
                                       
  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

       كلية التربية                         

  التربويةالمجلة              

        *** 

 فاعلية استراتيجية تدريسية مقترحة للتعلم المستند إلى الدماغ فى تنمية مهارات

 الزخرفية الثانوية الصناعية التفكير البصرى لدى طالب المدرسة

. 
 
 

 إعداد

 وائل احمد راضى سعيد: دكتور 

 أستاذ المناهج وطرق تدريس التعليم الصناعى المساعد

 جامعة حلوان –كلية التربية 

 

 م1026 أكتوبرواألربعون ـ   سادسالاجمللة الرتبوية ـ العدد 

  



( 46)ــــــــــــــ العدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م6106أكتوبر

- 44 - 

 

 :مقدمة 

على مواردها األقتصادية واإلجتماعية ان تقدم أى بلد فى الوقت الحاضر ال يتوقف     
نما يتوقف على القوى البشرية التى يمتلكها إذا احسن توجيهها وتحصينها من  دائمًا ، وا 

 .المشاكل التى تظهر حاضرًا ومستقباًل 

يســهم التعلــيم الصــناعى بنصــيب وافــر فــى إعــداد القــوى البدــرية الدــابة القــادر  و      
بمثابة القاطر  القوية التى تدفع بقطار التنمية فى الـدول  على دفع عجلة اإلنتاج ، فهو

التى تسعى ألحداث خطوات متسارعة فى التنمية ، إذ تسند إليه مهمة إعداد تلك القوى 
البدــــرية المــــاهر  والمدربــــة ، والقــــادر  علــــى التعامــــل مــــع متطلبــــات العصــــر الحاليــــة 

جــا ت العلــم الــذى يدــهد  والمســتقبلية ، خصوصــا  فــى طــل التطــور الكبيــر فــى دــتى م
العــالم اليــوم فقــد أصــب  مــن ليــر المعقــول البقــاو فــى هــذا العــالم والتفاعــل معــه دون 

 . مسايرته فى تطور  
وبالرغم من أهمية التعليم الصناعى وتعدد مخرجاته يبقى الخريج ذاته هو أهم هذه      

لمدرسة الثانوية الصناعية المخرجات ، ومن هنا كانت الدعوة لتطوير العملية التعليمية با

شكالً ومضموناً ، لتصبح بيئة صالحة الكتساب الطالب الخبرات والمهارات والقيم ، من 

خالل  تحديد المخرجات المستهدفة منها بعناية فائقة ، ومن ثم إيجاد أفضل السبل لتحقيق 

 . تلك المخرجات وتطويرها وتحسينها بشكل دائم 

طوير وتحسين تلك المخرجات هو تدريب الطالب على مهارات ويعد السبيل األمثل لت     

التفكير المختلفة من خالل ما يحتويه المنهج من معلومات وحقائق وخبرات وأنشطة 

متنوعة بما يتيح للطالب فرصاً للتخيل والبحث واإلستقصاء واالكتشاف وحب االستطالع 

) إلنماء الدماغ البشرى لديهم ، من خالل ما يتبعه المعلم من استراتيجيات تدريس تهدف 

 ( . 55:  5002إيهاب طلبة ) ، (  562:  5002صفاء األعصر 

وقد شهد البحث التربوى خالل الفترة الماضية تحوالت جزرية فى مسارات العملية     

التعليمية ، وتضمن ذلك التحول ما يجرى بداخل المتعلم وكيفية تكوين عقله ، كمعرفته 

ى معالجة المعلومات ، ونمط تفكيره وتعلمه ، وكل ما يجعل عمليات السابقة وقدرته عل
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التعليم والتعلم ذات معنى ، وذلك ألن العصر ال يتطلب أفراداً مدربين على العمل بشكل 

