ولهذا فمن المهم تدريب المعلمين على استغالل الرسائل غير اللفظية واستبدال الرسائل 

 .(441 -444،  8,,4يك جينس ، الضمنية السلبية بأخرى تأكيدية إيجابية ) إير 
كل ما يسمى بالتأثيرات غير المهمة أصبحت اآلن ذات أهمية  أن ويتضح مما سبق

فى بيئة مرحة وإيجابية بصورة أفضل وتتحسن الذاكرة  التالميذيرتفع مستوى  ولذاعالية. 
ويرتفع لديهم تقدير الذات والمعلم الكفء يستخرج أفضل ما لدى تالميذه؛ لذا يجب على 
المعلم أن يشجع تالميذه على التأمل الذاتي وطرح األسئلة ومراقبة عمليات التعلم والتقييم 

 المرتدة(.الذاتي والمراجعة لما يقوم بإنجازه )التغذية 
 هناك على األقل طريقتان لتنظيم الذاكرة:  -9

أنه توجد طرق عديدة لتصنيف الذاكرة على سبيل   (Cercon,2006,304)يذكر
المثال ذاكرة المدى الطويل والمدى القصير، والذاكرة التصريحية وغير التصريحية واالنعكاسية 

بطريقة مختلفة، ويقوم بتنظيم وتخزين يتعامل مع كل نوع البشري واإلجرائية .. إلخ، والمخ 
المعلومات بناء على كيفية ومقدار تواجدها فى السياق أو المحتوى، كما أنه ال توجد منطقة 
واحدة مسئولة وحدها عن الذاكرة، فمعظم الذكريات منتشرة بتوزيع متساوي عبر اللحاء، حيث 

سماء وأسماء األعالم والضمائر إن ذكريات األصوات تخزن فى اللحاء السمعي. أما ذكريات األ
واستعادة المعانى فتخزن في الفص الصدغي، وكذلك تنشط لوزة المخيخ لتسجيل األحداث 
االنفعالية الخفية السلبية، أما العقد األساسية في المخ تسجل المهارات المكتسبة بالتعلم. 

أن منطقة "قرن آمو" داخل  والمخيخ يلعب دورا  حيويا  لتكوين الذاكرة الترابطية باإلضافة إلى
المخ تنشط لتكوين الذكريات الواضحة والمكانية )الذاكرة الداللية المتسلسلة( مثل التحدث 
والقراءة وتذكر أى شئ عن حدث انفعالي، وفى الفص األمامي توجد الذاكرة قصيرة المدى 

 للتعلم الخاص.
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تعزيز الترابطات فى التعلم السابق، وجعل  تستخلص الباحثتان أن التطبيق العملي لهذا المبدأ:
يشاركون فى جلسات المراجعة فيما بينهم أسبوعيا  أو يرسمون خريطة ذهنية تمثل  التالميذ

مدى فهمهم لكل مادة أو موضوع ما واالعتماد على تمثيل التعلم الجديد، وربط المذكرات 
إتاحة و ل خريطة ذهنية، عمل تلخيص للتعلم الجديد من خال و المجسمة بالتعلم الجديد، 

لتحديد اإلفادة مما يتعلموه وهذا يجعل التعلم يستقر فى الشبكات العصبية  للتالميذالفرصة 
 بصورة كبيرة ويسهل تذكره واستدعاؤه فيما بعد.

 التعليم أمر متطور ومستمر من خالل المهارات والحقائق: -12

في السنوات األولى يكون معدل  بالمرونة والتغير باستمرار، حيثالبشري يتميز المخ 
نمو المخ مذهال ، ألنه يتم تكوين كمية كبيرة من الترابطات بين الخاليا والمعلومات ويكون 
التطور االنفعالى أكثر من تطور التفكير، وُيظهر المخ حتى مرحلة البلوغ سالسة هائلة 

 .(442، 1,,4 بمعدل أقل)ناديا سميح،ولكن وقابلية للتغيير ومستمرة طوال الحياة 
المستند إلى أن التعلم  عليه إدراكالمعلم  تستنتج الباحثتان أن: التطبيق العملي لهذا المبدأ

يهدف إلى الوصول ألفضل طريقة يتعلم بها المخ البشري، وال يتعلم المخ طبقا  للجدول الدماغ 
التوافق بين المدرسي غير المرن بل المخ لديه إيقاعه الخاص ومشكالت التعلم تظهر لعدم 

كيمياء المخ والجدول الدراسي، ولهذا من األفضل تنويع طرق تقديم المعلومات وتفاوت أوقات 
إلقائها ووضع قائمة متنوعة من األنشطة لتتناسب مع الدورة البيولوجية المعرفية والوظائف 

ين على الربط ب التالميذالفسيولوجية التي تتأثر بحالة الجسم، باإلضافة إلى مساعدة 
وتحديد التشبيهات من أجل تكامل  الخاصة بهاالمعلومات ومحاولة التركيز على التطبيقات 

 واستمرارها. التلميذ المعلومات لدى
يتم تطوير التعليم من خالل مواجهة التحديات، والتقليل من التهديدات المرتبطة  -11 

 باإلرهاق والملل:
مثيرا  من البشري أنه عندما يتلقى المخ   (Caine & Caine,1990,70)يوضح

أى نوع يتم تنشيط عملية االتصال بين الخاليا، وكلما كان المثير جديدا  ويمثل تحديا  فإنه 
 ينشط خاليا أكثر ويحتفظ الشخص بالمعلومات فى الذاكرة طويلة المدى.
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النجاح فى عملية التعلم البد أن يمثل المثير تري الباحثتان أن  التطبيق العملي لهذا المبدأ:
نوعا  من التحدي، فالجهود الروتينية لن تكفى وحدها لتنشيط عمليات الدماغ وحدوث التعلم، 
باإلضافة إلى أن يكون هذا المثير مترابطا  وذا مغزى ألن المدخالت العشوائية عديمة المعنى 

على استكشاف االفكار الجديدة والتعبير عن  التالميذلن تثرى عملية التعلم. كما أن تشجيع 
أنفسهم بإبداع وتوفير كافة أشكال التفكير النقدى مع التغذية المرتدة اإليجابية والمؤثرة 
وتوفير جو من الهدوء واألمن النفسي وتقليل التهديد والخوف والقلق لدى التالميذ بدوره يؤثر 

 وإحراز التقدم. التلميذعلى إنجاز 
 غ منظم بطريقة فريدة ومتميزة:كل دما -10

العلماء أن المخ البشري يختلف من إنسان آلخر كبصمة اليد، كما أن تنوع  أوضح
مخ المتعلمين يعكس العديد من العوامل التى تشمل التأثيرات الوراثية والبيئية ويتكون الترابط 

ئط العقل الخاصة بين الخاليا نتيجة خبراتنا المعرفية الشخصية، كما تتغير باستمرار خرا
، والتعلم يحدث عندما تتواصل بتغير المواقف واالفراد بالتفكير واإلدراك واالحتفاظ بالمعلومات 

تلك الخاليا العصبية أو الخرائط معا ، وكلما زاد الترابط بينها يقوم الشخص باستنباط المعنى 
، كما عن غيره بشرى مخ  لكلالمتميز والمميز لتشابك الداخلي لبشكل أكبر من التعلم، نظر ا 

، 8,,4) إيريك جينس،  الجينات الوراثية وخبرات الحياة تشكل المخ كعضو فريد ومتميز أن
41 ). 

( أن تنويع استخدام  (Gozuyesil & Dikici , 2014يذكر التطبيق العملي لهذا المبدأ:
يساعد  أساليب تدريس متناسبة مع أساليب تعلم التالميذ)سمعى، بصري، حركى، عاطفي(

على المعلم مراعاة الفروق الفردية فى التعلم ومنح التالميذ وبالتالي  على إثراء عملية التعلم.
الفرصة للتعبير عن أنفسهم والتفاعل مع بعضهم البعض وتشجيع التعلم بالموسيقى، وخرائط 

لمسرح العقل، والتمثيل وكتابة المفكرات، وبناء النماذج والحركة، والمشاريع الجماعية، وا
 والفنون والتركيز على برامج التعلم الموجه والتعلم الفردي، 

يلخص البحث الحالي هذه النظرية بأنها تعتمد بشكل أساسي على كيمياء المخ و 
البشرى وكيفية عمل الوصالت العصبية والدورات البيولوجية للخاليا وتقدم إثنى عشر مبدأ 

بعملية التعليم وتحقيق أهدافها وكذلك االهتمام لتنظيم عملية التعليم في ضوئها لالرتقاء 
 بتحقيق التوافق واالرتياح للتالميذ أثناء دراستهم.

 *استراتيجيات التعلم المستند إلى الدماغ.



 ....................................................... فاعلية برانمج تدريسي قائم على مبادئ نظرية التعلم املستند

- 27 - 

 المستند إلى( أن هناك استراتيجيات مختلفة لنظرية التعلم  (Prince, 2005يذكر
( %,4الدماغ ويتم التعامل معها في ضوء أساليب التعلم المختلفة للتالميذ، حيث إن هناك )

من المتعلمين يفضلوا المعلومات البصرية مثل الصور واللوحات والنصوص المكتوبة، 
( من % ,4( من المتعلمين حركيين يحتاجوا لألنشطة الحركية أثناء التعلم، و)%,2و)

وا طريقة األلقاء والمحاضرة أثناء التعلم وعموما فإن الحالة االنفعالية المتعلمين سمعيين يفضل
الموجبة تؤثر على نشاط المتعلم في موقف التعلم. ولهذا البد من مراعاة ذلك عند استخدام 

 لى الدماغ.إ المستنداالستراتيجيات المختلفة لنظرية التعلم 
الدماغ استراتيجيات تعليمية غير  يجب أن تكون استراتيجيات التعلم المستند إلىلذا و 

تقليدية، مصممة على أساس المعرفة العلمية للعمليات الفسيولوجية، والبيولوجية، والعصبية 
على  التلميذتهدف إلى تحسين قدرة و على األداء المعرفي للمتعلم، بدورها للمخ التي تؤثر 

كاديمية يعتقد أن تكون التعلم واالحتفاظ بالمعلومات واستعادتها عن طريق خلق ظروف أ
 ,Meletha, , 2013 ) متطابقة مع كيفية عمل الدماغ في معالجة وتخزين المعلومات 

21). 
منها)سوسن محمد،  لدماغإلى االتعلم المستند  وبحوثعلى أدبيات  االطالعمن خالل و      

وختاش (Malasia,2014) ،(Laura,2014)، و(Meletha,2013)(، و4,44
 Ramakrishnan & Annakodi,R.(2018) و ،(4,41ورضا أحمد)(، 4,44محمد)

م التوصل إلى أنه من ضمن االستراتيجيات المنسجمة مع عمل الدماغ والتي سوف تستخدم ت
ما  ذالطموح األكاديمي لدى التالميو في البرنامج الحالي لتنمية مهارات التفكير المستقبلي 

 يلي:
ه االستراتيجية من التالميذ العمل مع بعضهم ذاستراتيجية التعلم التعاوني: تتطلب ه -4

البعض من خالل المشاركة اإليجابية مع أعضاء المجموعة فيما يتعلق بالمادة الدراسية؛ 
 البشري ال ينمو إال في محيط إجتماعي. المخن إحيث 

االستراتيجية على تبادل الخبرات؛ فتجعل للتعلم  هذهاستراتيجية الحوار والمناقشة: تقوم  -4
نى، وتسهل تذكر المعلومات، وتدرب التالميذ على طرق التفكير السليمة، وتكسبه مع

 مهارات اإلتصال
 استراتيجية التعلم باإلكتشاف: تساعد على تنشيط الدماغ، وبناء المعرفة وثباتها. -2
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استراتيجية حل المشكالت: تضع المتعلم في موقف حقيقي يعمل فيه الذهن بهدف  -1
معرفي عندما يتم الوصول إلى حل الموقف المشكل؛ ومن ثم الوصول إلى حالة اتزان 

ا وأكثر إفادة.  يكون التعلم أكثر بقاء 
في حفظ المادة الدراسية  التالميذتساعد الخريطة الذهنية  :ةاستراتيجية الخرائط الذهني  -4

وسهولة تذكرها ومراجعتها في أي وقت وفي زمن قصير، كما تتميز بسهولة ربطها 
 ضافة معلومات جديدة إليها في أي وقت، وتستخدم الخريطة الذهنيةإو  بموضوعات أخرى 

لتنشيط الجانب األيمن من الدماغ الذي يركز على تكوين الصور الكلية لموضوعات 
 التعلم.

استخدام المخططات المفاهيمية لتنظيم البنية المعرفية يتم  استراتيجية خرائط المفاهيم: -1
القديمة في و العالقات بين المفاهيم الجديدة ت إذا وضح ىو المعنذيحدث التعلم و ذ؛ للتلمي

 .  ذللتلمي  البنية المعرفية
استراتيجية العصف الذهني: من أكثر االستراتيجيات استخداما  لتنمية التفكير بشكل عام  -8

والتفكير اإلبداعي بشكل خاص، من خالل موقف تعليمي يتيح للتلميذ توليد أكبر عدد 
 واألمان بعيدا  عن النقد  ةللموقف المشكل في جو يسوده الحري من األفكار والحلول

، ماذا W، ماذا يريد أن يتعلم K( )ماذا يعرف التلميذ KWLاستراتيجية التقييم الذاتي ) -7
(: تهدف إلى تنشيط عمليات التفكير ومعرفة التالميذ السابقة وجعلها نقطة Lتعلم 

 ذ تقييم ذاته، وتلخيص ما تعلمه.إنطالق للمعلومات الجديدة، كما تتيح للتلمي
 مراحل التعلم المستند إلى الدماغ:*

(، و)مكة 42-421 ،4,44)سوسن محمد،  بحثمثل  البحوثتتفق العديد من 
 حسين،، )سامية (424-421 ،4,42 محمد،(، )رجاء 414-441 ،4,44 ،معبد المنع

 ،4,44 أحمد،، )محمود (412، 4,41 خليل،تيسير  أحمد،(، )محمد 41-44 ،4,41
( على أن عملية التخطيط للتدريس وفق التعلم المستند إلى الدماغ تمر بالمراحل 114-114

 التالية:
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 المرحلة األولى: مرحلة اإلعداد والتهيئة:

يتم خالل هذه المرحلة إلقاء نظرة عامة عن موضوع الدرس وتصور ذهني للمواضيع 
مبدئي ا للتعلم الجديد، وتحفز دماغ المتعلم بالترابطات ذات الصلة؛ فهذه المرحلة توفر إطار ا 

الممكنة، وكلما كان لدى المتعلم خلفية أكثر عن الموضوع كلما كان أسرع في استيعاب 
 وتمثيل المعلومات الجديدة ومعالجتها.

 المرحلة الثانية: مرحلة اإلكتساب:

األصلية والمترابطة،  في هذه المرحلة يتم تشكيل الترابطات العصبية نتيجة الخبرات
وكلما كانت المدخالت مترابطة كلما كانت الترابطات العصبية أقوى وأكثر، ومن الجوانب 
المفيدة لتسهيل اكتساب الدماغ للتعلم توفير عدد متنوع من الخبرات أمام المتعلم لكي 

التحدث يستخرج منها ما يتعلمه باإلضافة إلى تحديد نسبة الوقت الذي ينبغي على المتعلم 
 والعمل خاللها بدال من االستماع فقط.

 المرحلة الثالثة: مرحلة التفصيل أو اإلسهاب:

تدعم هذه المرحلة تعميق الفهم وترابط المواضيع، وتحتاج إلى إدماج المتعلمين في  
األنشطة التعليمية المختلفة وتوفير فرص التجريب والتفاعل مع الخبرة الجديدة؛ من أجل فهم 

 ذية راجعةأعمق وتغ
 المرحلة الرابعة: مرحلة تكوين الذاكرة:

 يتم حيثتهدف هذه المرحلة إلى تقوية التعلم واسترجاع المعلومات بشكل أفضل، 
خاللها الربط بين األجزاء التي تم تعلمها لكي يتم إسترجاعها في أوقات الحقة؛ وحتى يتحقق 

 الراحة الكافية للمتعلم والسياق ذلك البد من مراعاة وجود عوامل تسهم في ذلك مثل توفير
ودرجة وكمية الترابطات، والتغذية الراجعة والتعلم القبلي؛ مما يساعد على عمق  التربوى 

 التعلم األفضل.تحقيق المعالجة الدماغية وتقوية الذاكرة، و 
 : التكامل الوظيفي أو االستخدام الممتد:الخامسةالمرحلة 

التعلم الجديد في نطاقات واسعة بهدف تعزيزه الحقا  يتم في هذه المرحلة استخدام 
والتوسع فيه واإلضافة إليه، حيث يتم تطوير الشبكات العصبية الموسعة أو الممتدة من خالل 

 تطوير ترابطات صحيحة وتقوية الترابطات نحو موضوع التعلم.  تكوين ترابطات أو
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 لدماغ:إلى ا* خصائص التعلم المستند 

لدماغ بالعديد من المواصفات والخصائص التي تميزه عن إلى المستند يتصف التعلم ا
،  1,,4: )جيهان موسى ، كما أشار إليه كل من  والتي تتمثل فيما يلي التقليديالتعلم 

(، ,8-,8،  4,44(، )ختاش محمد ، 74،  1,,4(، )يعن هللا بن علي ، 44-42
توظيف أنواع : ( 424، 4,47المرسي، (، )مرفت محمد، رباب 4,41)حيدر عبدالكريم ، 

 -استثارة جيدة لعقل المتعلم -استثارة عالية وبشكل مالئم لإلنفعاالت - الذكاءات المتعددة
تعلم المواضيع من خالل تعدد ويتم  -نظاما  في حد ذاته، وليس تصميما  معد مسبقا   يعتبر

فعية الداخلية والذاتية لدى الدا -التأكيد على السياق والمعنى والقيمة -وتداخل األنظمة
يتأثر  -التقييم المستمر -التعلم من أجل اإلستمتاع -استخدام كلي للغة اإليجابية -المتعلم

يؤكد أن الذكاء ديناميكي غير  -يتأثر بمراحل نمو الفرد -بالخبرات البيئية والتجارب العملية
 التقويم مستمر ومتزامن مع جميع مراحل التعلم. -ثابت

جريت في مختلف المجاالت ألهذه الخصائص والمميزات؛ تنوعت البحوث التي ونظرا  
التعليمية فيما يتعلق بموضوع التعلم المستند إلى الدماغ وتباينت أهدافها ونتائجها التي 

 اتفقت جميعها على الدور الحيوي الذي يلعبه الدماغ في العملية التعليمية ومنها:
الدماغ في تنمية  إلى المستندإلى  فاعلية التعلم  توصل الذى( (Doris, 2007 بحث

 بحث نتائج وأشارت، الخامسالتحصيل األكاديمي والتفكير في الرياضيات لدى تالميذ الصف 
فاعلية التعلم  إلى( 4,41(، )سامية حسنين ،4,42كل من )محمد أحمد ، صهيب سليمان ،

الدماغ في تنمية القوة الرياضية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، كما قام بحث )  إلى المستند
 جمهورية( بتطوير منهج الرياضيات بالمرحلة اإلبتدائية في كل من 4,42بندر بن محمد ، 

مصر العربية والمملكة العربية السعودية في ضوء مبادئ ومتطلبات نظرية التعلم المستند إلى 
الرياضياتية  النتائج وجود حجم أثر عالي للمنهج المطور في تنمية العملياتالدماغ؛ وأظهرت 

هدف إلى قياس فاعلية التعلم القائم على  الذى (Meletha, , 2013 ) وبحثلدى التالميذ، 
 تمتدالدماغ في تنمية الكفاءة الذاتية واألداء األكاديمي لدى طالب المدارس الثانوية الذين 

ا في شرق ترينيداد، وأشارت نتائج  48 إلى 41 منأعمارهم  إلي تحسن الكفاءة  البحثعام 
لدماغ ا إلىن استخدام استراتيجيات التعلم المستند إالذاتية للطالب واألداء األكاديمي؛ حيث 

)محمد  بحثعمل على تعزيز التعلم وتحسين األداء األكاديمي بشكل ملحوظ، وأظهرت نتائج ت
( فعالية نموذج تدريسي قائم على الدماغ في زيادة 4,41 أحمد الرفوع ، تيسير خليل ،
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تحصيل طالب الصف العاشر األساسي في مادة الرياضيات، وتحويل اتجاهاتهم السلبية نحو 
بتقصي مدى  (Malasia, 2014)  بحثالرياضيات كمادة إلى اتجاهات ايجابية، وإهتم 

مع الدماغ في  ةتدريس المنسجممعرفة واستخدام معلمي التربية الخاصة الستراتيجيات ال
الفصول الدراسية لدعم نجاح الطالب ذوي اإلعاقة، ومدى تأثيرها على الكفاءة التعليمية، 
وكشفت نتائج هذه الدراسة المعرفة الشاملة الستراتيجيات التدريس القائمة على الدماغ من 

الفرصة لجميع  بضرورة إتاحة البحث نتائجقبل معلمي التربية الخاصة، ومع ذلك أوصت 
المعلمين لحضور سلسلة من الدورات االحترافية حيث يحتاج هؤالء المعلمون إلى دعم 
مستمر، كما أوصت بأن يطلب من معلمي التعليم الخاص الحصول على هذا التدريب كجزء 

 بحثمن متطلبات التطوير المهني المستمر قبل العمل في مهنة التدريس، كما أجري 
(Laura , 2014) الدماغ التي يستخدمها معلمي  إلى المستندتحديد استراتيجيات التعلم ل

 ،الصف األول حتى الصف السادس في الفصول الدراسية التقليدية في مدرسة غرب جورجيا
وكيف يستخدم المعلمون خبراتهم لتحديد االستراتيجيات التي يتعين عليهم القيام وتنفيذها في 

دماغ، إلى جانب تصوراتهم، ومواقفهم، ومخاوفهم بشأن التعلم لا إلىظل بيئة التعلم المستند 
فاعلية برنامج قائم على التعلم  إلى( 4,41)سامية حسين ، بحث وتوصلالقائم على الدماغ. 