هرمى وآلى ، ولكن أفراد يستطيعون ضبط انفسهم بحيث يكونوا قادرين على حل 

نوا قادرين على التعامل مع التعقيد المشكالت التى تواجههم ومتخذى قرارات ، كما يكو

 والتدفق المعلوماتى 

كما شهد العقد األخير من القرن العشرين ثورة معرفية فى علم نفس التعلم ، عرف     

وكان رواد هذه الثورة هم علماء األعصاب ، متسلحين بتكنيكات " عقد الدماغ " بأسم 

المخ ، يشاهدون ما يحدث فيها رأئ علمية تطبيقية مكنتهم من ارتياد الكثير من مجاهل 

دون أن يعيروا . العين يسجلون أبحاثهم ويتبادلونها فى مؤتمرات علمية متخصصة 

 ( .  94:  5050عبد هللا داوود ) لتطبيقاتها التربوية الممكنة باالً 

وسرعان ما جذبت النتائج المعلنة علماء التربية المهتمين بآلية عمل الدماغ ، لبذل    

اً مضنية لتوظيف تلك النتائج فى تجويد عمليتى التعليم والتعلم ، فظهرت ثنائية جهود

وكانت بدايات ميالد التعلم المستند إلى الدماغ تركيباً " العصبى المعرفى " عرفت بـ 

لتثبت أنه إن لم يحل بين الدماغ وبين أداء (  4 -8:  5004ناديا السلطى ) ووظيفة 

استرجاع للمعلومات  –تخزين  –ترميز  –معالجة  –ادراك  –باه انت) عملياته العادية من 

، فإن التعلم سوف يكون تلقائياً ، محزرة فى ذات الوقت من أن أسلوب التعلم التقليدى ( 

 .  عادة ما يضعف التعلم التلقائى للدماغ البشرى 

للتحول من  لقد كانت النتائج المذهلة التي انتهت إليها أبحاث الدماغ فرصة مواتية    
النظرة التلسكوبية التي ترقب السلوك الظاهر للمتعلم، إلى النظرة الميكروسكوبية التي 

إن " ترصد التفاعالت التي تدور داخل دماغ المتعلم، تقول سوزان كوفاليك وزميلتها 
األطر القديمة تستند إلى المالحظة من الخارج ، واستناًدا إلى تلك المالحظات ، تضع 

شأن الكيفية التي يتعلم بها الطالب ، أما أبحاث الدماغ فإنها تستند إلى فرضيات ب
مالحظة لما يدور داخل الدماغ أثناء تفكيره وتعلمه ، بتقنيات عالية تسمح لنا بتحديد 
األساليب واالستراتيجيات التربوية التي تساعد الدماغ على أداء عمله على النحو الطبيعى 

 " .، وبشكل أكثر قوة 

إن الدعوة الموجهة للعلوم المختلفة لتولي وجهها شطر أبحاث الدماغ وما تتمخض     
عنه من نتائج مثيرة ومذهلة تمثل اآلن صيحة عالية النبرة تتردد أصداؤها في أروقة 

كما أن تطبيقات " الدوائر المعنية ببرامج التعليم والتعلم في كثير من دول العالم المتقدم ؛ 
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ديثة في مجال الدماغ على عمليتى التعليم والتعلم تنذر بحدوث ثورة نتائج األبحاث الح
في مجال النظم التعليمية ، قد تؤدى إلى تغيير أوقات الدراسة ، ونظمها وسياساتها 
واستراتيجيات التدريس وطرائقه وأساليب التقويم والبيئة التعلمية ، واستعماالت تكنولوجيا 

" طرق تفكيرنا في الفنون واآلداب والتربية البدنية وغيرها التعليم ، بل قد تؤدي إلى تغيير 
  (11: 5002إبراهيم الحارثى )

ومن هنا كان توظيف إستراتيجيات التعلم التي تستخدم المعلومات الجديدة عن الدماغ    
 .، تساعد في العمل على تحسين عملية التعلم والمنجزات المرادفة لها

فى عمليتى التعليم والتعلم من النظرة السلوكية ، والتى لم ونتيجة لذلك حدثت تحوالت     

تأخذ بعين اإلعتبار ما يدور داخل اإلنسان ، وأخضعت اإلنسان لمبدأ الحتمية واآللية إلى 

النظرة المعرفية ، حيث يتم التركيز على العمليات العقلية التى تتم فى الدماغ عند استقبال 

م فى توظيف تلك المعلومات عند تعرضه لبعض المتعلم للمعلومات ، ودور المتعل

 . المواقف التى تتطلب منه أن يواجهها ويتفاعل معها 

ويمثل التعلم المستند إلى الدماغ منهجاً شامالً لعمليتى التعليم والتعلم لقدرته على جعل     

ن ، كما أن الطالب أكثر انتاجاً ، والمعلمين أقل إحباطاً ، كما يغير نظرة المعلمين للمتعلمي