لدماغ في تنمية بعض عادات العقل ومفهوم الذات األكاديمي لدى الطالب ذوي ا إلىالمستند 
(  4,41)خالد محمد ،  بحث أشارصعوبات تعلم الرياضيات بالمرحلة اإلبتدائية، في حين 

تنمية بعض مهارات التفكير  لدماغ فىا إلىفعالية برنامج مقترح قائم على التعلم المستند  إلى
 ليل، اإلستدالل غير الشكلي، اإلستدالل الشكلي( ومستوى التحصيلالهندسى )التصور، التح

  (Ozlem, 2014 ) بحثالدراسى  فى الهندسة لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي، وهدف 
في جامعة دوكوز إيليل في  ةالدماغ في الفصول الدراسي إلى المستندإلى دراسة مزايا التعلم 

إلى أن التعلم أصبح أكثر فاعلية وأكثر متعة في ظل  البحث نتائجأزمير بتركيا، وتوصلت 
الدماغ؛ حيث ساعدت هدة األنشطة الطالب على أن يكونوا أكثر  إلى المستندأنشطة التعلم 

( 4,44)محمود أحمد ، بحث وأوضحنشاطا  وأكثر نجاحا  في تعلم الكثير من المهارات. 
تدريس الرياضيات للطالب المعلمين  فاعلية التعلم المستند إلى الدماغ في تدريس مقرر طرق 

 إلى توصل الذى(  4,41) رضا أحمد ،  وبحثفي تنمية بعض عادات العقل واإلتجاه نحوه، 
فاعلية بعض استراتيجيات التعلم المستند إلى الدماغ في تدريس الرياضيات على تنمية 
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 بحثتدائي، وهدف التفكير الجانبي واالتجاه نحو الرياضيات لدى تالميذ الصف الثالث اإلب
Tara , 2016) إلى معرفة أثر التعلم المستند إلى الدماغ في تنمية التطوير المهني )

للمعلمين، وإلى أي مدى يتم تطبيق استراتيجيات التدريس التي تستهدف الدماغ في 
( من معلمي المدارس العامة في مراحل 11) البحثالممارسات التدريسية، وقد شارك في 

بضرورة زيادة توعية المعلمين بمفاهيم ومبادئ التعلم  البحث نتائجفة، أوصت دراسية مختل
المستند إلى الدماغ، وكذلك زيادة تطبيق استراتيجيات التعلم المستند إلى الدماغ في الفصول 

( النهج الوصفي التحليلي 4,41، حمد أحمد،  عبد هللا عباس) بحثالدراسية، كما اتبع 
األول الثانوي بأمانة  للتعرف على عالقة التفكير الرياضي بجانبي الدماغ لدى طلبة الصف

(، 4,41حالم خاشع ، وألهام جبار، إكل من ) بحثصنعاء، واتضح من نتائج  –العاصمة 
 لى جانبي الدماغ في تحصيل( فاعلية استراتيجية التعلم المستند إ4,41)حيدر عبدالكريم، 

نموذج   (Sumalee & Charuni , 2018)الطالب في مادة الرياضيات، كما صمم بحث 
تعليمي بإستخدام التعلم القائم على الدماغ لتعزيز امكانات المتعلمين ورفع كفاءة العملية 

موذج التعليمي فعالية الن البحث نتائج وأظهرتالتعليمية، في المرحلة االبتدائية في تايالند، 
بين  االتصاللدماغ في رفع كفاءة العملية التعليمية وزيادة ا إلىالقائم على التعلم المستند 

إلى  (Ryan, 2018) خاليا الدماغ، ورفع درجات اإلنجاز لدى المتعلمين، وهدف بحث 
التعرف على وجهات نظر المعلمين والطالب )دراسة حالة، وتقييم فاعلية( حول فاعلية 

البحث على معلمي الصف  ادماغ، وقد تم التركيز في هذال إلىراتيجيات التعلم المستند است
الثامن وطالب الصف الثامن في الغرب األوسط، وأشارت النتائج إلى أن استراتيجيات التعلم 

لدماغ ساعدت الطالب في التعلم، والتذكر، وحل المشكالت، واتفقت جميع ارَاء ا إلىالمستند 
لدماغ هي استراتيجيات تعليمية فعالة ا إلىلى أن استراتيجيات التعلم المستند المعلمين ع

للغاية تجعل التعلم أكثر متعة، وتزيد من مشاركة الطالب وتحفيزهم للتعلم، كما أنها تعزز 
وجود أثر فعال إلستخدام  أظهرت( التي 4,47)بهجت حمد ،  وبحثالتفكير النشط، 

الدماغ في تنمية التفكير الرياضي وخفض القلق لدى طلبة  لىاستراتيجية التعلم المستند إ
الصف الثامن األساسي ذوي مستويات مختلفة من القلق الرياضي في مدارس عمان، وقام 

 ( بإعداد برنامج قائم على التعلم المستند إلى الدماغ فى تدريس4,47)يسرى أحمد ،  بحث
المرحلة االبتدائية، وأشارت نتائج  دى تالميذالرياضيات لتنمية حل المشكالت واتخاذ القرار ل
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في تنمية مهارات حل  كبيرأن البرنامج المقترح يتسم بالفاعلية وله تأثير  إلى البحث
)مرفت  بحثقام و المشكالت واتخاذ القرار، كما ساعد على بقاء أثر التعلم لدى التالميذ، 

( بتصميم استراتيجية مقترحة في ضوء نظرية التعلم المستند 4,47محمد، رباب المرسي، 
الذاتية  الدماغ وقياس أثرها على تنمية التحصيل ومهارات التفكير البصري والكفاءة إلى

إلى فاعلية اإلستراتيجية المقترحة،  بحثالمدركة لدى طالبات المرحلة اإلعدادية، وتوصل 
المرحلة  فيرياضيات ال( إلي تطوير مناهج 4,41)عبدالرحمن محمد ،  بحثوهدف 

فاعلية  عن وأسفرالدماغ،  المتوسطة في دولة الكويت في ضوء مبادئ التعلم المستند إلى
تدريس وحدتين مطورتين من التصور المقترح لمنهج الرياضيات في تنمية التحصيل الدراسي 

 الصف السادس المتوسطة. تالميذلدى 
التي تم عرضها على إمكانية استخدام التعلم منها السابقة  البحوثقد دلت نتائج و 

المستند إلى الدماغ من خالل برامج تعليمية ومداخل تدريسية مختلفة لرفع كفاءة العملية 
اإليجابية نحو التعليم، وقد  واالتجاهاتالتعليمية، واكتساب المتعلمين العديد من المهارات 

في إعداد اإلطار النظري، والبرنامج ذات الصلة السابقة  البحوثمن  لحاليا البحثاستفاد 
 القائم على التعلم المستند إلى الدماغ.  

 * دور المعلم والمتعلم في ظل التعلم المستند إلى الدماغ:  

وفقا  لنظرية التعلم المستند إلى الدماغ فإن المعلم يقوم بدور كبير لتحسين عملية 
(، )جيهان موسى ،  14،  8,,4هذا الدور فيما يلي: ) أماني سعيدة ،  التعلم، يتلخص

 (41،  4,41(، )سامية حسنين ، 78-71،  1,,4(، )يعن هللا بن على ،  ,2،  1,,4
 ميسر وموجه ويهتم باالثاره والتفكير واإلبداع والحوار والمشاركه. -
 يدعم التعلم ذا المعنى من أجل زيادة الخبرة عند المتعلمين. -
المتعلم من  يكتشف أنماط التعلم واساليبه الخاصة بكل متعلم والتعرف على مـا يتمتـع بـه -

 .قدرات دماغية
 المكتـسبة يهيء المناخ الصفي المالئم بما يتفق مع العمل التعاوني، حيث أن الخبرات -

 .بالعمل التعاوني تسمح بتوفير أساليب للتفاعل اإلجتماعي واحترام اآلخرين
 التعلم بالغرض.يربط  -
يعطي فرصة لليقظة العقلية والعـصف الـذهني يسأل ويختبر ويقترح بشكل متواصل، و  -
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التعلم  الخارجية واثارة االستعانة بأدمغتهم فـي اكتـشاف البيئـة بحيـث يـستطيع المتعلمـون 
 .المرغوب

س يهتم بالجوانب المتكاملة لشخصية التلميذ؛ حيث يسمح له بحرية الحركة والجلو  -
 والتعبير عن الرأي.

 أثناء عملية التعلم، واتاحة الفرصة لهم للتعبير عن رغباتهم باألمانإشعار المتعلمين  -
 باستخدام أساليب مريحة وممتعة مثل األلعاب التعليميـة، تمثيـل األدوار، المـسرحيات

 .المدرسية وغيرها
(؛ فالمعلم يبدع ويعمل في إغناء البيئة التعليمية )إدخال الموسيقى، الرسومات، اللوحات -

 ظل البيئات الثرية بالمنبهات.
 يستخدم أساليب متنوعة في القياس والتقويم. -
 يحافظ على نشاط التلميذ وايجابيته طوال الحصة. -
 يستفيد من تقييم المعلمين، وتقييم أولياء األمور وتقدير األقران. -

يكون على النحو التالي: ) أماني سعيدة في ظل التعلم المستند إلى الدماغ المتعلم  دوربينما 
 ( 24،  1,,4(، )جيهان  موسى ، 11،  8,,4، 
 قادرا  على التعاون والمشاركة مع ااَلخرين في صناعة القرارات. -
 يوظف أنواع المعرفة في مجاالت مختلفة متعددة. -
قدرات  التعامل مع أساليب حل المشكالت بأنواعها المختلفة والتـي تنمـي قادرا  على -

 .المتعلم الذكائية في جانبي الدماغ
  .مدركا  لعمليات التقويم الالزمة لتعلمه فرديا  وجماعيا   -
العقلي بحيث يقوم ببناء وتركيب  خدمة النمو استخدام الجوانب الجـسمية فـي قادرا  على -

 يصة التمعنى، حيث أن لكل فرد سماته الخا معينة تعطي لألفكار المتعلمـة بطرق  األشياء
 .يتعلم طبقا  لها

 يمكنه أن يتعلم موضوعا  واحدا  بتعدد مداخله.  -
 غني بالحركة والنشاط، ولديه إستثارة عالية نحو التعلم والتقدم الذاتي. -
تتصف الدافعية لديه بأنها دافعية داخلية المنشأ، يتعلم من أجل اإلستمتاع، يؤكد على   -

 ابية مع ذاته ومع األخرين، المعنى والقيم المتعلمة، مرح، يستخدم لغة إيج
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يهتم بالتغذية الراجعة، ذو تفكير تأملي منظم، يتفوق التفكير اإليجابي لديه عن التفكير  -
 الخطي. 

 عناصر بيئة التعلم المستند إلى الدماغ:
لجعل بيئة التعلم غنية ومنسجمة مع عمل الدماغ وداعمة للتعلم المستند للدماغ يجب 

(، )عبدالقادر محمد ،  78،  1,,4أن تتوافر فيها العناصر التالية: ) يعن هللا بن علي، 
   (Tara , 2016 ,4)(، 88-82، 4,41(، )لبنى نبيل ، 441-447،  4,41

بيئة مثيرة تتحدى قدرات المتعلمين على مختلف يجب ان تكون بيئة التعلم  التحدي:
 المستويات، تحتوى على شعارات إلثارة الدافعية والحماس للتعلم.

 ،ومقدار تقدمه ،ونتائجه ء المتعلم،عن أدا لتقديم المعلومات التغذية الراجعة الفورية: -4
ي إلى يؤد؛ مما ومقدار ما تعلمه ومدى مالءمة أدائه للهدف الذي ينبغي الوصول إليه

 . إعادة توجيه المتعلم نحو تحقيق األهداف المرجوة
الحركة: تتوافر فيها الحركة لما لها من أثار إيجابية على تنمية أنماط اإلرتباطات  -4

الدماغية وتنبيه الخاليا العصبية في المنطقة الدماغية بالتحكم بالحركة، كما أن لها 
الضرورية الالزمة للمحافظة على  دور في توجيه اإلدراك وتسهيل إنتاج الكيماويات

 الثبات اإلنفعالي الذي يساعد في عمليات التعلم والتذكر.
القراءة: عدم تعرض المتعلم لسماع كلمات جديدة يؤدي إلى عدم تطوير الخاليا العصبية  -2

في المنطقة السمعية على قشرة الدماغ الخارجية؛ ولهذا يجب تزويد المتعلم بعدد وافر 
لتي تتحدى قدراته وتحفز الدماغ ليكون أكبر شبكة ممكنة من اإلرتباطات من المفردات ا

 بين الخاليا العصبية للمنطقة السمعية.
التعاون: حيث يوفر التعاون بيئة تعليمية تفاعلية تسمح للمتعلمين باكتساب الخبرات  -1

ون هو والمهارات والحقائق بشكل طبيعي وفي إطار تعليمي ملئ بالخبرات الحياتية، والتعا
 عامل مشترك في تنفيذ الكثير من نماذج واستراتيجيات التعلم المستند إلى الدماغ.

التجريب: إن توفير بيئة تعليمية غنية بالخبرات الحسية والتجريب يساعد على تحفيز  -4
اإلتصاالت الشبكية بين الخاليا العصبية، وتحفيز التالميذ نحو المعرفة وزيادة معدل 

 أنه ينمي قدرة التلميذ على التأمل واإلستنتاج. اإلحتفاظ بها، كما 
استخدام الموسيقى: حيث أن للموسيقى أثر في نمو المخ، وتحريك بعض المواقع في  -1

الدماغ، وتحفيز التالميذ نحو التخيل والتفكير، والحد من التوتر والقلق؛ مما يسهم في 
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 التفكير بطريقة أفضل.
 ديد.توفير األمن النفسي والتقليل من الته -8
تنويع األماكن وإجراء تغييرات في البيئة من حيث )األلوان، واإلضاءة، وترتيب  -7

 المقاعد،.....(
ويتضح مما سبق أن نظرية التعلم المستند إلى الدماغ من النظريات الحديثة والتي تقوم 
على مجموعة من المبادئ منها أن البحث عن المعنى شيء فطرى، دور االقتداء والمحاكاة 

ملية التعلم، االنفعاالت وتأثيرها في التعلم، عمليات الوعى والالوعي، وتركيز االنتباه في ع
واإلدراك، والتعلم متطور ومستمر ويعتمد بشكل أفضل على المواقف المليئة بالتحدي وتقلل 
التهديدات فرص التعلم، وتراعى هذه النظرية أن المخ البشرى متميز وفريد. كما تتضمن 

عة من االستراتيجيات والمراحل التي بدورها تسهم في تقديم نموذج تدريسي النظرية مجمو 
 للتالميذ لتنمية مهارات التفكير المستقبلي والطموح األكاديمي لديهم.

  Future Thinkingثانيا: التفكير المستقبلي:

يهدف هذا الجزء إلى تحديد مهارات التفكير المستقبلي التي ينبغي تنميتها لدى  
مفهوم التفكير المستقبلي، والمبادئ الرئيسة التي ل وال  ويتم التنويه أتالميذ المرحلة االبتدائية، 

 مراحله ومهاراته المختلفة، بجانب متطلبات تنميته،ثم يستند إليها، وأهميته بالنسبة للمتعلم، 
 وخصائصه المميزة، وفيما يلي توضيح ذلك. 

 مفهوم التفكير المستقبلي:

بحار عبر من أنماط التفكير المرتبط بالقدرة على اإل طنم هوالتفكير المستقبلي   
)أحمد سيد الزمن عقليا ومستقبليا وتخيل أحداث المستقبل وعمل تصور الحتماالت المستقبل

،4,44 ،14). 
عملية متصلة بصميم استراتيجية مستقبلية تمر بالتخيل والتوسع والتنبؤ  كما إنه

 (Hines,2006, 11). ات لحل المشكالت المستقبليةوالتصور والتخطيط واتخاذ القرار 
عملية حل  هو ( إلى أن التفكير المستقبلي44، 1,,4، عماد حسينويشير )

المعلومات، والتأمل في التفكير، واالحتضان لمشكالت ويمر بمجموعة من المراحل منها جمع ل
 .للمعلومات والنمو

 رلتفكي( على أن ا48، 4,44،ماهر محمد، و)(Ragy,2011) كل من ويتفق
هو جهد عقالني منطقي ابتكارى للتعرف على مسار حياة البشر بين الماضي لمستقبلي ا
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 لعلى ح ويساعدتصورية وفق منهج علمي يعتمد على الذاكرة ال ريسيوالحاضر والمستقبل و 
 -التوقع -التوسع-األحكام إصدار منها المهارات من مجموعة ويتضمن لمستقبليةا تلمشكالا

 المرونة-الطالقة -األصالة  -االستنتاج
( أن التفكير المستقبلي هو نشاط يقوم به 27، 4,42، رمضان فوزى يذكر)بينما 

التي من خاللها يمكن توقع حدث مستقبلي أو أكثر فيشكل و العقل في ضوء فهم األسباب 
 توقعات مستقبلية في نطاق المألوف. 

( أن التفكير المستقبلي هو مجموعة من القدرات 11، 4,41، سماح محمد) وترى 
ليتمكن من توقع النتائج الحالية والمستقبلية وحل  المادةلدراسة  التلميذالتي يجب أن يمتلكها 

تقبلية والتصور المستقبلي وذلك عند معالجة القضايا والمشكالت التي تواجه المشكالت المس
توقع األزمات -مهارات هي )التخيل المستقبلييتضمن مجموعة من الالمجتمع المصري، و 
حل المشكالت -التصور المستقبلي-تحديد رؤية واضحة للمستقبل-المستقبلية ونتائجها

 المستقبلية(.
التفكير المستقبلي بأنه القدرة على التوصل  (7 ،4,44، محمد سيديعرف )و 

عن مقدمات محددة، والربط بين األسباب والنتائج، وتحديد  ناتجةالستنتاجات منطقية 
، وتوقع النتائج المستقبلية المترتبة على حدث أو مشكلة ما راهنة، األفكارالعالقات بين 

كشف و  تصورات مستقبلية بديلة وضعضوء والتنبؤ باألزمات المستقبلية المتوقع حدوثها في 
معوقات تحقق التنبؤات المستقبلية المتوقعة فضال عن بعض البيانات والمعلومات المتاحة 

 لمواجهة مشكلة ما إلى جانب تقييم المقترحات المستقبلية المصاغة لمواجهة مشكلة بعينها".
من  ( أن التفكير المستقبلي هو مجموعة411، 4,48ويوضح )عقيلي محمد، 

ليتمكن من القدرة على توقع النتائج الحالية والمستقبلية  التلميذالقدرات التي يجب أن يمتلكها 
 أثناء معالجته للقضايا والمشكالت.