هذه النظرية تستند إلى تركيب ووظيفة الدماغ ، طالما انه لم يمنع من إنجاز عملياته 

الطبيعية فإن التعلم سيحدث ، وهى ليست مدعومة فقط من قبل علم األعصاب ولكنها 

 (. 55: 5002يوسف قطامى، ومجدى المشاعلة )مدعومة بأبحاث علم النفس المعرفى 

عقد ما يوجد في جسم اإلنسان ، حيث يبدأ دماغ اإلنسان في التشكل ويعد الدماغ من أ    

قبل الوالدة وبعد الوالدة ، ويشتمل دماغ اإلنسان على مئة مليون من الخاليا العصبية أو 

الخاليا الدماغية ، وتبلغ روابط االتصال بين تلك الخاليا في الطبقة العليا من الدماغ أو 

يل طوال في كل بوصة مكعبة ، وتحيط بالخاليا الدماغية القشرة الدماغية عشرة آالف م

خاليا التوثيق العصبي ، وتقوم هذه الموثقات بتزويد الغذاء للدماغ ، واستهالك الفضالت 

، كما تقوم بدور ربط الدماغ وشد بعضها إلى بعضه اآلخر ، وهي تبلغ عشرة أضعاف 

ما يسمح بسرعة انتقال المعلومات الخاليا العصبية الدماغية عددا فتكون بذلك النخاع م

ومن الثابت علمياً أن عدد الخاليا الدماغية ثابت فال يزيد أو     ؛ من خلية إلى أخرى 

ينقص طوال حياة اإلنسان ، بينما الخاليا التوثيقية قد تزيد أو تنقص بناء على مقدار ما 

غنية تؤدي إلى زيادة في عدد تستثيره بيئة اإلنسان فيه ، فاالستثارة المتنامية تقدمها بيئة 

الخاليا التوثيقية ، وينتج عن ذلك أنماط من التفكير أسرع وأكثر تقدما ، األمر الذي يميز 
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. آر . الرى ) ، (   Scott Witt 2010 : 29)  الموهوبين ويعد من خصائصهم

 ( .  64 – 66:  5055كاندل . سكواير وإيريك آر 

عمليات ) األعلى من الرأس وهو المسؤل عن  هو الجزء والجزء األول من الدماغ

عصبية ، ( وصالت ) ، وفيه بتم ربط الخاليا العصبية عن طريق ممرات ( التفكير العليا 

                     .وكل خلية جزء من الدماغ وترتبط هذه الخاليا مع بعضها البعض 
                   

ات تعليمية آمنة وغنية ، تلك البيئات التي ال لذلك يجب أن يحرص المربين على توفير بيئ

تكتفي بتزويدهم بأسئلة اآلخرين وإجاباتهم ، بل تنتزع منهم أسئلتهم الخاصة وإجاباتهم 

  . المتصلة بخبراتهم وخبرات اآلخرين
يوجد في خلفية الرأس ، وهذا الجزء هو مركز الذاكرة ، وكان  والجزء الثاني من الدماغ

،  طويلة المدى وقصيرة المدى: قديما أن هناك نوعين من الذاكرة هما االعتقاد السائد 

والحقيقة أن هناك خمس أنواع من الذاكرة ، ومن المهم أن يدرك الفرد أن للذاكرة ارتباطا 

وثيقاً بعواطفه ، وحتى يتمكن من تخزين أو تذكر معلومة ما فى الذاكره فما على المعلم 

 .مرحه ويبعده قدر اإلمكان عن القلق والخوف والتوتر  إال أن يوفرللمتعلم بيئة ثرية

فيوجد في مؤخرة الرأس ، و فيه مركز الغرائز ووظائف  أما الجزء الثالث من الدماغ

  .البقاء عند اإلنسان 
فإذا تعرض الفرد لوضع خطر سوف نرجع للجزء األول ، وإذا شعر الفرد بالخوف أو 

هذا يجب تلبية حاجات الفرد البيولوجية وتوفير الجوع سوف يؤثر ذلك علي تفكيره ، ول

ومهمة المعلم  ؛ لتعلمه بعيدا عن مثيرات الخوف ( األمن واألمان ) الجو النفسي المناسب 

أن يضمن عمل الجزء األول من خالل فاعلية الجزء الثاني من خالل مشاعر اإلنسان 

                   .لتوفير القدرة علي الفهم واالستيعاب واسترجاع المعلومات 

ويقسم الدماغ إلى جانبين هما األيمن واأليسر ، والجانب األيمن من الدماغ ال يستخدم      

عند الكثيرين بشكل فعال ، ويختص بوظائف التركيب واإلنشاء وبناء الكليات واستقبال 

هو أكثر األنماط وتشكيلها وتصور شبكة العالقات التي تأتلف منها البنى واألشكال ولذا ف