مجموعة من  عبارة عنالتفكير المستقبلي ( أن 8، 4,48،محمدوتذكر )تهانى 
التي قد تحدث  طالب على التوقع الحدسي للظواهر والمشكالتالالمهارات التي تساعد 

مستقبليا والتنبؤ بنتائجها وآثارها، وكذلك التصور المستقبلي لتطوراتها في المستقبل بناء 
 .على فهم الحاضر وتحليله واالستفادة منه



 ....................................................... فاعلية برانمج تدريسي قائم على مبادئ نظرية التعلم املستند

- 11 - 

، 4,47(، و)وفاء بنت سلطان، 1,1، 4,48محمود،حنان كل من ) بينما توضح
درة على صياغة فرضيات جديدة ( أن التفكير المستقبلي هو عملية إدراك المشكالت والق47

والبحث عن الحلول وتعديل  المتاحةوالتوصل إلى ارتباطات جديدة باستخدام المعلومات 
الفرضيات وإعادة صياغتها باستخدام االكتشاف واالبداع والخيال والتنبؤ بالمستقبل ووضع 

المتوقع حدوثها تصورات مستقبلية واقتراح البدائل المحتملة لعالج وحل القضايا والمشكالت 
  في المستقبل.

( 474-474، 4,47 ،نجالء عبد البر، ومحمد عبد السالم، ومها فتح هللاويعرف )
التفكير المستقبلي بأنه تفكير استراتيجي بعيد المدى ويعزز اتخاذ القرار ويحول االحتياجات 

–التطلع لألمام -)االستطالعمن صيغة نظرية إلى تصميم عملي لتنفيذه في الواقع ومهاراته 
 التنفيذ(.-التنبؤ-التصور–التخطيط 

( التفكير المستقبلي بأنه مجموعة من المهارات 47، 4,47، رشا أحمدوضح )تو 
تالميذ على إدراك القضايا والمشكالت وتفسيرها والتوصل إلى تنبؤات وتصورات الالتي تساعد 

ل واقتراح حلول وفقا لرؤية مستقبلية حتى حول هذه المشكالت ومحاولة ربط الحاضر بالمستقب
 -ال تصبح أزمات يصعب التعامل معها ويتكون من مجموعة من المهارات هي ) التوقع

 .حل المشكالت المستقبلية( -التصور المستقبلي -التنبؤ
  ومهاراته يمكن سردها فيما يلي: وهناك توجهات مختلفة لدراسة التفكير المستقبلي 

على صياغة  والقدرةت للمشكالإدراك "عملية  يقصد به: عقلية كعملية لمستقبليا رلتفكيا -
والبحث عن ، ارتباطات جديدة باستخدام المعلومات المتاحةلى إ جديدة والتوصلت ضيارف

ورسم البدائل المقترحة ثم ، صياغتها عند الحاجة لذلكدة عات، وإضيارف حلول وتعديل
والبحث عن الغموض والمالمح غير ت، الؤلتسااملية لعا وتتطلب هذه"، لنتائج اتقديم 

ر فكاأو أ صورة ذهنية أو رسومفي  رلتفكيا لتجسيدل لخيا، والتقصي، واالواضحة
Masini,2014,4)). 

رة ثاوإ رألفكاا نم الكثير توليد"عملية  يقصد به :تصور كعملية لمستقبليا لتفكيرا -
 والعصف ، للتأمل، والخياا واستخدام، من معلومات ما تم تجميعه حولت الؤلتساا

بهدف وضع تصور مبدئي لما ستكون عليه الظاهرة ، يحدث لوذا تيجية ماارست، واالذهنى
من أفكار اآلخرين وإطالق العنان للخيال  مستقبليا، وتتضمن هذه العملية االستعارة 
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المشروط وتبسيط العقبات مع مزيد من العمل الجاد والمحاولة المستمرة الجيدة 
(Sandra,2010,35). 

 يقوم الفرد من خاللها لتيا لعمليةا" ويقصد به :استشراق كعملية لمستقبليا التفكير -
باكتشاف أو ابتكار وفحص وتقييم واقتراح بدائل مستقبلية ممكنة ويتم صياغتها على 

 نم ميت لتيا لعمليةا" وهو: تنبؤ كعمليةيكون  لمستقبليا شكل تنبؤات وبالتالي التفكير
والمحتمل حدوثها، ودراسة المتغيرات  المتنوعة لمستقبليةا الصورة تكوين لةومحا خاللها

 كعملية لمستقبليا التفكيروبذلك ظهر  التي يمكن أن تؤثر في هذه الصورة المستقبلية
األحداث من  تطور إدراك أو ، تقوم على فهم لتيا لعمليةا" ويقصد به  :توقع محسوب

اتجاه وطبيعة المشكلة ويعتمد في ذلك على استخدام امتداد زمنى مستقبلي لمعرفة 
 معلومات متنوعة عن المشكلة وتحليل هذه المعلومات وصياغة التوقعات للتعامل معها

"(Sloughter,2011, 305-306). 
 رصد خاللها يتم من لتيا لعمليةا" يقصد به: تللمشكال حل كعملية لمستقبليا التفكير -

بدائل ممكنة لما ستكون عليه المشكلة  واقتراح الحاضرةالواقعية  تلمشكالا رمسا تتبعو
ووضع حلول غير مألوفة  مستقبليا مع التركيز على صياغة الحلول البديلة المتوقعة،

اقتراح االفكار  -وتمر هذه العملية بمراحل حل المشكلة )جمع المعلومات للمشكلة،
تحسين األفكار والتقليل من  –االنتقاء بين األفكار والبدائل  -والبدائل الممكنة للحل

 .(S.Iau,2011, 9) لمستقبليةالمخاطر ا
 نم ميت لتيا لعقليةا لعمليةا به ويقصد: إبداعية نتاجيةإ كعملية لمستقبليا التفكير -

 والتي للفرد المميزة المدى قصيرة النظرة مثل الحاضر قيود من نسبيا الفرد تحرير خاللها
 يمكن مألوفة غير جديدة بمعلومات والخروج جديد شيء إنتاج سبيل في عقبة تشكل

 .(Christian, 2014) مستقبال منها االستفادة
 لىإ تهدف لتيا لعقليةا لعمليةاالتفكير المستقبلي هو "وبالتالي يمكن التوصل إلى أن 

 المشكالت، المتعلقة بهذه الجديدة البدائل لصياغة والتخطيط لمستقبليةا تلمشكالا إدراك
 عن والبحث والتوقع، التخيل خالل من المتاحة المعلومات باستخدام جديدة لحلول والتوصل

 في تفيد قد محتملة أفكار أو فكرة واقتراح وتقييم وفحص بها، والتنبؤ لها مألوفة غير حلول
 مستقبلية. مشكلة حل
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 :المستقبلي مهارات التفكير

هي مجموعة   (Skills of Future Thinking)لمستقبلي ا رلتفكيمهارات ا 
التفكير المستقبلي والتي قد تستخدم من جانب شخص ما يفكر فيما  العمليات التي تعبر عن

، 4,44،ماهر محمدلمستقبلية)ت المشكالا بعضسة ل دراخال وتظهريحدث في المستقبل 
48).  

(، 1,,4،محمـد مصـطفي) كـل مـن ل بعض البحوث واألدبيات المرتبطة حـددخال نمو
ــــد ســــيد ، ــــزى حســــنو) (،4,44و)أحم ــــد الحلــــيم، و زي ــــان عب ــــاء بنــــت 4,42،إيم (، و)وف

وفيـه الوصـول  :االسـتنتاج - ( مجموعـة مـن مهـارات التفكيـر المسـتقبلي وهـي:4,47سلطان،
 إصـدار - .اسـتنتاج اسـتجابات جديـدة غيـر مألوفـة ويقصد :األصالة – .من الخاص إلى العام

ـــمتعني و :مألحكاا ـــار المواقـــففي  الحك ـــا التالميـــذ لتي ا واالفك في أو  التعلـــيمفي يتعـــرض له
 هـدف قفي تحقي يسـاعد ممـا ؛خطوة بخطـوةاءات رإلجء ابنا: وهو التخطيط -. لعمليةة الحياا

 ط تبارلال النظـــرر دون لألفكا العنـــان وهـــى إطـــالقالمســـتقبلي:  للتخيا  -. مسبقا  موضـــوع
وهى عملية عقليـة يـتم مـن خاللهـا تفسـير الحقـائق لتحسـين الحيـاة الحاضـرة  والمنطق بالواقع

والمستقبلية، ويـتم فيهـا تكـوين عالقـات جديـدة مـن خـالل خبـرات سـابقة  غيـر مألوفـة، وتعتبـر 
حــول موضــوعا مــا لماضي ا نم صــورر ستحضاا التصــور: بمعنــى - اإلبــداع. مســتوياتعلى أ

د رلفا فيهـا يحلـلعقلية  مهـارة: التنبـؤ  - يـر مـألوف.أو مشكلة للتوصل إلـى مـا هـو جديـد وغ
وبها يسـتطيع اسـتقراء المسـتقبل ، المعلومات الموجودة في بنائه المعرفي وذات صلة بالمشكلة

 سـابقة خبـراتأو  تجارب نمت ستنتاجاأو ا مالحظات عنناتجة تأسيسا على معلومات سابقة 
 ممكـن قـدر بـأكبر فكـرةأو مسألة  عـن التحـدث :التوسـع -سابقة  من مشكالت مرت على الفرد

يقـوم  هي اجتهـاد األزمات المستقبلية: توقع مهارة - الكاملة التفاصيل عن والبحث األفكار من
 حـول للتخمـينلة وفي محابه الفرد عندما ال تتـوفر معلومـات كافيـة لديـه عـن المشـكلة، وذلـك 

ــايتعــرض  لتيا تلمشكالوا المســائل بعــض ــدرة :الطالقــة - .له  مــن عــدد ركبأ توليــدعلى  الق
 هـذه توليـدفي  والدقـةعة رلسامشكلة ما مع أو مسألة  حـولر ألفكاأو ا المترادفـاتأو  البدائل
ر مسا وتحويــل المتوقعــةر ألفكاا نــوع مــنليســت  أفكــار انتــاجعلى  القــدرة نة:ورلما -. البــدائل
عــدم تبنــي أنمــاط ذهنيــة  هنــانة تعني ورلم، والمشكلةأو ا متطلبــات الموقــف رمع تغي التفكيــر
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 أوبنـاءة ممكنـة حلـول تقديم على الفرد قدرة وتعنى: االقتراح -.محددة سلفا وغير قابلة للتغيير
 . ما مسألة أو مشكلة لحل  وفعالة

مهارات التفكير المستقبلي إلى: فهم   (Jones,et al ,2012,692)كما صنف 
تحليل  -واالختالف بين الحاضر والماضيتحديد أوجه الشبه  -وتفسير الوضع الحالي

اختيار البديل  -وضع سيناريوهات مستقبلية محتملة-التغييرات والدوافع ذات الصلة بالمشكلة
 األفضل.

ج، الستنتا:اهىلمستقبلي ا رلتفكي( أن مهارات ا48، 4,44،ماهر محمدويذكر )
 نة.ورلم، االطالقة، التوقع، التوسعم، ألحكاا إصدار، ألصالةا

مهارة  ى:هإلى أن مهارات التفكير المستقبلي  (28، 4,44،محمد سيد) لوتوص
)الربط بين األسباب والنتائج(،  )التوصل الستنتاجات منطقية من مقدمات مطروحة(، ومهارة

)تحديد العالقات بين األفكار(. ومهارتي )توقع النتائج المستقبلية المترتبة على حدث  ومهارة
تصورات مستقبلية بديلة لمواجهة مشكلة ما(، مهارة )التنبؤ باألزمات أو مشكلة راهنة، وضع 

مهارة )الكشف عن معوقات  المستقبلية المتوقع حدوثها في ضوء بيانات ومعلومات متاحة(،
ومهارة )تقييم المقترحات المستقبلية المصاغة لمواجهة  تحقق التنبؤات المستقبلية المتوقعة(،

 مشكلة ما أو حدث ما(.
( أربع ,4، 4,47(، و)رشا أحمد،414، 4,48ا قدم كل من )عقيلي محمد،بينم

مهارة  -مهارة حل المشكالت المستقبلية -مهارات للتفكير المستقبلي وهى: مهارة توقع النتائج
 مهارة التنبؤ. -التصور المستقبلي
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مجموعة هي وتستخلص الباحثتان في البحث الحالي أن مهارات للتفكير المستقبلي 
إدراك لى يقوم بها تلميذ الصف السادس اإلبتدائي والتي تهدف إالعمليات العقلية التي  من

، والتوصل المشكالت والتخطيط لصياغة البدائل الجديدة المتعلقة بهذهلمستقبلية ت المشكالا
لحلول جديدة باستخدام المعلومات المتاحة من خالل التخيل والتوقع، والبحث عن حلول غير 

مشكلة حل بها، وفحص وتقييم واقتراح فكرة أو أفكار محتملة قد تفيد في  والتنبؤ مألوفة لها
حل  -التنبؤ -التوقع -التخيل-وتتكون من خمس مهارات وهى : التخطيط مستقبلية

تتناسب مع تالميذ المرحلة االبتدائية عند تدريس مقرر  لتيالمشكالت المستقبلية وا
في البحوث السابقة ويمكن تعريف هذه المهارات كما الرياضيات لهم ونسب تكرارها مرتفع 

 يلى:
هو قدرة التلميذ على صياغة خطوات حل المسألة بشكل متسلسل   Planning:التخطيط -4

خطوة خطوة ويسهم ذلك في التعرف على أهمية التنظيم إلنجاز المهام، والتلميذ عندما 
  يخطط يضع تصورا محدد لكيفية الوصول إلى هدف ما.

هو قدرة التلميذ على التوصل إلى معرفة ما سيحدث في  Expectation :التوقع -4
المستقبل بشكل اجتهادي عندما ال يتوفر لديه معلومات ورسم خطة مستقبلية لبعض 

 المشكالت والمسائل في مادة الرياضيات.
هو قدرة التلميذ على تكوين  Speculation and Imagination :التخيل والتصور -2

لمام بجميع معطيات المسألة وتكوين عالقات للمشكالت في المستقبل واإل صور متكاملة 
 جديدة من خالل خبرات سابقة غير مألوفة.

هو قدرة التلميذ على استخدام خبراته ومعلوماته ومعارفه السابقة   Prediction:التنبؤ -1
لوضع خطة للمشكلة أو المسألة المستقبلية وتكون ناتجة عن مالحظة أو استنتاج 

 ستقراء الواقع.ال
وهى قدرة التلميذ على   Future problem solvingحل المشكالت المستقبلية  -4

تحليل المشكلة أو المسألة في مادة الرياضيات ووضع استراتيجيات إليجاد  حلول 
 مستقبلية مناسبة لمسألة ما. 
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 التفكير المستقبلي:السمات المميزة لذوي 

بناء على التنظير لمهارات التفكير التفكير المستقبلي بعدد من الخصائص  ذوي  يتسم
 (:481، 4,48المستقبلي ومنها كما ذكرها )عقيلي محمد،

النظرة الكلية: يتميز التفكير في المستقبل بالنظرة الكلية الشاملة، إذ ال يقتصر و  االنفتاح -
أو على جانب واحد دون اآلخر، بل يؤخذ في االعتبار الجوانب المختلفة من الظاهرة 

 ، بهدف رصد التغيرات المتوقعة، ورسم الصور واالحتماليات المستقبلية الممكنةالمشكلة
 فاؤل في التعامل.مع االهتمام بالقيم والت

: توصف دراسة المستقبل بأنها عملية احتمالية البيئي والتوجه الطويل الزمنى المنظور -
يصعب التوصل معها إلى درجة عالية من اليقين، لذا فهي عملية تحاول التقليل من 

 .البيئيةمستوى عدم اليقين من خالل البناء والتحليل الدقيق للمشكالت والظواهر 
والشعور بالهدف والغاية )االستهدافية(: يتسم التفكير في المستقبل بأنه عملية  ةالعقالني - 

 غير عشوائية تستند إلى أهداف وغايات، ومقاصد محددة توجهها، وترشد مراحلها المختلفة.
هى  التفكير المستقبلي ( أن خصائص ذوي 71،  4,41كما توضح )سماح محمد، 
لعلمي، وتقبل النقد، وااللتزام الخلقي في مواجهة التقدم الموضوعية والعقالنية، واالبتهاج ا

، 4,48العلمي، واإلنفتاح على التجارب والنظرة الكونية للمشكالت. وتضيف )حنان محمود،
هى اليقظة العقلية، والوعي بالمدى الكلى  التفكير المستقبلي ( أن خصائص ذوي 1,1

 نفتاح على ماهو جديد.للخبرات الماضية واالنتباه للخبرات الحالية، واال 
يستخلص مما سبق أن التفكير المستقبلي له عدة مهارات تشبه إلى حد ما خطوات و 

 .وحل المشكالت المستقبلية والتوقع، والتنبؤ، والتخيل والتصور، حل المشكلة ومنها التخطيط،
التفكير المستقبلي يتميزون باليقظة العقلية واالنفتاح والمرونة وهذا بدوره  ي كما أن األفراد ذو 

مألوفة وتوليد  رغير حلول بتكااعلى ت ياضيارلء دراسة اثناالتالميذ أفي تشجيع يساعد 
 نم المتنوعة والمهام األنشطة بعض للحءة بناوممكنة تقديم حلول و ر، ألفكاا نمالعديد 

 رفوال تتاالجتهاد عندما على ساعد التلميذ يكما  ،لمعرفي للتلميذربطها بالبناء اعة رسل خال
 زكرلمتمدة االهتمام بالتعلم اياز ا البد منذل .ما مسألة أو مشكلة للكافية لحالمعلومات ا

وق رلفبالمتعلم ومراعاة الخاصة ط التعلم األنما إلنتباهحول المتعلم عن طريق توجيه ا
 ، وطريقة معالجته للمعلومات في الرياضيات وطريقة تفكيره واستخدامه لها. يةدرلفا
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نظرية التعلم المستند ال توجد بحوث ربطت بين وفي حدود ما أطلعت عليه الباحثتان 
توجد بحوث ربطت بين نظرية التعلم المستند  المستقبلي، ولكن إلى الدماغ ومهارات التفكير

ير وبعض البحوث التي يمكن االستفادة منها في هذا الجزء منها ما إلى الدماغ ومهارات التفك
(، وبحث 4,47، صالح عادل(، وبحث )4,41،محمد فاطمةتوصلت إليه نتائج بحث )

( من أنه يوجد تأثير دال للبرنامج القائم على نظرية التعلم المستند إلى 4,48، خليل أحمد)
، ومهارات التفكير  االبتكارى ومهارات التفكير ، المتشعبالدماغ على كل من مهارات التفكير 

باستخدام  دريسومن ثم يمكن تنمية مهارات التفكير المستقبلي من خالل الت  المعرفي وراء ما
 نظرية التعلم المستند إلى الدماغ. 

 األكاديمي الطموح: ثالثا

 ويعبر. والنوع الشدة في متفاوتة بدرجات ولكن األفراد كل لدى موجود الطموح يعتبر
ستقبلية قريبة أو بعيدة المدى، وبالتالي الطموح األكاديمي يتغير م أهداف لتحقيق التطلع عن

طبقا للتفاعل المستمر بين التكوين التنفسي للفرد وتجاربه الذاتية والسياق االجتماعي الذى 
 يعيش فيه.

بالنظرة  وُيعد الطموح من صفات الفرد السوى، كما أنه من المتغيرات وثيقة الصلة
التفاؤلية والمرتبطة بالمستقبل والعمل للوصول إلى األفضل، ويرتبط الطموح األكاديمي بفهم 
الفرد لذاته وإمكاناته وقدراته ومكانته االجتماعية بشكل سوى وبذلك يختلف البشر فيما بينهم 

، 4,41في مستوى الطموح وسعيهم |إلى النجاح )أحمد بن موسي، إبراهيم بن أحمد، 
444.) 

يضعه  الذي الممكن الهدف أنهبالطموح األكاديمي  (8، 4,44، نفوذ سعيدويعرف )
ن أ (Young, 1998, 34)ويذكر  المجال األكاديمي ويسعي لتحقيقه. فيلنفسه د رلفا

ومطالبه المرتبطة  يةالشخص هوقعاتقدرة الشخص على وضع أهدافه وتالطموح األكاديمي هو 
مستوى النه أ( 18، 4,41،مليكة بلعربى، محمد بوفاتح) يذكر بحثبينما بانجازه المستقبلي. 

بالحاضر  تتعلق هدافأرغباته المتمايزة في تحقيق الوصول إليه من الفرد الذى يطمح 
عرفه )دالل تو  خبراته السابقة.والمستقبل والعمل على تحقيقها فيضوء قدراته وإمكاناته و 

جل تحقيق المستوى العلمي أمن  التلميذله ( هو مستوى الجهد الذي يبذ44، 4,48سفي،و ي
 ليه في تحقيق مستقبله.إالذي يطمح  واألكاديمي
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مستوى الطموح هو تلك األهداف التي يضعها الفرد لذاته في مجاالت تعليمية أو و 
تحقيقها ويتسم بالعديد من المؤثرات الخاصة بشخصية  لمهنية أو أسرية أو اقتصادية ويحاو

إمكانيات الفرد وقدراته الحالية   عحيطة به وإذا تناسب مستوى الطموح مالفرد أو القوى الم
التفكك واالضطراب ودائما الفرد ب شعر الفردوالمتوقعة كانت السوية وإذا لم تتناسب معها  

دون تحقيق أهدافه أو تعرقها0 وأحيانا أخرى يفشل ويحبط  لتخطي العقبات التي تحو ليحاو
ويقل مستوى طموح الفرد إذ يعتبر مستوى الطموح عامل واقعي لألداء والتفوق كما يعتبر من 
خصائص الشخصية الصالبة التي تتحمل الضغوط وتتصف بالتحدي والضبط وااللتزام )أمال 

 (.8، 1,,4عبد السميع ،
( أن الطموح 48، 4,42، و)آمال إبراهيم ،(Kumari,2015,75) ويذكر كل من

األكاديمي هو مجموعة األهداف واآلمال التي يتمناها الفرد لذاته في مجاالت تعليمية أو 
 مهنية ويسعي لتحقيقها في ضوء إمكاناته وقدراته وظروفه النفسية.

( أن الطموح األكاديمي هو المستوى الذى 441، 4,47وتوضح )هبة سامى ،
ع الفرد للوصول إليه ساعيا  نحو التفوق والتميز ومستبشرا  لنفسه بواقع أفضل بناء على يتطل

وضع أهداف مستقبلية تتناسب مع قدراته وإمكاناته الحقيقة ويسعي إلى تحقيق هذه األهداف 
 بروح تملؤها المغامرة والثقة بالنفس.

بأن سمة ثابتة  ( الطموح444، 4,41ويعرف )أحمد بن موسي، وإبراهيم بن أحمد ،
نسبيا ويشير إلى قيام الفرد بتحديد أهدافه والسعي لتحقيقها وقدراته على تحمل المسئولية 

 والتفوق الدراسي والتفاؤل والمثابرة .
األهداف التي يضعها التلميذ عن" عبارةاألكاديمي  الطموحوتستنتج الباحثتان أن 

وإمكاناته وسماته الشخصية على قدراته  النفسه في مادة الرياضيات ويسعى لتحقيقها معتمد  
 .تفاؤل والتقبل لما هو جديدمن 

 العوامل المؤثرة على مستوى الطموح األكاديمي:

هناك عدة عوامل تؤثر على الطموح األكاديمي منها عوامل داخلية تتعلق بالفرد، 
 وعوامل خارجية متعلقة بالنواحي البيئية واالجتماعية ويتضح ذلك كما يلى:
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وتشير هذه العوامل إلى أن مستوى الطموح األكاديمي يختلف  :أوال: العوامل الداخلية
باختالف سمات الشخصية للفرد ومنها الذكاء والتحصيل الدراسي والنضج والتجارب التي مر 

( أن الفرد األكثر ذكاء 4,7، 1,,4بها الفرد في مراحل حياته، حيث يوضح )أحمد عزت ،
وإمكاناته ورسم مستوى الطموح لنفسه بما يتناسب مع قدراته وذلك على  قادر على فهم قدراته

عكس الفرد األقل ذكاء يكون غير قادر على تحقيق أهدافه ألنه يضع لنفسه مستوى طموح 
 يرتفع أو ينخفض كثيرا عما يستطيع تحقيقه.

( أنه توجد عالقة بين التحصيل الدراسي والطموح 4,41 )بابكر الصادقوتوصل  
إن الفرد مرتفع التحصيل يكون مستوى طموحه مرتفع0 كما أن ما يمر به الفرد من  حيث

خبرات سارة)ناجحة( أو غير سارة )فاشلة( تؤثر على مستوى الطموح فخبرات النجاح تساعد 
الفرد على تحقيق أهدافه وطموحه بينما خبرات الفشل تؤدى إلى خفض مستوى الطموح  

 .وتصيب الفرد باإلحباط والعجز
( أنه كلما كان الفرد أكثر نضجا عقليا كلما 412، ,411وتوضح )رمزية الغريب ،

 كان قادرا على تحقيق أهدافه وطموحه والتفكير في الوسائل والغايات التي تحقق له ذلك.
، 4,41)أحمد بن موسي، وإبراهيم بن أحمد ، حيث يرى كل من ثانيا: العوامل الخارجية:

ألن األفراد الذين  ؛تماعية دور كبير في تنمية مستوى الطموح( أن للبيئة االج427-421
ينتمون إلى أسر مستقرة اجتماعيا يكونوا قادرين على وضع مستويات طموح عالية ومتناسبة 
مع إمكاناتهم أفضل من األفراد الذين يعيشون في أسر غير مستقرة اجتماعيا. كما أن اآلباء 

فيه ويتيحون الفرص لهم مع وضع الوسائل التي تشجع يدفعون أبناءهم لتحقيق ما فشلوا هم 
األبناء على بلوغ أهدافهم وتحقيق طموحاتهم. وباإلضافة لذلك جماعة الرفاق ذات تأثير على 

 تحديد الفرد لمستوى طموحه واألهداف التي يبغي الوصول إليها.
( أن سمات الشخصية ذوى الطموح االكاديمي ,44، 4,48وتذكر )وسيمة عمر، 

 المرونة في التفكير، والمثابرة ، واالستعداد الدائم للتعلم ، والتفكير ما وراء المعرفي. ى:ه
وبالتالى فإن االفراد ذوى الطموح األكاديمي يتميزون بالتطلع لتحسين وضعهم، على 
درجة مرتفعة من الذكاء والتحصيل الدراسي، وال يتركون األمور للظروف تتحكم فيهم، المغامرة 

ل المسئولية، التفاؤل والكفاح والمثابرة واالعتماد على النفس وحب االستطالع مع تحم
 والدافعية للتعلم واالنجاز باستمرار.
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( و)أحمد بن موسي، وإبراهيم بن 444-,44، 4,48ولخص كل من )وسيمة عمر،
( أن هناك العديد من النظريات المفسرة لمستوى الطموح ومنها ,41-421، 4,41أحمد ،
المجال لليفين والتي تعتبر أول نظرية فسرت الطموح في عالقته بالسلوك اإلنساني وأن نظرية 

العقلية والنظرة للمستقبل والنجاح والفشل.  الطموح يتأثر بعدة عوامل منها النضج والقدرة
للهدف والتي تري أنه على أساس قيمة الهدف يتحدد االختيار  الذاتية وهناك نظرية القيمة

توقعاته في ضوء قدراته والقيمة الذاتية ألهدافه، والنظرية التحليلية أللفريد آلر ويضع الفرد 
 .التي اعتمدت على تعلية قيمة األنا فى شخصية الفرد

 عالقة وجود منها الجزء هذا في منها االستفادة يمكن التي البحوث بعض وتوجد
 ذكر كماومستوى الدراسة  لالنجازوالدافعية الدراسي  والتحصيل األكاديمي الطموح بين موجبة

 توصلت وما (Kingori ; Kiumi & Kingori, 2018) و ،(Young, 1998)من  كل
)صفاء  وبحث(،4,48)محمدعبدهللا، وبحث، Duman(2010) بحث نتائج إليه

من أنه  ( 4,41،سلوي عبد المنعم ) بحث و ،(4,42محمد، بثينة(، وبحث )4,42محمد،
يوجد تأثير دال للبرنامج القائم على نظرية التعلم المستند إلى الدماغ على كل من الدافعية 

 ثم ومن تحسين االنتباه لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائيو  ،لإلنجاز والتحصيل األكاديمي
  .الدماغ إلى المستند التعلم نظرية باستخدام التدريس خالل من األكاديمي الطموح تنمية يمكن

وتستخلص الباحثتان من عرض اإلطار النظرى والبحوث السابقة أنه ال توجد بحوث 
مباشرة ربطت بين التعلم المستند إلى الدماغ من جهة وبين كل من مهارات التفكير المستقبلي 
والطموح األكاديمى في مقرر الرياضيات ولهذا يتم صياغة الفرضيات في صورة صفرية كما 

 يلى:
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 البحث :  ضوفر

طار النظرى والبحوث السابقة ذات الصلة تم صياغة مجموعة من من خالل اإل
 منها وهى كالتالي:هدف البحث إلى التحقق ض في صورة صفرية، وو الفر 

درجات تالميذ المجموعة التجريبية )الذين  اتفرق دال احصائيا  بين متوسط ال يوجد -4
لى الدماغ( ودرجات تالميذ إدرسوا باستخدام البرنامج القائم على نظرية التعلم المستند 

المجموعة الضابطة )الذين درسوا باستخدام الطريقة التقليدية( في التطبيق البعدي 
  الفرعية(. الختبار مهارات التفكير المستقبلي ككل )وكل مهارة من مهاراته

درجات تالميذ المجموعة التجريبية في  اتيوجد فرق دال احصائيا  بين متوسطال   -4
التطبيقين )القبلي والبعدي( الختبار مهارات التفكير المستقبلي ككل )ولكل مهارة من 

 . حده( ىمهاراته الفرعية كل عل
درجات تالميذ المجموعة التجريبية )الذين  اتيوجد فرق دال احصائيا  بين متوسطال  -2

( ودرجات تالميذ الدماغلى إدرسوا باستخدام البرنامج القائم على نظرية التعلم المستند 
 . المجموعة الضابطة )الذين درسوا باستخدام الطريقة التقليدية(

يوجد فرق دال احصائيا  بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في ال  -1
 . الطموح األكاديمي لمقياسالتطبيقين )القبلي والبعدي( 

   :طريقةال وأ المنهجية
يتناول هذا الجزء وصفا  شامال  إلجراءات البحث التى قامت بها الباحثتان لتحقيق       
وعينتى البحث االستطالعية والنهائية ، ويتضمن تحديد المنهج المتبع فى البحث، أهدافه

والطرق التى استخدمت فى  كما يتطرق إلى أدوات البحث ،اشتقاقهماووصفهما ومبررات 
وذكر  واألساليب والمعالجات اإلحصائية المستخدمة ،التحقق من ثبات وصدق أدوات البحث

 أهم الخطوات المتبعة إلجراءات التطبيق الميدانى. 
الوليد للتعليم خالد بن )من مدرسة  عشوائية بطريقة العينة اشتقاق تم :عينةال -أوال 

وتدريس  .في محافظة الشرقية (عشوائيةبمدينة العاشر من رمضان )عينة  (األساسى
البرنامج القائم على نظرية التعلم المستند إلى الدماغ في وحدة النسبة بمقرر الرياضيات، 

التفكير المستقبلي في مادة الرياضيات ومقياس الطموح األكاديمي مهارات وتطبيق اختبار 
( تلميذ وتلميذة بالصف 78. وتكونت العينة من )تالميذ الصف السادس االبتدائي على

مدرسة خالد ابن الوليد للتعليم األساسى بإدارة العاشر من رمضان السادس االبتدائي في 
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( تلميذ وتلميذة في المجموعة الضابطة بمتوسط عمر زمنى 14وتم قسيمهم إلى ) التعليمية
( تلميذ وتلميذة في المجموعة التجريبية 14( ، )177.,ى)( وانحراف معيار 44.411)

 (478.,( وانحراف معيارى)44.414بمتوسط عمر زمنى )
 البحث:  منهج -ثانيا

 :اآلتيين المنهجين الحالي البحث استخدم
 وأدوات امجـالبرن بناء وفي ،للبحث النظرى اإلطار فى: التحليلي الوصفي المنهج -  

 .البحث
 امجـالبرن ةـفاعلي عن للكشف: الواحدةوالمجموعة  تينالمجموع نظام التجريبي المنهج -   

الطموح و  ،ستقبليـالم رـالتفكي مهارات تنمية فيالرياضيات  على القائم المقترح
 األكاديمي.

 : متغيرات البحث:ثالثا

لى إنظرية التعلم المستند مبادئ ويتمثل فى البرنامج القائم على  المتغير المستقل: -4
 .الدماغ

مهارة  -تمثل فى مهارات التفكير المستقبلي )مهارة التخطيطتو : ةالتابع اتالمتغير  -4
، والطموح مهارة حل المشكالت المستقبلية( -مهارة التنبؤ -مهارة التخيل -التوقع

  األكاديمي.
قامت الباحثتان بضبط المتغيرات الدخيلة التى قد تؤثر على المتغيرات ضبط  المتغيرات:  -2

  التابعة ومن هذه المتغيرات:
اشتملت العينة النهائية للبحث على التالميذ المستجدين بالصف   الدراسية:الخبرات  -أ

 ولم تشتمل على أى تالميذ باقين لإلعادة.  ،السادس االبتدائي
اشتملت العينة النهائية أيضا على تالميذ ينتمون لمدرسة المستوى االجتماعى:  -ب

حيث تم االستعانة باالخصائى  ،تالميذها فى نفس البيئة االجتماعيةحكومية يشترك 
 ذلك. فياالجتماعى بالمدرسة 

 ذوى اشتملت العينة النهائية للبحث على التالميذ  في الرياضيات: لمستوى التحصي  -ج
الفصل الختيار  بمعلماالستعانة  خالل من الرياضيات بمادة المتقاربةدرجات التحصيل 
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 التيالتالميذ متوسطى التحصيل في مادة الرياضيات بناء على الدرجات في االمتحانات 
 .التالميذ أداها

 أدوات البحث:: رابعا
 السادسلتالميذ الصف  في الرياضيات : اختبار مهارات التفكير المستقبلي -أوال

 :االبتدائي

التفكير المستقبلي لدى تالميذ الصف  على مهارات التعرفيهدف هذا االختبار إلى     
السادس من المرحلة االبتدائية والمتمثلة في )مهارة التخطيط، مهارة التوقع، مهارة التخيل، 

ما أشارت و في ضوء الهدف من االختبار، و  مهارة التنبؤ، مهارة حل المشكالت المستقبلية(.
واألدبيات السابقة التي تناولت التفكير المستقبلي وبصفة خاصة في تدريس  البحوثإليه 

 مفردات خمس مهارة، بكل مهارات الرياضيات تم صياغة مفردات االختبار في صورة خمس
االستدالل على  يمكنمن خالل استجابات التالميذ لها و ( مفردة 44أي اشتمل االختبار على )
 ( وبالتالي2-4-4هم، حيث تتوزع الدرجة على كل سؤال )لدي مهارات التفكير المستقبلي

كما تم صياغة تعليمات . ( في التفكير المستقبلي84( وأعلى درجة )44أقل درجة ) تكون 
 وتضمنت االبتدائي، السادس الصفاالختبار بسهولة ووضوح وبدرجة مالئمة لمستوى تالميذ 

تم و ار وكتابة البيانات الخاصة بالتلميذ. الهدف من االختبار وكيفية اإلجابة عن أسئلة االختب
عرض االختبار في صورته األولية على مجموعة من السادة المحكمين )تخصص مناهج 
وطرق تدريس رياضيات(؛ وذلك إلبداء الرأي حول مدى صحة الصياغة اللغوية والرياضية 

ومدى مناسبة لمفردات االختبار، ومدى ارتباط كل مفردة بالمهارة التي وضعت لقياسها، 
االختبار لمستوى تالميذ الصف السادس االبتدائي. وفي ضوء آراء المحكمين تم إعادة 
صياغة بعض المفردات لتكون أكثر وضوحا  للتالميذ، كما تم إجراء تعديل في صياغة بعض 

االمفردات لزيادة ارتباط المفردة بالمهارة التي وضعت لقياسها، إلى أن أصبح االختبار   مناسب 
 .االبتدائي السادس الصفللتطبيق على تالميذ 

وتلميذة من تالميذ الصف  ا  ( تلميذ84المكونة من ) فى ضوء التجربة االستطالعيةو 
في بمدينة العاشر من رمضان  (خالد بن الوليد للتعليم األساسى)مدرسة ب السادس االبتدائي

بحساب متوسط زمن انتهاء جميع تم تحديد زمن اإلجابة عن االختبار وذلك  ،محافظة الشرقية
التالميذ من اإلجابة عن أسئلة االختبار بشرط أن يكونوا قد أنهوا حل جميع أسئلة االختبار 
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عدد التالميذ(؛ وقد تبين أن الزمن المناسب لتطبيق االختبار ÷ مجموع األزمنة  (من خالل
 ( دقيقة.,44هو)
 المستقبلي:الخصائص السيكومترية الختبار مهارات التفكير * 

حساب معامالت السهولة والصعوبة والتمييز ألسئلة اختبار مهارات التفكير  -4

  العامة التالية: تعن طريق استخدام المعادال المستقبلي
)عدد  = صحيحة إجابة الفقرة عن أجابوا الذين التالميذ نسبةوتمثل : الفقرة صعوبة معامل •

  التالميذ()عدد ( ÷ على كل مفردة اإلجابات الصحيحة
السهولة  معامل كان إذا ويتم االحتفاظ بالسؤالالصعوبة.  معامل -4 = السهولة معامل •

 (.444، 4,44)صالح الدين محمود، (,08,( إلى ),02,من ) يتراوح

 مطروحا   العليا الفئة من صحيحة إجابة الفقرة عن واأجاب من نسبة ويمثل :التمييز معامل •
 التمييز معامل استخراج تمو  ،الدنيا الفئة من صحيحة إجابة الفقرة عن واأجاب من نسبة منه

  : اآلتية الخطوات بإتباع للسؤال
 حصلوا ( وهم من%48) العليا الفئة تحديد - .تنازليا ترتيبا الكلية التالميذ درجات ترتيب -

 الدرجات. أدنى على حصلوا من ( وهم%48الدنيا ) والفئة الدرجات، أعلى على
مجموع  –حصلت عليها الفئة العليا  كل مفردة التي في)مجموع الدرجات  = التمييز معامل -

عدد تالميذ إحدى ×  للمفردة)الدرجة العظمى ÷ الدرجات التي حصلت عليها الفئة الدنيا( 
والجدول التالي يوضح معامالت سهولة  (.441، 4,44)صالح الدين محمود، المجموعتين(

 :رات التفكير المستقبلياختبار مها مفرداتوتمييز 
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 ( 1جدول )

 التفكير المستقبليمعامالت السهولة والتمييز الختبار مهارات 

 السؤال
معامل 
 السهولة

معامل 
 التمييز

 السؤال
معامل 
 السهولة

معامل 
 التمييز

1 86,0 86,0 11 86,0 8610 

, 8600 86,1 10 860, 86,1 

, 860, 86,1 1, 8611 86,0 

1 86,8 86,8 10 86,0 86,1 

0 861, 8610 10 860, 861, 

, 8608 86,1 10 8600 86,1 

0 86,0 86,1 ,8 8601 8610 

0 86,1 86,1 ,1 8608 86,1 

0 86,0 8610 ,, 8611 86,1 

18 8600 86,1 ,, 8618 8610 

11 86,0 86,1 ,1 8611 86,1 

1, 860, 86,1 ,0 8600 86,1 

1, 8600 86,1    

 السابق ما يلى: (4)يتضح من الجدول
  ( 041,من ) تراوحتقد  التفكير المستقبلياختبار مهارات  لمفرداتأن معامالت السهولة

معامالت السهولة قد وقعت فى المدى الذى يتم فيه اإلبقاء  معظم(، أى أن 014,إلى )
وهى  مفردات (4(. وذلك باستثناء ),08,( إلى ),02,من ) يتراوحالذي  المفردةعلى 
( حيث ُوِجد أن معامل سهولة هذه 44-,4-44-1 -4ذات األرقام: ) اتالمفرد

ا ولذا تم حذف هذه  المفردات( أى أن هذه ,08,أكبر من ) المفردات  .المفرداتسهلة جد 
  ( 042,من ) تراوحتقد  التفكير المستقبلياختبار مهارات  لمفرداتأن معامالت التمييز

ز قد وقعت فى المدى الذى يتم فيه قبول معامالت التميي معظم(، أى أن 074,إلى )
وهى  مفردات( 4(. وذلك باستثناء),,40إلى  ,04,وهو )من  المفردةمعامل تمييز 

( حيث ُوِجد أن معامل تمييز هذه 42-,4-47-41-1-4ذات األرقام: ) المفردات
التفكير ال تميز بين مرتفعى ومنخفضى  المفرداتهذه  :( أى أن,4.,أقل من ) المفردات

 .المستقبلي
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طريق معامل  عنتم حساب الثبات  :التفكير المستقبليثبات اختبار مهارات  حساب -4
 الثبات ألفا كرونباخ: 
"كرونباخ"،  وفي كل مرة يتم مقارنة  باستخدام طريقة ألفا لـ االختبارتم حساب ثبات 

قبل حذف درجة المفردة منه بقيمته بعد حذف درجة المفردة  االختبار قيمة معامل ألفا لثبات 
بعد حذف درجة  االختبارفإذا كانت قيمة معامل ألفا لثبات   If – item deletedمنه 