نشاطا في العمليات العقلية ذات الطبيعة البصرية والحيز المكاني كالرسم وصنع الصور 

وبناء النماذج والموسيقى والحركة والتشكيالت المختلفة ، وتكمن فيه مهارات التفكير 

الفاعل ؛ أما الجانب األيسر فتتم به العمليات العقلية المتعلقة بمعالجة المعلومات اللفظية 

سل الكالم وترميز اللغة وحل رموزها واألرقام والمعلومات الرياضية والتعامل مع وسال

المحسوسات واألشكال والحركة والتعلم بالخبرة المباشرة واالتصال الحميم بمصادر 

المعرفة في الواقع والحياة ، والوصول إلى التجريد الذهني للنماذج ، وكل ما يجري على 

 . ، ويساعد في القدرة علي تحليل الرموز أو التسلسل المنطقي نسق خطي متتابع المنطقية 
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)  ، (  Jensen 2000)وقد أشارت نتائج العديد من الدراسات والبحوث ومنها      

Barbara 2002 ) ،      (Pinkerton 2002  )  من األفراد حول العالم  %40أن

ائدة تسهم بشكل كبير فى تنمية لديهم الجانب األيسر بارز من الدماغ ألن طرق التعليم الس

دماغية يسري ( سيادة ) يمكن أن ينتقل الفرد من سيطرة ، والجانب األيسر من الدماغ 

يولد الفرد هكذا  فال إلى يمني من خالل األنشطة والطرائق واإلجراءات المستخدمة

 بجانب أيسر وأيمن ، ولكن سبب سيطرة أي جانب على آخر هى الطريقة التي تتم فيها

عملية التعليم والتعلم ، ولو الحظنا طبيعة األنشطة المدرسية داخل معظم المدارس نجد 

أنها تسهم في بناء الجانب األيسر من الدماغ أكثر من الجانب األيمن ، وجدير بالذكر أن 

استراتيجيات التدريس المرتبطة بالجانب األيسر تختلف عن التي ترتبط بالجانب األيمن ، 

لي أن يقوم المتعلم باستعمال الجانبين ، من خالل استخدام المعلم لطرق والوضع المثا

لذلك ال بد من التفكير في استراتيجيات تدريس جديدة  معا مختلفة تهدف لتنمية الجانبين

  .قائمة على توظيف قدرات جانبي الدماغ  وعند إذن يكون التعلم تعلما فاعال 
هات الحديثة فى إعداد المناهج الدراسية وفى ضوء ذلك برزت مجموعة من االتجا   

واستراتيجيات تدريسها ، ومنها االتجاه المستند إلى الدماغ المتمثل فى الدراسات التربوية 

ونظراً ألهمية هذه النظرية والتطور والتغير الحادث ( التعلم المستند إلى الدماغ ) الحديثة 

ل عام وفى مجال التعليم الصناعى فيه ، ونظراً لندرة الدراسات فى هذا الموضوع بشك

نبعت فكرة البحث الذى يعد مطلباً معاصر  –فى حدود علم الباحث  –بشكل خاص 

 . ضرورى ورؤية مستقبلية فى ظل ما يشهده العصر من متغيرات 

أستشعر الباحث بوجود مشكلة فى مهارات التفكير البصرى لدى : اإلحساس بالمشكلة 

بالمدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية ، " الن الزخرفة واإلع" طالب تخصص 

 : وللوقوف على أبعاد هذه المشكلة وأسبابها ، تم إتباع اإلجراءات التالية 

  :الدراسات والبحوث  مراجعة نتائج :أوالً 

بالرجوع لمجموعة من الدراسات : دراسات وبحوث ذات عالقة بالتفكير البصرى  (5)

ر عامة ، وبالتفكير البصرى خاصة ومنها دراسة كًل التى أهتمت بتنمية مهارات التفكي

إبراهيم صابر ) ، (  5055سيد ذروك ) ،  ( Chis North others 2011)من 

نجد أنها جميعاً أكدت (   5052فاطمة محمود ) ، (  5052عادل ابو زيد ) ، (  5055

الب على ضعف مهارات التفكير البصرى لدى طالب المرحلة الثانوية بشكل عام وط

المدارس الثانوية الصناعية بشكل خاص ، كما أوصت بضرورة تبنى المعلمين 

  . الستراتيجيات تدريس جديدة تسهم فى تنمية مهارات التفكير البصرى لدى الطالب 
: دراسات وبحوث ذات عالقة بأستراتيجيات التدريس لتنمية مهارات التفكير  (5)