)أحمد الرفاعي  منه يتم حذف المفردة المفردةالمفردة منه أعلى من قيمته قبل حذف درجة 
 (.2,7،4111غنيم ،نصر محمود ،

مهارات التفكير المستقبلي باستخدام معامل ألفا  اختبارثبات  وبالتالي تم حساب
 كرونباخ، ويتضح ذلك من الجدول التالى:

 ( : ,جدول )

بعد حذف درجة كل مفردة من مفرداته  التفكير المستقبليمعامل ثبات ألفا كرونباخ الختبار مهارات 

 على حدة

 88,00=معامل الفا العام الختبار مهارات التفكير المستقبلي 

رقم 
 المفردة

معامل 
ألفا بعد 
 الحذف

رقم 
 المفردة

معامل 
ألفا بعد 
 الحذف

رقم 
 المفردة

معامل 
ألفا بعد 
 الحذف

رقم 
 المفردة

معامل 
ألفا بعد 
 الحذف

رقم 
 المفردة

معامل 
ألفا بعد 
 الحذف

1 88,00 0 88,01 11 88,0, 1, 88,0, ,1 88,01 

, 88,00 0 88,,0 1, 88,0, 10 88,,8 ,, 88,01 

1 880,1 18 88,00 1, 88,,1 10 88,00 ,1 88,,0 

( أن قيمة معامل الثبات ألفا لكل مهارة من مهارات 4ويتضح من الجدول رقم )
التفكير المستقبلي عند حذف المفردة قيمته مرتفعة وبالتالى تمتعت مهارات التفكير المستقبلي 

. وبالنسبة لمعامل ثبات ألفا الختبار ُمرضي ولم يتم حذف أية مفرداتالخمسة بمعامل ثبات 
( وهى قيمة مرتفعة. ويتضح مما 177.,مهارات التفكير المستقبلي ككل فقد كانت قيمته )

  .لإلختبارسبق ثبات مهارات التفكير المستقبلي وثبات الدرجة الكلية 
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 مهارات التفكير المستقبليصدق اختبار  -3

 االستكشافى العاملى التحليل -أ
بإجراء التحليل  تانقامت الباحث اختبار مهارات التفكير المستقبليللتحقق من صدق 

تالميذ من بالصف السادس االبتدائي  تلميذ وتلميذة( 84العاملى االستكشافى لدرجات )
اختبار مهارات التفكير فى  مدرسة خالد بن الوليد للتعليم األساسي بإدارة العاشر من رمضان

( مفردة، وباستخدام طريقة المكونات األساسية والتدوير المتعامد 44المكون من ) المستقبلي
مع استخدام محك   Varimaxألنه ُيفترض استقاللية الجوانب بطريقة الفاريماكس 

والذى يقبل العوامل التى ال يقل جذرها الكامن عن الواحد   Kaiser normalizeكايزر
( من التباين الحادث %441.,1عوامل تفسر ) مسةخالصحيح. وقد نتج عن هذا التحليل 

. والجدول التالى يفسر مصفوفة العوامل وتشبعاتها بعد التدوير مع التالميذبين استجابات 
( وأن يتشبع على العامل ثالث مفردات أو أكثر 2.,حذف التشبعات التى تقل قيمتها عن )

 (.114-,11 ،4114)فؤاد أبو حطب، وأمال صادق، 
(,)جدول  

 الدالة غير التشبعات حذف مع التدوير بعدمهارات التفكير المستقبلي  الختبار العوامل مصفوفة

 العوامل
 المفردات

 العامل الثالث العامل يالثان العامل األول العامل
 العامل الرابع

 الخامس

1 88008     

,  8800,    

1     88,00 

0 8808,     

0 88010     

18  8800,    

11   880,0   

1,   88000   

1,  880,0    

1,    88000  

10    88,00  

10    88008  

,1     88110 

,,     88001 

,1   8801,   

 ,18880 ,,,118 1180,8 ,,,1,8 118,00 نسبة التباين

 ,88,1, 0881,8 08100, 80,0,, 118,00 نسبة التباين الكلى
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مهارات  أن: هناك خمسة عوامل )مهارات( الختبار( السابق 2وُيستنتج من الجدول)
خمس مهارات للتفكير أنه توجد  بعد التدوير مع حذف التشبعات غير الدالةللتفكير المستقبلي 

تم تسمية ذي التشبع األعلى و دالة إحصائيا، وقد تم ضم المفردات إلى العامل المستقبلي 
 النظرى كما يلى: ارالسابقة واإلط البحوثفى ضوء  العوامل )المهارات(

قدرة التلميذ على صياغة خطوات حل المسألة ويتمثل فى  التخطيط: ىاألول المهارة -4
 وكانت(  7 – 8 – 4) بالمفردات ويقاسبشكل متسلسل خطوة خطوة وبطريقة منظمة. 

 (.2 – 4 – 4) كالتالى الموجب االتجاه  في تصحح المفردات
 في سيحدث ما معرفة إلى التوصل على التلميذ قدرة فى ويتمثل التوقع: الثانية المهارة -4

 لبعض مستقبلية خطة ورسم معلومات لديه يتوفر ال عندما اجتهادي بشكل المستقبل
 في تصحح المفرداتو ( 42-,4-2)بالمفردات ويقاس. الرياضيات مادة في المسائل
 (.2 – 4 – 4)كالتالى الموجب االتجاه

 متكاملة صور تكوين على التلميذ قدرة فى تمثليو  والتصور التخيل: الثالثة المهارة -2
 من جديدة عالقات وتكوين المسألة معطيات بجميع واإللمام المستقبل في للمشكالت

 والمفردات( 41 – 44 – 44) بالمفردات ويقاس. مألوفة غير سابقة خبرات خالل
 .(2 – 4 – 4) كالتالى الموجب االتجاه في تصحح

 ومعارفه ومعلوماته خبراته استخدام على التلميذ قدرة فى ويتمثل التنبؤ: الرابعة المهارة -1
 أو مالحظة عن ناتجة وتكون  المستقبلية المسألة أو للمشكلة خطة لوضع السابقة
 تصحح في والمفردات( 41 – 48 – 41) بالمفردات ويقاس .الواقع الستقراء استنتاج
 (.2 – 4 – 4) كالتالى الموجب االتجاه

 تحليل على التلميذ قدرة فى ويتمثل المستقبلية المشكالت حل: الخامسة المهارة  -4
 مستقبلية حلول إليجاد استراتيجيات ووضع الرياضيات مادة في المسألة أو المشكلة
 في تصحح المفردات وكانت( 44 – 44 – 1) بالمفردات ويقاس.ما لمسألة مناسبة
 المستقبلي للتفكير مهارات الختبار فإن وبذلك(. 2 – 4 – 4) كالتالى الموجب االتجاه

 .العاملى البناء بصدق يتميز
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  الصدق العاملى: -ب

للتحقق من صدق مهارات التفكير المستقبلي تم إجراء التحليل العاملى التوكيدى  
( تلميذ وتلميذة من 84لمصفوفة معامالت االرتباط بين مهارات التفكير المستقبلي لدى )

االبتدائي عن طريق اختبار نموذج العامل الكامن العام) عزت عبد تالميذ الصف السادس 
( حيث افترض أن جميع العوامل المشاهدة لمهارات التفكير المستقبلي 441 ،4,44الحميد ،

كانت دالة إحصائيا،  ( ولكنها4تنتظم حول عامل كامن واحد، وقد تم الحصول على قيمة )كا
ف تباين الخطأ بين البعد الثانى وكل من البعد األول وتم استخدام مؤشرات التعديل حيث ُأضي

( غير دالة إحصائي ا كما يتضح مما 4فى االعتبار فأصبحت قيمة )كا الخامسوالثالث والرابع و 
 يلي: 

 
بالعامل الكامن  الخمسةالسابق تشبعات المتغيرات المشاهدة  (4رقم ) ويتضمن الشكل

وهى تلك المقادير قرينة األسهم الخارجة من العامل الكامن والمتجهة إلى المتغيرات المشاهدة 
حل المشكالت  مهارة-التنبؤمهارة  -التخيل مهارة -مهارة التوقع -)مهارة التخطيط

المستقبلية( أما المقادير قرينة األسهم المتجهة إلى المتغيرات المشاهدة من جهة اليسار 
فإنها توضح تباينات الخطأ فى تقدير هذه المتغيرات المشاهدة، والواحد الصحيح الموضوع 

باط للمتغيرات بجوار السهم المتجه إلى العامل الكامن من جهة اليمين يوضح معامل االرت
ا وقد حظى  المستقلة فى النموذج وهو هنا عامل واحد لذلك معامل االرتباط يساوى واحد 
نموذج العامل الكامن الواحد على مؤشرات حسن المطابقة الجيدة، حيث اتضح أن نموذج 

 مهارة التخطيط

 مهارة التوقع

 مهارة التخيل

 مهارةالتنبؤ

مهارة حل المشكالت 

 المستقبلية

 لمهارات التفكير المستقبلي(: نموذج العامل الكامن الواحد ,شكل )

 

17.0 

1700 

1700 

170. 

17.1 

 

071
1 

1700 

17.. 

17.0 

1700 

1700 

 

 التفكير المستقبلى
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ا جيدة لجميع مؤشرات حسن المطابقة،  العامل الكامن الواحد للتفكير المستقبلي قد نال قيم 
( غير دالة إحصائي ا، وقيمة مؤشر الصدق الزائف المتوقع للنموذج الحالى 4انت قيمة )كاوك

أقل من نظيرتها للنموذج المشبع، وأن قيم بقية المؤشرات وقعت فى المدى المثالى لكل 
، 4,44مؤشر مما يدل على مطابقة جيدة للبيانات موضع االختبار )عزت عبد الحميد، 

مؤشرات حسن المطابقة تقع في المدى المثالى لها. ويوضح الجدول (.، واتضح أن 441
التالى تشبعات العوامل الفرعية المشاهدة بالعامل الكامن للتفكير المستقبلي مقرونة بقيم )ت( 

 والخطأ المعيارى لتقدير التشبع والداللة اإلحصائية للتشبع.
( :1جدول )  

 تفكير المستقبليلمهارات الملخص التحليل العاملى التوكيدى  

 المهارات
معامل 

 الصدق

الخطأ 

 المعيارى

قيمة)ت( 

 وداللتها

معامل 

 R)2(الثبات

 ,8801 *080,0 ,888,0 ,8801 مهارة التخطيط

 88110 *,08,1 8880,0 1,,88 مهارة التوقع

 881,0 *,0881 ,88801 88,00 مهارة التخيل

 ,8811 *08181 ,,8880 ,,,88 مهارة التنبؤ

 مهارة حل

 المشكالت
88081 8880,0 080,,* 88100 

 (8880* قيمة )ت( دالة إحصائيًا عند مستوى )

( أن كل التشبعات أو معامالت الصدق دالة إحصائي ا 1ويتضح من الجدول رقم )  
التفكير  إلختبار مهارات(، مما يدل على صدق العوامل الفرعية 4,.,عند مستوى )

إلختبار المستقبلي. أى أن التحليل العاملى التوكيدى قدم دليال  قوي ا على صدق البناء الكامن 
التفكير المستقبلي، وأن التفكير المستقبلي عامل واحد كامن ينتظم حوله خمسة  مهارات

حل  مهارة -مهارة التنبؤ -التخيل مهارة -مهارة التوقع -عوامل فرعية هى )مهارة التخطيط
 المشكالت المستقبلية(.

  



 ....................................................... فاعلية برانمج تدريسي قائم على مبادئ نظرية التعلم املستند

- 11 - 

 الداخلى(: االتساق-الداخلىصدق المفردات )الصدق  -ب

عن طريق حساب معامل  التفكير المستقبلي اختبار مهاراتتم حساب صدق مفردات 
الذى تنتمى إليه المفردة فى حالة حذف درجة  للبعداالرتباط بين درجة المفردة والدرجة الكلية 

ا للمفردة االختبار، باعتبار أن بقية مفردات للبعدالمفردة من الدرجة الكلية  ويوضح  محك 
التفكير المستقبلي بعد استخدام معامل ألفا  اختبار مهاراتالجدول التالى صدق مفردات أبعاد 

 كرونباخ.
(0جدول )  

 التفكير المستقبلي مهاراتاختبار صدق مفردات أبعاد 

 مهارة حل المشكالت مهارة التنبؤ مهارة التخيل مهارة التوقع مهارة التخطيط

رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط

في حالة 

حذف 

 المفردة

رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط

في حالة 

حذف 

 المفردة

رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط

في حالة 

حذف 

 المفردة

رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط

في حالة 

حذف 

 المفردة

رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط

في حالة 

حذف 

 المفردة

1 88,,,* , 88,00* 11 88,,,** 1, 8810,** ,1 88,,0** 

0 88,0,** 18 88100* 1, 88,00** 10 88,10* ,, 88,00* 

0 88,08** 1, 88,,1** ,1 88,,0* 10 88,01** 1 88,,,* 

 (8880(   * مستوى الداللة اإلحصائية عند )8881اإلحصائية عند )** مستوى الداللة 

معامالت االرتباط دالة إحصائي ا مما  جميعالسابق أن  (4رقم ) ويتضح من الجدول
التفكير المستقبلي ككل يتميز بالصدق  اختبار مهاراتومن ثم فإن  يدل على الصدق الداخلى،

 الداخلى. 
فرعية  ارةحساب معامل االرتباط بين درجة كل مه الفرعية:معامل صدق المهارات  -ج 

 والجدول التالى يبين ذلك:  والدرجة الكلية لالختبار:
 ( ,جدول )

 االرتباط بين درجات المهارات الفرعية والدرجة الكلية لالختبار8

 معامالت االرتباط المهارات

 ** 86,10 مهارة التخطيط

 ** 860,0 مهارة التوقع

 ** 1,,86 التخيلمهارة 

 ** 86011 مهارة التنبؤ

 ** ,,,86 المستقبلية مهارة حل المشكالت

 (8681 ) مستوى ** دالة عند
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( 0,4,االرتباط دالة إحصائيا  عند)السابق أن جميع معامالت ( 1رقم)يتضح من الجدول 
 مما يشير إلى صدق االختبار. 

لمفردات اختبار مهارات التفكير المستقبلي ومن خالل حساب معامالت السهولة والتمييز 
-,4-47-44 -41-1-1-4-4ومعامالت الثبات والصدق تم حذف عشرة مفردات أرقام )

( مفردة ويتميز االختبار بمعاملى سهولة وتمييز 44( وأصبح االختبار مكون من )42-44
 مقبولين ومعاملى ثبات وصدق مرتفعين.

 :لتالميذ الصف السادس االبتدائيثانيا: مقياس الطموح األكاديمي 

تحقيقا ألهداف البحث الحالي  لدى تالميذ المرحلة االبتدائية  هذا المقياس تم إعداد
أطلعت الباحثتان على االطار النظرى حيث من خالل  تحديد متغير الطموح االكاديمي 

والمقاييس ذات العالقة بمتغير البحث بغية االفادة منها في تحديد تعريف الطموح االكاديمي 
وبعد اإلطالع علي  عنها لإلجابةوتحديد البدائل المناسبة  المفرداتوتحديد مجاالته وصياغة 

آمال  منها بحث كل منو  الطموح لقياس المقاييس التي تم إعدادها سابقا  و اإلطار النظري 
 ,Kingori ; Kiumi & Kingori) (، و4,44(، ومحمد الحيدرى)1,,4عبدالسميع)

تم بناء مجموعة من المفردات لتتناسب بصورة أكثر مالئمة مع تالميذ الصف  (2018
( مفردة ويندرج أسفل كل مفردة ثالثة اختيارات 44السادس االبتدائي ويتكون المقياس من )

 (4-4-2)طبقا لمقياس ليكرت الثالثي  ترتيبها بشكل عشوائي وأعطيت االستجاباتتم 
( درجة، وعليه 84-44الدرجة على المقياس من ) وتتراوح، للمفردات في االتجاه الموجب

( وتدل علي انخفاض الطموح األكاديمى وأعلى درجة 44تكون أقل درجة علي المقياس )
( من أساتذة 2عدد )وتم عرض المقياس على المرتفع ( وتدل على الطموح األكاديمى 84)

وقد تم تطبيق . علم النفس التربوى بقسم علم النفس التربوى كلية التربية جامعة الزقازيق
( تلميذ وتلميذة من تالميذ الصف 84المقياس في صورته المبدئية علي عينة مكونة من )

 الطموح األكاديمىترية لمقياس وقد تم حساب بعض الخصائص السيكوم، السادس االبتدائي
 على النحو التالى:
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 :يلى افيم ذلك ويتضحوالتجزئة النصفية:  معامل ألفا بطريقتين: حساب الثباتتم  -1
حساب ثبات المقياس عن طريق حساب معامل ألفا لكرونباخ وذلك فى حالة حذف درجة  -أ

 ( التالى:                                                                    8المفردة، وكانت النتيجة كما هى موضحة بالجدول رقم )
(:0جدول )  

 (00معامالت ثبات مقياس مستوى الطموح األكاديمى )ن= 

 رقم المفردة
معامل ألفا بعد حذف 

 المفردة
 رقم المفردة

معامل ألفا بعد حذف 

 المفردة

1 88080 11 8808, 

, 88080 10 8808, 

, 88088 1, 88008 

1 88080 10 88080 

0 88000 10 88080 

, 88088 10 8808, 

0 88080 ,8 88000 

0 8800, ,1 88080 

0 8808, ,, 88088 

18 88080 ,, 8800, 

11 8808, ,1 8800, 

1, 8801, ,0 8800, 

 88080معامل ألفا العام = ,8808 ,1

في ألفا ثبات ( قيمة معامل 44)رقمالمفردة  ( السابق أن:8يتضح من الجدول)
، وتم إعادة حساب هاعن قيمة معامل ثبات ألفا للمقياس ككل، لذا تم حذف حالة حذفها أكبر

فأصبحت قيمة معامل الثبات  ةمعامل ثبات ألفا للمقياس ككل بعد حذف هذه المفرد
(,٫742 .) 

بطريقة التجزئة  األكاديمي الطموح مقياستم حساب ثبات  النصفية التجزئةطريقة   -ب
 مما سبق أن(. ويتضح 88000) المقياسالنصفية لـ " سبيرمان / براون" فكانت معامل ثبات 

 على درجة عالية من الثبات.األكاديمي  الطموحمقياس 
 تم حساب الصدق باستخدام عدة طرق هي:   اب الصدق:حس -4
النفس التربوى ( من أساتذة علم 2تم عرض المقياس على عدد ) :صدق المحكمين -أ

بقسم علم النفس التربوى كلية التربية جامعة الزقازيق، وقد حظيت جميع مفردات المقياس 
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بالقبول من األساتذة جميعهم، مع األخذ فى االعتبار تعديل صياغة بعض المفردات حتى 
 تتالئم مع طبيعة الطلبة وطبيعة المرحلة العمرية التى يطبق فيها المقياس.