صميم استراتيجيات تدريس وقياس بالرجوع لمجموعة من الدراسات التى أهتمت بت
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فاعليتها فى تنمية بعض مهارات التفكير بشكل عام بالمدرسة الثانوية الصناعية ، ومنها 

 5004وائل راضى )    ، (5008هانم هاشم )، (  5002وائل راضى )  دراسة كًل من

نجد أنها جميعاً أكدت على أن نمطية أساليب التدريس  ( 5004عاطف طرخان ) ، ( 

لمستخدمة بالمدرسة الثانوية الصناعية ، وأوصت بضرورة تبنى المعلمين ا

إلستراتيجيات تدريس غير مألوفة وفق طبيعة المتغيرات الحادثة فى مجال العلم ، قد 

  . تسهم بشكل ما فى تنمية مهارات التفكير لدى طالب المدرسة الثانوية الصناعية 

  :المالحظة المباشرة  :ثانياً  

" الزخرفة واإلعالن " ن خالل قيام الباحث بمتابعة بعض من معلمى تخصص م      

 –بالمدارس الثانوية الصناعية الزخرفية ، خالل برنامج التربية العملية بكلية التربية 

جامعة حلوان ، على مدار السنوات السابقة ، ومتابعة ما يستخدمه المعلمين من 

أعدت  -اقة مالحظة األداءات التدريسية إستراتيجيات تدريس مختلفة بأستخدام بط

خصيصاً لهذا الغرض 
)*(

وقد أفرزت نتائج تطبيقها على أن غالبية المعلمين يستخدمون  -

إستراتيجيات تدريس ال تناسب اهداف المدرسة وال متطلبات إعداد الطالب ، 

دنى والموضوعات المنهج ، فضالً عن أنها تتعامل مع العمليات العقلية للطالب فى أ

 .    مستوياتها كالحفظ واإلستظهار

 : اللقاءات المفتوحة : ثالثاً 

من الموجهين القائمين (  56) من خالل القيام بمجموعة من اللقاءات المفتوحة مع      

بالمدارس الثانوية " الزخرفة واإلعالن " باإلشراف والمتابعة على معلمى تخصص 

ئمة استدراتيجيات التدريس المتبعة من قبل الصناعية الزخرفية وسؤالهم حول مدى مال

المعلمين لموضوعات التخصص ؟ وكذلك مدى مساهمتها فى تنمية مهارات التفكير 

البصرى لدى الطالب ؟ وذلك بعد إطالعهم عن ما هية مهارات التفكير البصرى وأهدافها 

 : ومدى عالقتها بالتخصص ، وقد كانت النتائج على النحو التالى 

ية المعلمين يميلون ألستخدام استراتيجيات تدريس نمطية وبعيدة بعض الشيئ عن غالب( 5

طبيعة موضوعات التخصص ، وتعتمد غالبيتها على قياس جوانب التحصيل المعرفى 

 . لدى الطالب 

الزخرفة واإلعالن ) بالرغم من أهمية مهارات التفكير البصرى لدى طالب تخصص ( 5

راتيجيات التدريس المستخدمة من قبل المعلمين ال تسمح إال أن الوضع الحالى الست( 

 .     بتنمية تلك المهارات 

 :تمثلت مشكلة هذا البحث فى   :مدكلة البحث 

                                                           
(*)

 .بطاقة مالحظة األداءات التدريسية لمعلمى المدارس الثانوية الصناعية ( :  5) ملحق     
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بالمدرسة " الزخرفة واإلعالن " ضعف مهارات التفكير البصرى لدى طالب تخصص     
التعليمية ، مع ضرورة الثانوية الصناعية الزخرفية ، مما يؤثر سلبا على مخرجات العملية 

إمتالك هؤالء الطالب لتلك المهارات لممارسة العمل الحرفى بسوق العمل ، ناتج عن 
نمطية إستراتيجيات التدريس المستخدمة والتى ال تتوافق مع متطلبات عمليتى  التعليم 