تم حساب صدق مفردات مقياس الطموح األكاديمى عن طريق  لمفردات:حساب صدق ا -ب
حساب معامل االرتباط بين درجة المفردة والدرجة الكلية للمقياس الذى تنتمى إليه المفردة فى 
ا  حالة حذف درجة المفردة من الدرجة الكلية للمقياس، باعتبار أن بقية مفردات المقياس محك 

 وضح ذلك:للمفردة، والجدول التالى ي
 (: 0جدول )

معامالت االرتباط بين درجات المفردات والدرجة الكلية للمقياس مع حذف درجة المفردة من الدرجة 

 الكلية8

رقم 

 المفردة
 معامل االرتباط بعد حذف المفردة

رقم 

 المفردة
 معامل االرتباط بعد حذف المفردة

1 88,10* 11 88,,0** 

, 88,,,* 10 88,,0** 

, 8811,** 1, 88,0,** 

1 88,81** 10 8801,** 

0 88100** 10 88001** 

, 88,18** 10 88,88* 

0 88,,0* ,8 88,80* 

0 880,1** ,1 88,,1** 

0 88,01** ,, 88088** 

18 88,08* ,, 88,0,** 

11 88,10** ,1 88,00** 

1, 88,08 ,0 880,8** 

1, 88,0,*  

 (8681دال عند مستوى )(، ** 8680* دال عند مستوى )         

معامالت االرتباط بين كل مفردة من  جميعأن ( السابق 7)رقم يتضح من الجدول
مفردات المقياس والدرجة الكلية للمقياس الذى تنتمى إليه المفردة دال إحصائي ا عند مستوى 

مما يدل على صدق مفردات  (.44عدا معامل االرتباط للمفردة ) (٫,4,أو مستوى ) (4,٫,)
 . المقياس
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 :األكاديمي الطموح لمقياس التجريبي المرتبط بالمحكالصدق  -ج
تطبيق مقياس الطموح األكاديمي  من الطموح األكاديميلتحقق من صدق مقياس اتم          

، ثم تم حساب (4,44في البحث الحالي مع مقياس الطموح األكاديمي إعداد نسرين حمزة )
الطموح والدرجة الكلية لمقياس  الطموح األكاديميمعامل االرتباط بين الدرجة الكلية لمقياس 

دالة إحصائيا  عند مستوى ( وهى **0184,) وكانت قيمة معامل االرتباط األكاديمي
ويتضح مما سبق تمتع . الطموح األكاديمي لمقياسالتجريبي صدق ال(، وهذا يدل على 0,4,)

 المقياس بمستوى مرتفع من الصدق.
( مفردة 41وفي ضوء ما تم حسابه من الثبات والصدق أصبح المقياس مكونا من )  

ويتمتع بدرجة عالية من الثبات والصدق مما يسمح بتطبيقه على العينة النهائية الختبار 
 فرضيات البحث

لتالميذ  في الرياضيات البرنامج القائم على نطرية التعلم المستند إلى الدماغ ثالثا:

 .الصف السادس االبتدائي

 تتمثل عناصر إعداد البرنامج فيما يلي:      
 تحديد أسس بناء البرنامج: -1

شكلت نظرية التعلم المستند إلى الدماغ المرجع األساسي لتصميم هذا البرنامج من خالل  
والتي تعتبر جوهر تنفيذ هذا مبادئها االثنتا عشر واالستراتيجيات المتالئمة مع هذه المبادئ، 

البرنامج؛ لذا فإنه من خالل االطالع على األبحاث السابقة والكتابات النظرية المختلفة ذات 
 الصلة، تم تحديد األسس التالية لبناء البرنامج:

ومراحل النمو لتالميذ المرحلة العمرية ، مراعاة الخصائص، والسمات، والفروق الفردية -أ
د لتالميذ المرحلة االبتدائية، والتي عَ ن البرنامج الحالي يُ إالتي يطبق عليها البرنامج؛ حيث 

تعتبر الركيزة التعليمية الهامة التي تقوم عليها الركائز التعليمية التالية في مراحل العمر 
وتتبلور قدراته، وتتكون مفاهيمه ومدركاته  التالية، حيث تتشكل فيها استعدادات التلميذ،

عن األشياء، والموضوعات، واألشخاص؛ ومن ثم تعد هذه المرحلة بمثابة نقطة انطالق 
 .   ةتعلم التلميذ أسس المعرف
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على التالي  من خالل التركيز مراعاة مبادئ وخصائص التعلم المستند إلى الدماغ؛ -ب
 الدروس:عند إعداد 

لتنشيط الدماغ؛ الغنية بالمثيرات  المناسبة ةوالتعليمي ةالتعلم الماديإيجاد بيئة  -
؛ التي ُتسهم بشكل ةوبالملصقات الملونة والصور والخرائط والزينات واللوحات التعليمي

وتشجيعهم على العالقات االيجابية بينهم واتاحة الفرصة لهم  التالميذكبير فى دعم 
 .باألمان فى المدرسة  للتعبير عن أنفسهم وزيادة احساسهم

التعليمية الفردية والجماعية المناسبة  العمل على تنوع طرق التدريس واألنشطة -
والمتنوعة بما يتناسب مع جميع المستويات، والتي تجذب اهتمام التالميذ من مختلف 

 األنماط التعليمية؛ وذلك لمواجهة تنوع قدرات التالميذ على التعلم.
بحيث ال تنفصل الكليات عن األجزاء؛ مما ، نسقي متكاملبناء الموضوعات بشكل  -

 يساعد على  تكوين المعني واستخدام النصفين الكرويين من الدماغ.
الخارجي ومرتبطة بخبرات التلميذ  والمجتمع تقديم أنشطة تربط بين البيئة الصفية  -

 السابقة؛ وذلك إلشباع رغبة البحث الفطري عن المعنى، مع تقديم بيئات تعلم حقيقية.
 الكلي مع الموقف، وتجنب المعلومات المبعثرة. تقديم أنشطة تتطلب تفاعل الدماغ -
 تنويع الوسائل التعليمية المستخدمة بالدرس. -
 الفعالة، واحترام ذاتية المتعلم  ةواصلة العمل والمشاركالتشجيع المستمر للتالميذ على م -
 استخدام استراتيجيات تعليمية تعمل على تنشيط النصفين الكرويين من الدماغ. -

 تشجيع المتعلمين علي تنفيذ أنشطة خارج الصف ذات صلة بما تم داخل الصف. -
 بإستمرار.، وشرب الماء السلميةالتأكيد على أهمية الحركة الجسمية، والتغذية  -
 للصف السادسأن تتفق أهداف البرنامج مع أهداف تدريس مادة الرياضيات  -ج 

 اإلبتدائي.
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 أهداف البرنامج:  -0

يكون لكل برنامج تربوي مجموعة من األهداف التربوية الواضحة حيث يتم من خاللها  وأنالبد 
تحديد ما يراد من الدارسين تحقيقه بعد دراستهم لهذا البرنامج، وتتمثل األهداف العامة 

 في اآلتي: للبرنامج 
تنمية مهارات التفكير المستقبلي في الرياضيات لدى تالميذ الصف السادس  -أ

-التخيل مهارة-التوقع مهارة-التنبؤاإلبتدائي؛ والمتمثلة في المهارات التالية: مهارة 
 مهارة حل المشكالت المستقبلية.-مهارة التخطيط

 تنمية الطموح األكاديمي لدي تالميذ الصف السادس اإلبتدائي. -ب
الل األهداف العامة للبرنامج تم صياغة مجموعة من األهداف السلوكية لكل ومن خ  

موضوع من موضوعات البرنامج، وقد روعي عند صياغتها أن تكون واضحة ومصوغة بشكل 
إجرائي، ويمكن تحقيقها، ومناسبة لمستوى المتعلمين، وشاملة لجميع جوانب التعلم، وتركز 

ي لدى تالميذ عينة الدراسة، وتنمية مستوى الطموح في تنمية مهارات التفكير المستقبل
 األكاديمي لديهم.

 محتوي البرنامج:  -3

تحديد محتوى البرنامج القائم على التعلم المستند إلى الدماغ من خالل اإلجراءات تم 
 التالية:

االستناد إلى األهداف العامة للبرنامج وذلك حتى يكون محتوى البرنامج محققا  لهذه   -أ
 األهداف.

السابقة الخاصة بكل من التعلم المستند  والبحوث اإلطالع على األدبيات والدراسات -ب
؛ وذلك لتحديد الموضوعات التى الطموح األكاديميإلى الدماغ والتفكير المستقبلي و 

 ذه المتغيرات.يمكنها أن تنمى ه
وحدة )النسبة( من كتاب الرياضيات للصف السادس وفى ضوء ذلك تم اختيار   

تدريبات  -النسبة خصائص -اإلبتدائي، والتي تضمنت المواضيع التالية: ) معنى النسبة 
 تطبيقات على النسبة(. -النسبة بين ثالثة أعداد -وخصائصهامتنوعة على النسبة 
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 التدريس المستخدمة في البرنامج: تحديد استراتيجيات -4

تنوعت استراتيجيات التدريس المتبعة في البرنامج لتواجه أنماط التعلم المختلفة 
(، ولتنشيط جانبي المخ األيمن واأليسر معا  مثل: ، العاطفي)النمط البصري، الحركي، السمعي

استراتيجية  -باإلكتشافاستراتيجية التعلم  -الحوار والمناقشة -استراتيجية التعلم التعاوني
استراتيجية العصف  -استراتيجية خرائط المفاهيم -استراتيجية الخرائط الذهنية -حل المشكالت

، W، ماذا يريد أن يتعلم K( )ماذا يعرف التلميذ KWLاستراتيجية التقييم الذاتي ) -الذهني
 (. Lماذا تعلم 

 ج:األدوات والوسائل التعليمية المستخدمة في البرنام -5

يتيح برنامج التعلم المستند إلى الدماغ مرونة كبيرة في استخدام المواد التعليمية 
كوسائل معينة للتدريس؛ لذا تم استخدام العديد من األدوات والوسائل التي تم توظيفها بما 

 يتناسب مع طبيعة وأهداف كل درس.
 دروس البرنامج: إعداد-6

تم إعداد دليل للمعلم يشرح كيفية تدريس موضوعات البرنامج في ضوء مبادئ 
 لدماغ، وتضمن الدليل ما يلي:  إلى اواستراتيجيات التعلم المستند 

 أهمية الدليل بالنسبة للمعلم. -
 نبذة مختصرة عن التعلم المستند للدماغ. -
 توجيهات للمعلم عند تدريس موضوعات البرنامج. -
 والوسائل واألنشطة التعليمية المستخدمة في البرنامج.األدوات  -
 استراتيجيات التدريس المنسجمة مع عمل الدماغ المستخدمة في البرنامج. -
 أساليب التقويم المستخدمة في البرنامج. -
محتوى الوحدة الدراسية اللتي سيتم تدريسها وفقا  للتعلم المستند للدماغ، والخطة  -

 ل موضوع.الزمنية الالزمة لتدريس ك
 الخطوات العامة المتبعة في تدريس موضوعات البرنامج. -
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 صالحية البرنامج إلى التوصلتم بعد إعداد دروس البرنامج كاملة,  البرنامج: صدق -7
ى علم النفس وصدقه فى تحقيق أهدافه وذلك بعرضه على مجموعة من المحكمين بقسم

صالحية  أبدى المحكمون رأيهم حول:المناهج وطرق تدريس الرياضيات0 وقد التربوي و 
صالحية األنشطة المستخدمة ، و البرنامج لتنمية مهارات التفكير الواردة بأهداف كل درس

مناسبة المحتوى و  التالميذ ومستوى الطموح األكاديمي لدى لتنمية مهارات التفكير المستقبلي
األنشطة  واستخدام رسمناسبة الزمن المقترح لكل دو  العلمى للبرنامج لمستوى التالميذ
وقد تم تعديل البرنامج فى ضوء أراء  .المناسبة للتالميذ والوسائل التعليمية وأساليب التقويم

 المحكمين فى الصورة النهائية للبرنامج؛ وبذلك أصبح البرنامج صالحا  للتطبيق.
 : األساليب اإلحصائية المستخدمة: خامسا

 التحقق من اعتدالية توزيع البيانات:

التفكير المستقبلي والطموح  مهاراتقامت الباحثتان بالتحقق من اعتدالية توزيع بيانات 
لكل من درجات المجموعتين التجريبية والضابطة،  والبعدى في التطبيق القبلي األكاديمي

البحث من خالل حساب كل من  ياتلتحديد األسلوب اإلحصائي المناسب للتحقق من فروض
 مهاراتجميع معامالت االلتواء والتفرطح لبيانات  وكانتل التفرطح، معامل االلتواء ومعام

لكل من درجات المجموعتين البعدى في التطبيق  التفكير المستقبلي والطموح األكاديمي
(، مما يعني تحقق اعتدالية التوزيع، وبالتالي 4-( و)4التجريبية والضابطة انحصرت بين )+

والجدول التالي  البحث. ياتهو األنسب للتحقق من فروض البارامترى فإن األسلوب اإلحصائي 
 -يوضح النتائج:
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 (0جدول )

معامل االلتواء ومعامل التفرطح لمهارات التفكير المستقبلي والطموح األكاديمي في التطبيق  

 القبلي لكل من درجات المجموعتين التجريبية والضابطة

 معامل التفرطح معامل االلتواء العدد المجموعة البعد/المقياس

 مهارة التخطيط
 88008- ,8810- ,1 التجريبية

 ,,880- 888,0- 10 الضابطة

 مهارة التوقع
 88000- 88808 ,1 التجريبية

 ,18,8 ,8801- 10 الضابطة

 مهارة التخيل
 88,00- 8818 ,1 التجريبية

 88180- 88,11- 10 الضابطة

 مهارة التنبؤ
 88,11- 0,,88- ,1 التجريبية

 ,,181- ,8810- 10 الضابطة

 مهارة حل المشكالت
 ,1880- 881,0- ,1 التجريبية

 ,8800- ,88,0- 10 الضابطة

 الدرجة الكلية للتفكير المستقبلي
 88800 881,0- ,1 التجريبية

 0,,88- 88,81 10 الضابطة

 الطموح األكاديمي
 88001- ,8810- ,1 التجريبية

 88,00- 0,,88- 10 الضابطة

التفكير  مهارات( أن جميع معامالت االلتواء والتفرطح لبيانات 1يوضح الجدول رقم )
لكل من درجات المجموعتين التجريبية  البعدىفي التطبيق  المستقبلي والطموح األكاديمي

(، مما يعني تحقق اعتدالية التوزيع، وبالتالي فإن 4-( و)4والضابطة انحصرت بين )+
تم استخدام و  البحث. ياتهو األنسب للتحقق من فروض البارامترى األسلوب اإلحصائي 

 األساليب اإلحصائية التالية لمعالجة البيانات: 
  (.T-testاختبار "ت" )•  
( لحساب قوة تأثير البرنامج، وقد تم حساب مربع إيتا عن  (Eta Square(²مربع إيتا )•  

 طريق المعادلة التالية:
 + درجات الحرية( 4)ت ÷ 4(  = ت²مربع إيتا )

، فإنه يقابل حجم تأثير 0,4,مربع قيمة اختبار)ت(، وإذا كان مربع إيتا = 4حيث ت 
، فإنه يقابل حجم تأثير متوسط، وفي حالة مربع إيتا 0,41,ضعيف، وإذا كان مربع إيتا = 

م فإنه يقابل حج 0424,فإنه يقابل حجم تأثير كبير، أما إذا كان مربع إيتا =  0427,= 
ا) عزت عبد الحميد ،   .( 471-482 ، 4,44تأثير كبير جد 
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 ثم حساب حجم التأثير من العالقة:                        •  
( فإن 04,واقترح "كوهن" أنه إذا كانت القيمة المحسوبة من المعادلة التالية تساوى)  

يكون متوسط، ( فإن حجم التأثير 04,حجم التأثير يكون ضعيف، وإذا كانت تساوى)
 ( فإن حجم التأثير يكون مرتقع.07,وإذا كانت تساوى)

 
                    

حجم                                =  (dالتأثير )
                                     ( 047-046 ،0211،أحمد )صالح

 فيالمجموعتين التجريبية والضابطة فى القياس القبلى  تكافؤتم التحقق من و 
 T-testالطموح األكاديمي(، وذلك باستخدام اختبار)ت( و )اختبار مهارات التفكير المستقبلي، 

 . (,4فكانت النتائج كما بجدول رقم ) ،للعينتين المستقلتين
 ( 18جدول )

اختبار توسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة فى نتائج اختبار )ت( لداللة الفرق بين م

، فى القياس القبلى لدى تالميذ الصف السادس ومقياس الطموح األكاديمي مهارات التفكير المستقبلي

 االبتدائي8

 المتغيرات م

 المجموعة الضابطة

 (10ن = )

 المجموعة التدجريبية

 قيمة )ت( (,1ن = )

 وداللتها

 المتوسط
االنحراف 

 المعيارى
 المتوسط

االنحراف 

 المعيارى

 غير دالة  16,0 1608 ,,1,6 ,,16 1,611 مهارة التخطيط 1

 غير دالة  1608 ,161 1,680 16,0 1,6,1 مهارة التوقع ,

 غير دالة  16,0 1601 116,1 1608 ,1,6 مهارة التخيل ,

 غير دالة 8610 1608 1,6,0 1600 1,610 مهارة التنبؤ 1

 غير دالة 86011 ,160 ,1,60 ,160 1,608 مهارة حل المشكالت المستقبلية 0

, 
الدرجة الكلية للتفكير 

 المستقبلي
 غير دالة 1601 ,161 1608, 1601 6,1,,

 غير دالة 86,1 601, ,1060 6,0, 10608 الطموح األكاديمي 0

( أنه ال يوجد فرق دال إحصائي ا بين متوسطى درجات ,4ويتضح من الجدول رقم)
اختبار مهارات التفكير المستقبلي ومقياس تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة فى 

وهذا يعنى أن  ،القياس القبلى فى المهارات الفرعية والدرجة الكليةالطموح األكاديمي فى 

 
 مربع إيتا        2

 مربع إيتا  -0     



 ....................................................... فاعلية برانمج تدريسي قائم على مبادئ نظرية التعلم املستند

- 7, - 

ومقياس  اختبار مهارات التفكير المستقبليالمجموعتين التجريبية والضابطة متكافئتان فى 
 فى القياس القبلى لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي. الطموح األكاديمي

 نتائج البحث ومناقشتها:خامسا: 
 اتيوجد فرق دال احصائيا  بين متوسطال  نص على أنه: "الذي يالفرض األول  نتائج -1

)الذين درسوا باستخدام البرنامج القائم على نظرية التعلم  درجات تالميذ المجموعة التجريبية
الدماغ( ودرجات تالميذ المجموعة الضابطة )الذين درسوا باستخدام الطريقة  إلىالمستند 

التقليدية( في التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير المستقبلي ككل )وكل مهارة من مهاراته 
( T-testتم استخدام اختبار "ت" ) يةالفرض تلكللتحقق من و  ،حده( ىالفرعية كل عل

المجموعتين)التجريبية والضابطة(، كما تم  اتللعينتين المستقلتين لدراسة الفروق بين متوسط
لحساب حجم التأثير الناتج؛ وتم التوصل إلى   Eta Squared(²استخدام مربع إيتا )

 النتائج الموضحة في الجدول التالى:
 (11جدول )  

اختبار)ت( ومربع إيتا لداللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والمجموعة نتائج 

 الضابطة في التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير المستقبلي8

 المتغيرات
المجموعة التجريبية 

 (,1)ن=
المجموعة الضابطة 

 (10)ن=
درجة 
 الحرية

 قيمة )ت(

مربع 
 إيتا
² 
 

حجم التأثير 
(d) 

 ع م ع م 
مهارة 
 التخطيط

1,6010 16180 1,68,0 1610, 00 180000* 8611 86,0 

مهارة 
 التوقع

1,8,1, 1810, 1,8,11 18,,0 00 ,8,,0** 861, 86,0 

مهارة 
 التخيل

1,6080 16,1, 1,6,88 16008 00 180,0** 86,, 8600 

مهارة 
 التنبؤ

116801 860,0 1,6,00 16,0, 00 ,8010** 8611 86,0 

مهارة حل 
 المشكالت

1,60,, 16008 1,6088 160,, 00 ,8,11** 861, 86,0 

الدرجة 
الكلية 
للتفكير 

 المستقبلي

,060,0 ,61,, ,161,, 16000 00 0800,** 86,0 86,, 

 ( 8681** دال عند مستوى )
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( ما يلي44)رقميتضح من جدول   
  والتجريبية ) تيندرجات المجموع اتوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط 

)مهارة  في اختبار مهارات التفكير المستقبلي كدرجة كلية وكأبعاد فرعية (الضابطة
حل المشكالت  مهارة -مهارة التنبؤ -التخيل مهارة -مهارة التوقع -التخطيط

درجات المجموعة التجريبية0 حيث كانت قيم )ت( دالة  اتالمستقبلية( لصالح متوسط
في مهارات التفكير  تحسننه قد حدث أأي  ؛(0,4,(، و)0,4,)ى عند مستو 

في  إلى الدماغالمستقبلي بعد استخدام البرنامج القائم على نظرية التعلم المستند 
المجموعة الضابطة تالميذ لدى  تهالمجموعة التجريبية عن قيم تالميذالتدريس لدى 

 التي تستخدم الطريقة التقليدية في تدريس الرياضيات.  
    حجم وقوة( إلى وجود 047,( إلى )044,من ) تراوحتالتي  -تشير قيم مربع  إيتا 

 تأثير للبرنامج في جميع المهارات والدرجة الكلية الختبار مهارات التفكير المستقبلي. 
يوجد فرق دال احصائيا  بين وأنه  رفضهاتم  ىاألول يةومن إجمالي نتائج الفرض

درجات تالميذ المجموعة التجريبية )الذين درسوا باستخدام البرنامج القائم على  اتمتوسط
درجات تالميذ المجموعة الضابطة )الذين درسوا  اتمتوسطو الدماغ(  إلىنظرية التعلم المستند 

باستخدام الطريقة التقليدية( في التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير المستقبلي ككل )وكل 
درجات تالميذ المجموعة  اتمهاراته الفرعية كل علي حده( لصالح متوسط مهارة من
 .التجريبية