 . والتدريب ، وال تسعى لتنمية تلك المهارات 

 :بة عن التساؤالت التالية تتطلب مشكلة البحث اإلجا :أسئلة البحث 

الزخرفة واإلعالن " ما مهارات التفكير البصرى الواجب توافرها لدى طالب تخصص  -1
 ؟بالمدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية " 

ما التصور المقترح لإلستراتيجية التدريسية القائمة على التعلم المستند إلى الدماغ  -5
 المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية ؟  لدى طالب لتنمية مهارات التفكير البصرى 

ما فاعلية اإلستراتيجية التدريسية المقترحة القائمة على التعلم المستند إلى الدماغ فى  -3
 لدى طالب المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية ؟تنمية مهارات التفكير البصرى 

 :يسعى البحث إلى تحقيق األهداف التالية   :أهداف البحث 

الزخرفة " قائمة بمهارات التفكير البصرى الواجب توافرها لدى طالب تخصص إعداد  -1
 . بالمدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية " واإلعالن 

تصميم إستراتيجية تدريسية للتعلم القائم على الدماغ لتنمية مهارات التفكير البصرى ،  -5
 . لدى طالب المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية 

بالمدرسة " الزخرفة واإلعالن " ات التفكير البصرى لدى طالب تخصص تنمية مهار  -3
 . الثانوية الصناعية الزخرفية 

وضع آليات لتطوير عمليات التدريس وفق أسس علمية قائمة على عمل الدماغ  -4
 . بالمدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية 
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، فى تند إلى الدماغ التعلم المسقياس فاعلية اإلستراتيجية التدريسية القائمة على  -2
بالمدرسة " الزخرفة واإلعالن " تنمية مهارات التفكير البصرى ، لدى طالب تخصص 

 .الثانوية الصناعية الزخرفية 
 :تتمثل أهمية البحث فيما يلى   :أهمية البحث 

استجابة لما ينادى به التربويون من ضرورة االهتمام بالنماذج واإلستراتيجيات  -1
ة الحديثة ، وتطبيقاتها فى تخطيط وتدريس مناهج المدرسة الثانوية والنظريات العلمي

 . الصناعية الزخرفية 
تزويد مخططى ومنفذى مناهج المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية بآليات  -5

عند التخطيط والتدريس للمناهج  واستراتيجيات تدريسية للتعلم المستند إلى الدماغ
 . الدراسية 

بالمدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية " الزخرفة واإلعالن  "تزويد معلمى تخصص  -3
بإستراتيجية تدريسية غير نمطية تسعى لتنمية مهارات التفكير البصرى ، وبعيدة عن 

 . أسلوب الحفظ والتلقين الذى يتبعه معظم المعلمين 
فرصة إللقاء الضوء على التعلم المستند للدماغ فى تصميم إستراتيجية تدريسية  -4

 .   رحة بالمدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية مقت
 :فروض البحث 

فى ضوء ما تمت دراسته من نقاط علمية ومحاور نظرية مرتبطة بطبيعة البحث      
 :وفى ضوء أسئلته وضعت الفروض التالية 

اليوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية ،  -1
 .  فى التطبيق القبلى الختبار مهارات التفكير البصرى  والمجموعة الضابطة



( 46)ــــــــــــــ العدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م6106أكتوبر

- 06 - 

بين متوسطي درجات طالب  0001يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -5
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فى التطبيق البعدى ، الختبار مهارات 

دماغ لصالح التفكير البصرى بإستخدام اإلستراتيجية التدريسية للتعلم المستند إلى ال
 . المجموعة التجريبية 

 :تمثلت أدوات البحث فى التالي    :أدوات البحث 

 ( .من إعداد الباحث ) اختبار مهارات التفكير البصرى  -1
 :يقتصر البحث على الحدود التالية    :حدود البحث 

( الزخرفة واإلعالن ) مقرر تاريخ  الفنون الزخرفية بتخصص : حدود موضوعية  -1
. 

 –حلوان ) مدرسة عين حلون الثانوية الصناعية الزخرفية بنات : حدود مكانية  -5
 ( .القاهرة 

 ( . م 5012/ م 5012) الفصل الدراسى األول من العام الدراسى : حدود زمنية  -3

زخرفة ) طالب الصف الثالث الثانوى الصناعى تخصص : حدود بشرية  -4
عالن   ( . وا 

 : منهج البحث 

التتتتعلم المستتتتند إلتتتى المتتتنهج الوصتتتفي التحليلتتتي لوصتتتف وتحليتتتل : دم البحتتتث استتتتخ       
، وطبيعتتتتة مهتتتتارات التفكيتتتتر البصتتتترى ومتتتتدى أهميتهتتتتا لطتتتتالب المدرستتتتة الثانويتتتتة  التتتتدماغ

الصتتتناعية الزخرفيتتتة ، وآليتتتات توظيفهتتتا فتتتى تصتتتميم وتنفيتتتذ اإلستتتتراتيجية ، والمتتتنهج شتتتبه 
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عيًا لتنميتة مهتارات التفكيتر البصترى لتدى عينتة التجريبى لتطبيق اإلستراتيجية المقترحتة ست
 .الزخرفية  من طالب المدرسة الثانوية الصناعية

 : مصطلحات البحث 

شحاته ،حسن وزينب )يعرف : Teaching Strategiesاستراتيجيات التدريس   -1
مجموعة من إجراءات التدريس المختارة " التدريس بأنها  استراتيجيات( 40: 5003النجار
من قبل المعلم أو مصمم التدريس ، والتى يخطط الستخدامها أثناء تنفيذ الدرس ،  سلفاً 

بما يحقق األهداف التدريسية المرجوة بأقصى فاعلية ممكنة ، وفى ضوء اإلمكانات 
 من مجموعة" ، بأنها   ( 2:  4 – 5004حسن زيتون ) ، كما يعرفها " المتاحة 
 الفصل داخل والطالب المعلم به يقوم لكي لها والمتناسقة المخطط المتتابعة الخطوات
 " .لتدريس محتوى دراسى معين بغية تحقيق أهداف محددة سلفًا  خارجه أو الدراسي

 Jensen  8)يعرف  : Brain Based Learningالتعلم المستند إلى الدماغ  -5
مل للدماغ التعلم المبنى على الفهم الكا" التعلم المستند إلى الدماغ بأنه (   : 2014

البشرى ، وهو مستقى من عدة فروع من العلم كالكمياء ، وعلم النفس ، وعلم األعصاب ، 
وبإستخدام ما نعرفه عن المخ فإننا نتخذ قرارات أفضل ، ونصل ألكبر عدد من ...... 

 " المتعلمين دون أن نفقد انتباه احدهم 

بالمدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية  كما يعرفه الباحث بأنه نظرة مستقبلية للتعليم والتدريب
قائمة على معرفة افضل طرق وآليات عمل الدماغ سعيًا وراء الحصول على نتائج متقدمة 
فى تعليم وتدريب الفرد ، ووفقًا إلستراتيجيات تدريسية منتقاه بعناية فى بيئة تعليمية آمنة 

  .هولة ومرونة وعمقًا مواقف التعليم والتدريب أكثر س يجعل الذي األمر ، وثرية 
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يمكن تعريف التفكير  : Visual thinking skills  مهارات التفكير البصرى -3
البصرى بأنه أحد العمليات العقلية التى يمارسها الفرد من خالل ما تنقله حاسة اإلبصار 
من معانى ، والتى تساعده بصورة ما فى الحصول على المعلومات المتضمنة بالصور 

الرسوم وما تحتويه من تعبيرات خطية أو لونية ، بمساعدة عمليات عقلية أخرى والرموز و 
 .، ومن ثم التعبير عنها بصورة لفظية أوبصرية وفق متطلبات كل موقف 

 :والدراسات المرتبطة  النطريةاألسس : أو   

 سعياً وراء اإلجابة على أسئلة البحث ، وتحقيق أهدافه ، اتبع البحث عدة إجراءات   

تمثلت فى تحديد األسس المنهجية التى يمكن االستناد إليها فى تصميم اإلستراتيجية 

التدريسية القائمة على التعلم المستند إلى الدماغ ، بهدف تنمية مهارات التفكير البصرى 

 : لدى طالب المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية ، وهى كما يلى 

 :المحور األول 

  : Brain Based Learningالدماغ   التعلم المستند إلى 

تبنت بحوث الدماغ التى ظهرت فى سبعينات القرن الماضى فكرة أننا نحتاج إلى مزيد     
من التعلم الذى يتم فى الجزء األيمن من المخ، وفيما بعد ظهرت نظرية الدماغ الثالثى 