 اتيوجد فرق دال احصائيا  بين متوسطال " نص على أنه:ي الذيالفرض الثاني نتائج  -4
درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيقين )القبلي والبعدي( الختبار مهارات التفكير 

تم  يةالفرضتلك للتحقق من ، و المستقبلي ككل )ولكل مهارة من مهاراته الفرعية كل علي حده(
( للعينتين المرتبطتين لدراسة الفروق بين متوسطات التطبيقين T-testاستخدام اختبار "ت" )

قوة تأثير حجم و لحساب   Eta Squared(²لقبلي والبعدي(، كما تم استخدام مربع إيتا ))ا
لحساب حجم التأثير ؛ وتم التوصل إلى النتائج الموضحة في الجدول  (d) البرنامج، وقيمة 

 التالى:
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 ( ,1جدول )

التطبيقين )القبلي والبعدي( نتائج اختبار)ت( ومربع إيتا حجم التأثير لتالميذ المجموعة التجريبية في 

 الختبار مهارات التفكير المستقبلي8

 المتغيرات

 القياس القبلي
 (,1)ن=

القياس البعدي 
 (,1)ن=

درجة 
الحري

 ة
 قيمة )ت(

مربع 
 إيتا
² 
 

 
حجم 
 التأثير

 ع م ع م

مهارة 
 التخطيط

1,6,,0 1611, 1,6010 16180 0, ,61,0** 86,0 8600 

مهارة 
 التوقع

1,680, 16000 1,8,1, 1810, 0, 06110** 86,, 8601 

مهارة 
 التخيل

116011 16000 1,6080 16,1, 0, ,6,** 86,8 8608 

مهارة 
 التنبؤ

1,60,0 160,0 116801 860,0 0, 16100** 8610 861, 

مهارة حل 
 المشكالت

1,6,1, 16100 1,60,, 16008 0, ,600,** 861, 8611 

الدرجة 
الكلية 
للتفكير 

 المستقبلي

,160,, 16,01 ,060,0 ,61,, 0, 06,0,** 860, 1681 

 ( 8681** دال عند مستوى )

 ( ما يلي:44)رقميتضح من جدول 
 ( بين متوسط0,4,وجود فرق دال إحصائي ا عند مستوى )درجات تالميذ عينة  ات

الكلية )القبلي والبعدي( في جميع المهارات والدرجة  الدراسة التجريبية في التطبيقين
درجات التطبيق البعدي  اتالختبار مهارات التفكير المستقبلي، وذلك لصالح متوسط

، في جميع الحاالت؛ أي أن متوسطات درجات التطبيق البعدي في جميع المهارات
والدرجة الكلية الختبار مهارات التفكير المستقبلي  أعلى بداللة إحصائية من نظائرها 

 الميذ عينة الدراسة التجريبية. في التطبيق القبلي لدى الت
  قوة حجم و ( إلى وجود 044,( إلى )044,من ) تراوحتالتي  -تشير قيم مربع إيتا

تأثير للبرنامج  في جميع المهارات والدرجة الكلية الختبار مهارات التفكير المستقبلي. 
 قريبةوهى  -(40,1( إلى )014,من ) تراوحتالتي  -كما تشير قيم حجم التأثير 

ا  للبرنامج  في جميع المهارات والدرجة  7.,من ) ( إلى وجود حجم تأثير كبير جد 
 الكلية الختبار مهارات التفكير المستقبلي.
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يتضح أن البرنامج القائم على نظرية التعلم المستند  ةالثاني يةومن إجمالي نتائج الفرض
)وكل مهارة على حدة( لدى الدماغ قد ساعد في تنمية مهارات التفكير المستقبلي ككل  إلى

 .ةالثاني يةالفرض رفضتالميذ عينة الدراسة التجريبية؛ وبالتالي يتم 

 اتيوجد فرق دال احصائيا  بين متوسطال ": نص على أنهي الذيالفرض الثالث نتائج  -2
درجات تالميذ المجموعة التجريبية )الذين درسوا باستخدام البرنامج القائم على نظرية التعلم 

الدماغ( ودرجات تالميذ المجموعة الضابطة )الذين درسوا باستخدام الطريقة  إلىالمستند 
تم  يةالفرضتلك للتحقق من و  مقياس الطموح األكاديمي."لالتقليدية( في التطبيق البعدي 

ات ( للعينتين المستقلتين لدراسة الفروق بين متوسطT-testم اختبار "ت" )استخدا
لحساب   Eta Squared(²المجموعتين)التجريبية والضابطة(، كما تم استخدام مربع إيتا )

 حجم التأثير الناتج؛ وتم التوصل إلى النتائج الموضحة في الجدول التالى:
(,1جدول )   

نتائج اختبار)ت( ومربع إيتا لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة  

 الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس الطموح األكاديمي8

 المتغيرات

المجموعة 

التجريبية)ن=

1,) 

المجموعة 

 (10الضابطة)ن=

درجة 

الحر

 ية

 

 قيمة )ت(

مربع 

 إيتا

² 

 

حجم 

 التأثير

 ع م ع م

 1060 الطموح األكاديمي
,6,0

, 

0,6,,

, 
06880 00 ,681,** 861, 86,0 

 ( 8681** دال عند مستوى )

 ( ما يلي:42)رقميتضح من جدول 
 درجات المجموعة التجريبية  اتوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط

درجات  اتوالمجموعة الضابطة في مقياس الطموح األكاديمي لصالح متوسط
أي إنه قد ، (0,4,حيث كانت قيم )ت( دالة عند مستوى )، المجموعة التجريبية

في الطموح األكاديمي بعد استخدام البرنامج القائم على نظرية التعلم  تحسنحدث 
لدى  تهالمجموعة التجريبية عن قيم تالميذالدماغ في التدريس لدى  إلىالمستند 
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 إلىتستخدم استراتيجيات نظرية التعلم المستند المجموعة الضابطة التي لم تالميذ 
 الدماغ في تدريس الرياضيات.  

   إلى وجود قوة تأثير للبرنامج  في الطموح األكاديمي.  -تشير قيم مربع  إيتا 
يوجد توصلت النتيجة إلى أنه و ية الفرض رفضتم  ةالثالث يةومن إجمالي نتائج الفرض
تالميذ المجموعة التجريبية )الذين درسوا باستخدام  ىدرجات اتفرق دال احصائيا  بين متوسط

تالميذ المجموعة الضابطة )الذين و الدماغ(  إلىالبرنامج القائم على نظرية التعلم المستند 
مقياس الطموح األكاديمي لصالح لدرسوا باستخدام الطريقة التقليدية( في التطبيق البعدي 

 تالميذ المجموعة التجريبية.
يوجد فرق دال احصائيا  بين متوسطي ال " :نص على أنهي الذيالفرض الرابع نتائج  -1

درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيقين )القبلي والبعدي( لمقياس الطموح 
( للعينتين T-testتم استخدام اختبار "ت" ) يةالفرضتلك للتحقق من و  األكاديمي."

متوسطات التطبيقين )القبلي والبعدي(، كما تم استخدام مربع المرتبطتين لدراسة الفروق بين 
لحساب حجم تأثير  (d) لحساب قوة تأثير البرنامج، وقيمة   Eta Squared(²إيتا )

 البرنامج؛ وتم التوصل إلى النتائج الموضحة في الجدول التالى:
 ( 11جدول )

ة التجريبية في التطبيقين )القبلي والبعدي( نتائج اختبار)ت( ومربع إيتا وحجم التأثير لتالميذ المجموع

 لمقياس الطموح األكاديمي8

 المتغيرات

 القياس

 (,1)ن=القبلي

 القياس

 (,1)ن=البعدى

درجة 

الحر

 ية

 

 قيمة )ت(

مربع 

 إيتا

² 

 

حجم 

 التأثير

 ع م ع م

 ,6,8, 10600 الطموح األكاديمي
0,6,,

, 
06880 0, ,6,,0** 86,, 860, 

 (8681مستوى )** دال عند 

 ( ما يلي:41)رقم يتضح من جدول 
 درجات تالميذ عينة الدراسة التجريبية  اتوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط

 اتفي مقياس الطموح األكاديمي لصالح متوسط في التطبيقين )القبلي والبعدي(
درجات التطبيق البعدي للمجموعة التجريبية0 حيث كانت قيم )ت( دالة عند مستوى 
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في مستوى الطموح األكاديمي بعد استخدام  تحسن(0 أي إنه قد حدث 0,4,)
الدماغ في التدريس لدى تالميذ عينة  إلىالبرنامج القائم على نظرية التعلم المستند 

 الدراسة التجريبية في التطبيق البعدى.
   إلى وجود قوة تأثير للبرنامج  في الطموح األكاديمي.  -تشير قيم مربع  إيتا 

يوجد فرق  ية وتوصلت النتائج إلى أنهالفرض رفضتم  الرابعومن إجمالي نتائج الفرض 
درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيقين )القبلي  اتدال احصائيا  بين متوسط

 درجات التطبيق البعدي. اتاديمي لصالح متوسطوالبعدي( لمقياس الطموح األك
 ض البحث:وتفسير ومناقشة نتائج فر

لمهارات التفكير المستقبلي: يتضح من النتائج تميز تالميذ المجموعة  بالنسبة
التجريبية في مهارات التفكير المستقبلي على تالميذ المجموعة الضابطة، باإلضافة إلى تفوق 

بالقياس البعدى على تالميذ المجموعة التجريبية بالقياس القبلي  تالميذ المجموعة التجريبية
على أن  قائمفي مهارات التفكير المستقبلي. وقد يرجع ذلك إلى أن البرنامج التدريسي المقترح 

 االنماط خالل من يتم المعنى عن البحثلدى التالميذ، و  فطري  أمر لألشياء معنى عن البحث
 المركز االنتباه من كال   يشمل والتعلم متزامن، بشكل والكليات الجزئيات يعالج والمخ والنماذج،

 على عمل وهذا الذاكرة من متعددة أنواع تنمية على القدرة لديه تلميذ وكل الفطري، واإلدراك
االبتدائي وفقا لوظائف الدماغ  السادس الصف تالميذ لدى التعلم لعملية تنظيم إعادة

 التساؤالت واستخدام الجماعى والحوار المناقشات في واالندماج السابقة خبراتهم واستعراض
 تفكير تحفيز على ساعد وهذا المختلفة بالدروس الصلة ذات المشكالت في الذهنى والعصف
 بين العالقات وتحديد والنتيجة السبب بين والربط المقدمات من النتائج الستنتاج التالميذ
 وضع إلى باإلضافة مقدمات، من لديهم ما ضوء في بها والتنبؤ بل النتائج وتوقع األفكار

 البرنامج أن كما المستقبلية، للمشكالت حل وتقديم بعد، فيما المسألة لحل بديلة تصورات
 إلى المستند التعلم نظرية على القائمة واالستراتيجيات األنشطة من مجموعة على يحتوى 
 التصور مهارة لديهم وتنمى المألوفة غير األفكار توليد على التالميذ تساعد التي الدماغ

 اهتمام إثارة هو التدريس خالل الباحثتان دور وكان. المستقبلي التفكير تنمية ثم ومن والتخيل
 خالل من باستمرار لديهم العقلية اليقظة على والمحافظة واالبداع التفكير وتحفيز التالميذ

 ومراعاة المدرسية والمسرحيات األدوار وتمثيل التعليمية األلعاب مثل ممتعة أساليب استخدام
 .التلميذ لشخصية( الوجدانى -المهارى  -المعرفي)المختلفة الجوانب
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(، و)عبد هللا 4,41وتتفق نتائج البحث الحالي مع نتائج بحث كل من )خالد محمد ،
( التي أظهرت وجود تأثير دال إحصائيا 4,47(، و)بهجت حمد،4,41عباس، حمد أحمد ،

 -التخيل -ية التعلم المستند إلى الدماغ في تحسين مهارات التفكير الهندسي )التصورلنظر 
( الذى توصل إلى وجود تأثير دال إحصائيا لنظرية التعلم 4,41التوقع(، وبحث )رضا أحمد ،

مرفت محمد، رباب المستند إلى الدماغ في تنمية مهارات التفكير الجانبي، وبحث )
عن وجود تأثير دال إحصائيا لنظرية التعلم المستند إلى الدماغ  ( الذى أسفر4,47،المرسي

الذى أشار إلى أن نظرية التعلم  (Ryan,2018)في تحسين مهارات التفكير البصرى، وبحث 
 المستند إلى الدماغ تساعد االفراد على حل المشكالت والتفكير النشط .

ميذ المجموعة التجريبية في وبالنسبة للطموح األكاديمي: أسفرت النتائج عن تميز تال
الطموح األكاديمي على تالميذ المجموعة الضابطة، باإلضافة إلى تفوق تالميذ المجموعة 
التجريبية بالقياس البعدى على تالميذ المجموعة التجريبية بالقياس القبلي في الطموح 

وعة من األكاديمي. وقد يرجع ذلك إلى أن البرنامج التدريسي المقترح يتكون من مجم
تم  حيثالجلسات التدريبية التي تم بناؤها في ضوء مبادئ نظرية التعلم المستند إلى الدماغ 

والعواطف  اإلنفعاالتوتوظيف  للمخ الفسيولوجي بالتركيب التعليممراعاة مدى ارتباط 
 بطريقة منظم مخ وكل بالتهديد ويثبط بالتحدي يعزز والتعلم واألداء، التعلم مفتاح باعتباهما

مع  زيادة االثارة والدافعية واالنتباه والتشويق  والتطور باالستمرارية يتميز والتعلم فريدة
والمتعة ومجموعة من األنشطة والتدريبات المتنوعة مع التعزيز المستمر، كما عملت 
الباحثتان على توفير المناخ والظروف الفيزيقية والفسيولوجية المناسبة في ضوء المبادئ 

ر لعمل الدماغ، كما يتضمن تنفيذ البرنامج استراتيجيات عدة منها التعلم من خالل االثني عش
اللعب والتعلم من خالل المشروعات وغيرها وكذلك توجيه التالميذ إلى تحديد األهداف التي 
يرغبون الوصول إليها ومساعدتهم على إنجاز المهام لتحقيق أهدافهم من خالل إثارة 

اء والرفع من دافعيتهم للتعلم والتشجيع على تحقيق طموحاتهم واتخاذ المناقشات وتبادل اآلر 
القرارات المناسبة لهم وتنظيم الوقت وإدارته بشكل جيد وهذا ساعد على تنمية الطموح 

 األكاديمي لتالميذ الصف السادس االبتدائي.
(، 4,48إليه بحث )محمدعبدهللا،وتتفق نتائج البحث الحالي مع نتائج ما توصل 

( من 4,41( و) سلوى عبد المنم،4,42بثينة محمد،)(، وبحث 4,42بحث )صفاء محمد،و 
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أنه يوجد تأثير دال للبرنامج القائم على نظرية التعلم المستند إلى الدماغ على كل من تقدير 
 الذات والدافعية لإلنجاز وتحسين االنتباه ومن ثم الطموح األكاديمي.

 التوصيات والبحوث المقترحة:
 التوصيات:

القائم على نظرية التعلم المستند  سيللبرنامج التدري فاعليةتوصلت نتائج البحث إلى وجود 
إلى الدماغ في تنمية مهارات التفكير المستقبلي، والطموح األكاديمي ومن ثم تقدم الباحثتان 

 التوصيات التالية:
استراتيجيات التعلم المستند التوسع والتطوير في برامج التدريس الحديثة والمعتمدة على  -4

 إلى الدماغ.
المستقبلي  التفكير مهاراتفى جميع المراحل التعليمية نحو تنمية المناهج  أهدافتوجيه  -4

 .فى القرن القادم عنهاباعتباره ضرورة حتمية ال غنى 
ضرورة مشاركة التعليم الخاص في توفير وحدات تدريب للمعلمين على استخدام  -2

ديثة من أجل رفع مستوى الطموح األكاديمي لتالميذهم ومساعدتهم االستراتيجيات الح
 على التفكير المستقبلي.

ضرورة تضمين المناهج الدراسية عامة، والرياضيات خاصا  بالقضايا المعاصرة، وتدريب  -1
 التالميذ على استشراف المستقبل من خالل استراتيجيات التفكير المستقبلي.

في المرحلة االبتدائية عن طريق استخدام  الرياضياتأداء المعلم في تدريس  تطوير -4
 المستقبلي التفكيرناسب ذكاءاته، لتنمية مهارات تراعي دماغ المتعلم و ت استراتيجيات

 لديهم.
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 البحوث المقترحة:

 الموضوعات بعض اقتراح يمكن نتائج من البحث إليه توصل ما ضوء في
 :مثل البحثية

 المستقبلي وما وراء االنفعال لدى طالب المرحلة الثانويةدراسة العالقة بين التفكير -4
فعالية برنامج قائم على التعلم المستند إلى الدماغ في تنمية أنواع َاخرى من التفكير  -4

 )البصري، الكلي، المكاني(.
فاعلية برنامج تدريبي لمعلمي الرياضيات إلكسابهم مهارات التفكير المستقبلي، وتنمية  -2

 نحو المستقبل.إتجاه تالميذهم 
 تطوير مناهج الرياضيات للمراحل الدراسية المختلفة في ضوء مهارات التفكير المستقبلي. -1
تقويم مناهج الرياضيات للمراحل الدراسية المختلفة في ضوء نظرية التعلم المستند  -4

 للدماغ.
لدى  مستوى الطموح األكاديميتنمية  في التعلم المستند للدماغاعلية برنامج قائم ف -1

 .طالب ذوي صعوبات التعلم
 في األكاديمي الطموح مستوى تنمية  في للدماغ المستند التعلماعلية برنامج قائم ف -8

 .(اإلنجليزيةاللغة -اللغة العربية -العلوممقررات أخرى )
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 المراجع 
 أوالً: المراجع العربية: 

التحليل اإلحصائى للبيانات النفسية والتربوية  (.1999أحمد الرفاعى غنيم، ونصر محمود صبرى )
 ، القاهرة، دار قباء للطباعة والنشر.SPSSباستخدام 

(. فاعلية برنامج إرشادي قائم على العالج 0219أحمد بن موسي حنتول، وإبراهيم بن أحمد مسرحي)
ة دراسات تربويبالمعنى في تحسين الطموح لدى طالب المرحلة الثانوية بمنطقة جازان، 

 .183-115(، 123)0، كلية التربية ، جامعة الزقازيق، ونفسية
(. برنامج قائم علي نظرية التعلم المستند إلي الدماغ في تنمية 0217) أحمد خليل ابراهيم عبد السميع

التحصيل ومهارات التفكير ماوراء المعرفي في الرياضيات لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، 
 كلية التربية.، جامعة بورسعيد، منشورة(رسالة ماجستير )غير 

 ، األردن، دار الفكر.أصول علم النفس (. 0229). أحمد عزت راجح
(. فاعلية حقيبة تعليمية إليكترونية قائمة على المدخل الوقائي في 0211) .أحمد سيد محمد متولى

ضيات لدى تالميذ التدريس في تنمية التفكير المستقبلي والتحصيل وبقاء أثر التعليم في الريا
 ، جامعة القاهرة، معهد الدراسات التربوية.رسالة دكتوراه .المرحلة اإلعدادية

 مكتبة األنجلو المصرية. ،القاهرة .علم النفس العصبي(. 0210) .ألفت حسين كحلة
(. التنظيم الذاتي وعالقته بمستوى الطموح وقلق المستقبل لدى طالب 0213) .آمال إبراهيم الفقى

 .56-11(، 83)0 السعودية، –دراسات عربية في التربية وعلم النفس الثانوية العامة، 
القاهرة، األنجلو  .مقياس مستوى الطموح لدى المراهقين والشباب(. 0224). أمال عبد السميع أباظة

 المصرية.
  KWLHتنمية ما وراء المعرفة بإستخدام كل من استراتيجية  .(0227). سعيدة سيد إبراهيم سالمأماني 

في ضوء نظرية وأثره على التحصيل لدى األطفال المعدلة وبرنامج دافعية االلتزام بالهدف 
 . 111 – 0، ( 0)، مجلة العلوم التربوية .التعلم المستند إلى الدماغ ونظرية الهدف

فاعلية استراتيجية التعلم المستند إلى جانبي  .(0216) .فارس ، احالم خاشع عبدو العاني إلهام جبار
مجلة جامعة األنبار  .طالبات الصف الخامس علمي في مادة الرياضيات الدماغ في تحصيل

 .488-456،(0)، للعلوم اإلنسانية
 ترجمة: مكتبة جرير، الرياض: مكتبة جرير. .التعلم المبنى على العقل (.0227).إيرك جيتس

(. فاعلية برنامج تدريسي مقترح لتنمية التفكير 0213) .إيمان عبد الحليم الصافوري، وزيزي حسن عمر
المستقبلي باستخدام استراتيجية التخيل من خالل مادة االقتصاد المنزلي في المرحلة 

 .70-43(، 4) 33، مجلة دراسات في التربية وعلم االنفس .االبتدائية
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(. مستوى الطموح وعالقته بالتحصيل الدراسي لدى طالب المرحلة 0216) .بابكر الصادق محمد
جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية التربية  ،رسالة ماجستير  .الثانوية بمحلية بحري 

 بالسودان.
في الدماغ إلى ة التعلم المستند نظريعلى فاعلية استراتيجية مقترحة قائمة (. 0213بثينة محمد بدر)

الدراسي لدى تلميذات المرحلة االبتدائية لإلنجاز تنمية مهارات التواصل الرياضي والدافعية 
 . 69 - 13(، 0)06، تربويات الرياضياتمجلة  .بالمملكة العربية السعودية

 في ضوء تطوير منهج الرياضيات بالمرحلة االبتدائية(. 0213) .بندر بن محمد صالح منسي
، جامعة اإلمام محمد كلية العلوم االجتماعية دكتوراه، رسالة .نظرية التعلم المستند إلى الدماغ

 بن سعود اإلسالمية، المملكة العربية السعودية.
الدماغ في تنمية التفكير  أثر استخدام استراتيجية التعلم المستند إلى(. 0218) .بهجت حمد التخاينة

مجلة الجامعة  .دى طلبة المرحلة األساسية في مدارس عمانالرياضي وخفض القلق ل
 .321-083(، 1) 06، اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية

فاعلية برنامج قائم على المستجدات العلمية في تنمية التفكير المستقبلي  (.0217) .تهانى محمد سليمان
 ،المجلة التربية العلميةوتقدير العلم وجهود العلماء لدى طالب الشعب العلمية بكلية التربية، 

(02) ،1-36. 
 أثر برنامج محوسب في ضوء نظرية جانبي الدماغ على(. 0229) .جيهان موسى اسماعيل يوسف

الحادي عشر بمادة تكنولوجيا  مهارات التفكير فوق المعرفي لدى طالبات الصفتنمية 
 ، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة.رسالة ماجستير .المعلومات بمحافظات غزة 

(. برنامج قائم على مفاهيم األمن المائي لتنمية بعض أبعاد التنمية 0217).حنان محمود محمد
دراسات عربية في التربية وعلم  .ير المستقبلي لدى الطالب المعلمالمستدامة ومهارات التفك

 .409-399(، 91)0السعودية،   – النفس
فاعلية التعلم المستند إلى الدماغ في تحصيل طالب الصف (. 0216) .حيدر عبدالكريم محسن الزهيري 

وعلوم اإلنسانيات مجلة الفنون واألدب  .الرياضيات وتفكيرهم الجانبي األول المتوسط في مادة
 .349-307(، ابريل، 6، كلية اإلمارات للعلوم التربوية، )واالجتماع

 (: "فعالية برنامج مقترح قائم على التعلم المستند للدماغ فى0214) .خالد محمد محمود الجوهري 
الدراسى فى الهندسة لدى تالميذ  تنمية بعض مهارات التفكير الهندسى ومستوى التحصيل

 .804-775(، 15)4، مجلة البحث العلمي في التربيةعدادية"، المرحلة اإل
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التعليمية" المبنية على نظرية التعلم المستند  –فاعلية االستراتيجيات "التعليمية (. 0215) .ختاش محمد
رسالة  .إلى الدماغ في زيادة كفاءة التعلم وتنمية بعض مهارات التفكير الناقد واإلبداعي

 اإلجتماعية واإلنسانية، جامعة باتنة، الجزائر. ، كلية العلومدكتوراه
أثر برنامج تدريبي قائم على نظرية التعلم المستند إلى الدماغ ومستوى  (.0214) .دينا خالد الفلمبانى

دافعية اإلتقان في تنمية مهارات ما وراء التعلم والتحصيل األكاديمي لدى طالبات كلية التربية 
، معهد الدراسات التربوية، جامعة رسالة دكتوراه)غير منشورة( .بالمملكة العربية السعودية

 القاهرة.
(. قياس فاعلية برنامج إرشادي مقترح لتنمية مستوى الطموح األكاديمي لدى 0217) .دالل يوسفي

، جامعة رسالة دكتوراه  .تالميذ المرحلة الثانوية دراسة ميدانية بثانوية حي القطب بالمسيلة
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ، الجزائر. -محمد خيضر بسكرة

استراتيجيات التدريس في القرن الحادى والعشرين ) دليل (. 0227) .ذوقان عبيدات، سهيلة أبو السيد
 ، األردن: دار الفكر.المعلم والمشرف التربوى(

تنمية تقدير الذات وحدة مطورة وفق التعلم المستند إلى الدماغ في (. 0213) .رجاء محمد ديب الجاجي
المؤتمر العلمي العربي العاشر  .واالتجاه نحو اإلبداع لدى تلميذات الصف الثالث األساسي

نوفمبر، المجلس العربي للموهوبين  17إلى  16، من لرعاية الموهوبين والمتفوقين
 والمتفوقين، عمان، األردن.

يا البيئية المحلية لتنمية المفاهيم ذات (. برنامج مقترح قائم على القضا0218). رشا أحمد محمد عيسي
 .الصلة بها ومهارات التفكير المستقبلي لدى طالب شعبة البيولوجي بكلية التربية بدمياط

 .46-1(،7)01، المجلة المصرية للتربية العلمية
أثر استخدام بعض استراتيجيات التعلم المستند إلى الدماغ في  .(0216) .رضا أحمد عبد الحميد دياب

تدريس الرياضيات على تنمية التفكير الجانبي واالتجاه نحو الرياضيات لدى تالميذ الصف 
 .303 – 041(، 5)19 ،مجلة تربويات الرياضيات .الثالث اإلبتدائي

 القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية. .التعلم)دراسة نفسية تفسيرية توجيهية((. 1992). رمزية الغريب
(. وحدة مطورة لتنمية الحس التاريخي والتفكير المستقبلي لدى 0213) .هللارمضان فوزى المنتصر جاد 

 ، جامعة األزهر )طنطا (، كلية التربية.رسالة دكتوراه .طالب الصف الثاني الثانوى األزهري 
فاعلية استراتيجية قائمة على التعلم المستند للدماغ (. 0216) .سامية حسنين عبدالرحمن بيومي هالل

مجلة تربويات  .اإلعدادية بعض مهارات القوة الرياضياتية لدى تالميذ المرحلةتنمية  فى
 .56 – 6(، 3)19 الرياضيات،
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فاعلية برنامج قائم على التعلم المستند للدماغ في تنمية بعض (. 0214) .سامية حسين محمد جودة
ت بالمرحلة عادات العقل ومفهوم الذات األكاديمي لدى الطالب ذوي صعوبات تعلم الرياضيا

 .78-6(، 8)17، مجلة تربويات الرياضيات .اإلبتدائية
(. برنامج قائم على أبعاد حوار الحضارات لتنمية التفكير 0214). سماح محمد إبراهيم إسماعيل

المستقبلي والوعي ببعض القضايا المعاصرة لدى الطالب المعلمين بشعبة الفلسفة في كلية 
 .131-59(،56)،  ة للدراسات االجتماعيةمجلة الجمعية التربوي .التربية

(. فاعلية نظرية التعلم المبني علي الدماغ في تحسين االنتباه 0216) .سلوي عبد المنعم قطب إسماعيل
 .، كلية التربيةجامعة المنوفية ،رسالة دكتوراة  .ألطفال الصف الخامس االبتدائي

الستراتيجيات التدريس وفق نظريتي التعلم بالدماغ أثر برنامج مقترح (. 0211) .سوسن محمد عزالدين
والذكاءات المتعددة على تنمية مهارات التعلم النشط لدى معلمات الرياضيات بالمرحلة 

الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، المؤتمر العلمي السنوي  .اإلبتدائية بمدينة جدة
 .048 -000يوليو،  19، الحادي عشر
في الدماغ إلى مدخل التعلم المستند على مقترح قائم نامج رب ر(. أث0213). فيصفاء محمد على عفي

لدى تالميذ الصف لإلنجاز تصحيح التصورات البديلة وتنمية عمليات التعلم الذات والدافعية 
رابطة التربويين  وعلم النفس،بية رالتدراسات عربية في مجلة  .األول المتوسط

 . 98 - 48(، 0)33العرب،
القاهرة،  .األساليب االحصائية في العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية .(0211). حمد مرادصالح أ

 2مكتبة االنجلو المصرية
، األردن ، 4(. القياس والتقويم التربوى في العملية التدريسية ، ط0211) .صالح الدين محمود عالم

 دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
أثر برنامج قائم على التعلم المستند إلى الدماغ في تنمية التفكير  (.0218). عادل صالح محمد فرج

االبتكارى والتحصـيل الدراسـى لدى طالب الثانوى الصناعى ذوى أنماط السيطرة المخية 
 جامعة القاهرة، كلية الدراسات العليا للتربية. -رسالة دكتوراة  .المختلفة

 ، القاهرة، مكتبة عالم الكتب.التعلمسيكولوجية (. 0217عادل محمد العدل)
الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات في (. 0218) .عايد عايض الرويلي، بدرية حميد الحربي

-331، (56)، مجلة البحوث التربوية والنفسية .ضوء نظرية التعلم المستند إلى الدماغ
360. 

درية، دار المعرفة اإلسكن .علم النفس الفسيولوجي(. 1999) .عباس محمود عوض
 الجامعية.
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(. أثر استخدام نظرية التعلم المستند إلى الدماغ في تحصيل طالبات 0211) .عبد الرازق عيادة محمد
 .58-1، (53)مجلة ديالي للبحوث اإلنسانية، العراق،  .الصف الخامس العلمي في مادة الفيزياء

(. فاعلية وحدتين مطورتين في ضوء مبادئ التعلم المستند 0219) .عبد الرحمن محمد علي العتيبي
مجلة تربويات  .الدماغ لتنمية التحصيل في رياضيات المرحلة المتوسطة بدولة الكويت إلى

 .058-030(، 1)00، الرياضيات
(. فاعلية استراتيجية قائمة على نظرية التعلم المستند إلى الدماغ في تنمية 0214) .عبد القادر محمد

 113،(0)17،مجلة تربويات الرياضيات .مهارات الحس العددي لدى تالميذ المرحلة اإلبتدائية
– 155. 

بجانبي التفكير الرياضي وعالقته (. 0216) .حمد أحمد عبد هللا طلحي، عبد هللا عباس مهدي المحزري 
مجلة األندلس للعلوم  .صنعاء –األول الثانوي بأمانة العاصمة  الدماغ لدى طلبة الصف

 .81 -37(، 10)15، اإلنسانية واإلجتماعية
قدمة في األسس السيكوفسيولوجية علم النفس الفسيولوجي )م (.1994) .عبد الوهاب محمد كامل

 هضة العربية.نال مكتبة ،القاهرة،0ط .(النورولوجية للسلوك اإلنسانيو 
 Spssاإلحصاء النفسي والتربوي تطبيقات باستخدام برنامج  (.0211) .عزت عبد الحميد محمد حسن

 القاهرة ، دار الفكر العربي. .  18
 الحضاري الحوار على أبعاد قائم اللغة العربية في (. برنامج مقترح0217) .عقيلي محمد محمد أحمد

 .المرحلة الثانويةطالب  لدى اإليجابي والتفكير المستقبلي التفكير مهارات لتنمية العالمي
 .007 – 154، (0)33،  بأسيوط التربية كلية مجلة

 تدريس في الذكاء ونمط المحتوى  التفاعل بين أساليب عرض أثر (.0229) .حافظ إبراهيم عماد حسين
المرحلة الثانية في مهارات التفكير المستقبلي لدى تالميذ  تنمية على االجتماعية الدراسات

 التربية. حلوان، كلية جامعة ، دكتوراه رسالة .التعليم األساسي
(. برنامج قائم على التعلم المستند إلى الدماغ لتنمية مهارات 0219األهل )فاطمة محمد على سيد 

رسالة التفكير المتشعب والتفاعل االجتماعى لدى الطالب المعلمين شعبة علم االجتماع، 
 عين شمس، كلية التربية. ، جامعة)غير منشورة(دكتوراة 

عالم  ،األردن .التعلم المبنى على الدماغ رؤى جديدة ...تطورات مبكرة(. 0228) .فراس السليتي
 الكتب الحديث.

مناهج البحث وطرق التحليل فى العلوم النفسية والتربوية (. 1991) .آمال صادق، فؤاد أبو حطب 
 القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية. .واالجتماعية
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(. فاعلية استخدام نموذج تدريسي قائم على 0217فوزى أحمد محمد الحبشي، وفوقية رجب عبدالعزيز )
في العلوم  التعلم المستند إلى الدماغ في تنمية مهارات التفكير عالى الرتبة والتحصيل الدراسي

 .136-93(، 7)02، العلمية للتربية يةالمصر  المجلة .لدى تالميذ الصف الثانى االعدادى
برنامج مقترح في الجغرافيا قائم على نشاط المخ لتنمية التفكير (. 0214) .لبنى نبيل عبدالحفيظ إبراهيم

، كلية التربية، جامعة رسالة دكتوراه .المنظومي وبعض قيم التنوع الثقافي بالمرحلة اإلعدادية
 الزقازيق. 

تحكم البرنامج( -(. أثر االختالف بين نمطى التحكم )تحكم المتعلم0215) .ماهر محمد صالح زنقور
ببرمجية وسائط فائقة وأثره على أنماط التعلم المفضلة ومهارات معالجة المعلومات ومستويات 

مجلة تربويات  .تجهيزها والتفكير المستقبلي في الرياضيات لدى طالب المرحلة المتوسطة
 .154-6(، 5)18، الرياضيات

أثر برنامج تدريسي قائم على وظائف (. 0213) .محمد أحمد الخطيب، صهيب سليمان المجذوب
مجلة  .نصفي الدماغ في القوة الرياضية لدى طالب الصف الثامن األساسي في األردن

 .119-112، (07)، دراسات لجامعة األغواط
نموذج التدريس القائم على الدماغ في أثر استخدام (. 0214)  .محمد أحمد الرفوع، تيسير خليل القيسي

مجلة العلوم  .تحصيل طالب الصف العاشر األساسي في مادة الرياضيات واتجاهاتهم نحوها
 .065-037(، 3)1، التربوية

 . 34-3(، 60)13،  مجلة الثقافة والتنمية .(. مقياس الطموح0210) .محمد الحيدري 
 ،عمَّان .دمج مهارات التفكير في المحتوى الدراسي(. 0211) .محمد بكر نوفل، محمد قاسم سعفان

 مكتبة دار المسيرة.
(. نموذج تدريسي مقترح في ضوء نظرية التعلم المستند إلى المخ 0215) .محمد سيد فرغلي عبد الرحيم

 .المرحلة الثانوية الدراسين لعلم االجتماعطالب لتنمية التفكير المستقبلي وإدارة الذات لدى 
 . 57 - 1 ،57عمصر، -الجمعية التربوية للدراسات االجتماعية مجلة

 الدماغ إلىنظرية التعلم المستند  على مبني تدريبي نامجرب ر(. أث0217) .محمد عبدهللا جبر العارضة
 جامعة الجامعية عالية ةراألمي كلية لدى طالبات لإلنجازتقدير الذات والدافعية  نتحسي في

 . 307 - 055(، 1)65، بيةرالت كلية، طنطا جامعة ،بيةرالت كلية مجلة .البلقاء التطبيقية
منهجية نبذة عن الدراسات المستقبلية، القاهرة: رئاسة  أوراق سلسلة (.0229).محمد مصطفي صالح

، مركز الدراسات المستقبلية مجلس الوزراء المصري، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار،
1-3. 
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(. فاعلية برنامج تدريبي قائم على نظرية التعلم المستند إلى 0217). عليوةمحمد مصطفي عبد الحميد 
، كلية رسالة دكتوراه .المخ في تنمية مهارات التفكير عالى الرتبة لدى طالب الجامعة

 التربية، جامعة الزقازيق.
تدريس فاعلية التعلم المستند إلى الدماغ في تدريس مقرر طرق (. 0215).محمود أحمد محمود نصر

الجمعية المصرية  .الرياضيات للطالب المعلمين في تنمية بعض عادات العقل واإلتجاه نحوه
 9إلى  8، في الفترة من لتربويات الرياضيات، المؤتمر العلمي السنوي الخامس عشر

 .487 -451أغسطس، 
مقترحة في ضوء فعالية استراتيجية (. 0218) .َادم ، رباب المرسي شتات مرفت محمد كمال محمد

 جانبي الدماغ على التحصيل ومهارات التفكير البصري والكفاءة نظرية التعلم المستند إلى
-013(، 1)01، مجلة تربويات الرياضيات .الذاتية المدركة لدى طالبات المرحلة اإلعدادية

081. 
النفس المرجع في علم (. 0220).مصطفي حسين باهي، حسين أحمد حشمت، نبيل السيد حسن

 القاهرة، مكتبة االنجلو المصرية. الفسيولوجي،
نموذج تدريسي مقترح قائم على التعلم المستند إلى الدماغ لتنمية (. 0211) .مكة عبد المنعم البنا

، مجلة تربويات الرياضيات .اإلبداع والتواصل الرياضي لدى تالميذ الصف الخامس اإلبتدائي
14(3 ،)138-185. 

دراسة  -العوامل المؤثرة في مستوى الطموح الدراسي للتالميذ (. 0216).مد بوفاتحمليكة بلعربى، مح
مجلة العلوم اإلنسانية – ميدانية على عينة من تالميذ السنة الثانية ثانوي باألغواط

 54-39(،06الجزائر، ع) .واالجتماعية
 مكتبة دار المسيرة.األردن، ، 0، ط التعلم المستند إلى الدماغ (.0229) .ناديا سميح السلطى

 الدماغ إلى المستند التعلم نظرية على قائم تعليمي برنامج أثر(. 0217. )حماد ابو ابراهيم الدين ناصر
. اللفظية غير التعلم صعوبات طلبة لدى البصري  واإلدراك التخيلي التفكير مهارات تنمية في

 .166-152، (0)05, والنفسية التربوية للدراسات اإلسالمية الجامعة مجلة
(. 0218).نجالء عبد البر عبد السميع عسكر، ومحمد عبد السالم سالم غنيم، ومها فتح هللا بدير

 المستقبليفاعلية استخدام نموذج التعلم التوليدي في تدريس االقتصاد المنزلى لتنمية التفكير 
 .323 – 065، (198)ع  ، القراءة والمعرفة مجلة .لتلميذات المرحلة اإلعدادية

أثر استراتيجية ليمان فكر . زاوج . شارك في تحصيل تلميذات (. 0215).نسرين حمزة السلطاني 
مجلة مركز بابل  .الصف الخامس اإلبتدائي ومستوى طموحهن في مادة العلوم العامة

 .586-553(، 1)5، جامعة بابل، للدراسات اإلنسانية
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لتنمية مستوى الطموح االكاديمي لدى طالبات فاعلية برنامج إرشادي  (.0210).نفوذ سعيد أبو سعدة
 غزة. ،كلية التربية، جامعة األزهر ،رسالة ماجستير .المرحلة الثانوية بمحافظة خان يونس

التدفق النفسي وعالقته بمستوى الطموح لدى عينة من طالب كلية  (.0218) .هبة سامى محمود
(، 1)04، التربية، جامعة عين شمس ، كليةالنفسية العلوم في التربية كلية مجلة .التربية
124 – 007. 

(. فاعلية برنامج تدريبي في تنمية بعض عادات العقل ومستوى الطموح 0217).وسيمة عمر محمد زكى
مجلة كلية التربية، كلية التربية، جامعة  .األكاديمي لدى طالبات كلية التربية بجامعة القصيم

 .039-184(،4)68 طنطا ،
 في الثانوى  األول للصف الفيزياء محتور مقرر (. تحليل0218).بن نجاء المطيري وفاء بنت سلطان 

 .77 – 53 ، (16ع)، التربية وعلم النفس رسالة .المستقبلي التفكير مهارات ضوء
 برنامج قائم على التعلم المستند إلى الدماغ فى تدريس (.0218) .محمد يسرى أحمد على

مجلة القراءة  .المرحلة االبتدائية واتخاذ القرار لدى تالميذالرياضيات لتنمية حل المشكالت 
 .097-075، يوليو، (021)، ع والمعرفة

تصور مقترح لتطوير تدريس الرياضيات في ضوء (. 0229) .يعن هللا بن علي بن يعن هللا القرني
ة التربية، ، كليرسالة دكتوراه .مهارات التدريس اإلبداعي ومتطلبات التعلم المستند إلى الدماغ

 جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية.
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