م الدائم يكون فى األجزاء التى اظهرت أن عمل الدماغ ينصب فى ثالث أجزاء ، وأن التحك
الجزء السفلى من الدماغ ، ومعالجة المشاعر فى الجزء األوسط ، بينما تعالج عمليات 
التفكير العليا فى الجزء العلوى ، وقد أنتشرت بحوث الدماغ الثالثى خالل سبعينات 
وثمانينيات القرن الماضى ، إال أن الجزء األهم هو أنها كانت البدايات للعمل بنظرية 

 . ام الشامل للدماغ البشرى فى عمليتى التعليم والتعلم وهو أكثر تعقيدًا وتركيبًا النظ

ونتيجة ألبحاث الدماغ األخيرة ، والتى كان لها األثر فى عدة مجاالت ؛ ما أدى إلى      
علم األعصاب ، الفسيولوجى ، البيوكيمياء ، : التداخل والتكامل ما بين عدة حقول منها 
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معرفة ، وعلم النفس ، وعلم الكمبيوتر مما ساعد الكثير من علماء التربية والطب وعلم ال
فى اإلستفادة من هذه النظريات والمعلومات والحقائق العلمية وهذا التكامل عن الدماغ فى 

أبو مازن وبيرو ) الدماغ تجويد عمليتى التعليم والتعلم وكانت بدايات التعلم المستند إلى 
5002  :552 – 530  ) . 

إلى مدى العالقة بين التعلم المستند (  Spears & Wilson 2005 231) ويوضح     
التعلم )والعديد من النظريات العلمية والتعليمية الحديثة إلحداث تعلم فعال مثل  الدماغ

 Intelligencesالذكاءات المتعددة ) ،           ( Mastery Learningلإلتقان 
Multiple )، (ئم على المشكالت التعلم القاProblem – Based Learning )،( التعلم
) ،( practical Simulationsالمحاكاة العملية )،( Cooperative Learningالتعاونى 

، (    Active learningوالتعلم النشط) ،( Experiential Learningالتعلم التجريبى  
توضيح تلك العمليات ومدى  ويمكن(  The six thinking hatsوقبعات التفكير الست ) 

 : عالقتها بالدماغ وتطبيقاتها فى تفعيل عمليتى التعليم والتعلم من خالل الشكل التالى 

 

 

 

 

 

 



( 46)ــــــــــــــ العدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م6106أكتوبر

- 61 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح العمليات العقلية للتعلم المستند إلى الدماغ( 1)شكل 

سن يتضح من الشكل السابق أن الدماغ قادر على إحداث تعليم وتدريب فعال وذلك إذا أح
توظيف وتفعيل الطاقات الهائلة له ، واإلعتماد على الدماغ ثالثى األبعاد وليس باإلعتماد 

 .على أحد نصفيه فقط 

التعلم المستند إلى الدماغ بأنه التعلم (  Jensen 2000 : 10 -11) ويعرف      
وعلم المبنى على الفهم الكامل للدماغ ، وهو مستقى من عدة فروع من العلم كالكمياء ، 
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وبإستخدام ما نعرفه عن الدماغ فإننا نتخذ قرارات أفضل ...... النفس ، وعلم األعصاب ، 
 .، ونصل ألكبر عدد من المتعلمين دون أن نفقد انتباه احدهم 

بأنه العملية التى بواسطتها يستقبل الفرد (  132:  5002ناديا السلطى ) كما تعرفه 
اخل األبنية العصبية للدماغ ويحتفظ بها لحين ويعالج البيانات الحسية ، ويرمزها د

 . استخدامها الحقًا 

المهتم بعلم (  5013فندرستاندسنج ( )  Funderstanding 2013) ويعرف مركز 
الخاليا العصبية الدماغية وتطبيقاتها فى التعلم بأن التعلم المستند إلى الدماغ يستند على 

البحوث بين دراسة النظام العصبى اإلنسانى  البشرى وقد دمجت هذه الدماغبنية ووظائف 
واألساس الحيوى للوعى والفهم والذاكرة والتعلم ، وقد حددت ثالث تقنيات تعليمية ترتبط 

 : بالتعلم المستند إلى الدماغ وهى كما يلى 

وتعنى بتصميم بيئات تعلم :  Orchestrated Lmmersionالغمر / اإلنغماس (  1
 . ى الخبرة التربوية بشكل مباشر تعمل على غمر الطالب ف

وتهتم بإزالة الخوف لدى المتعلمين أثناء :  Relaxes Alertnessاالسترخاء (  5
 . مواجهتهم للتحديات القوية الناتجة عن إحتكاكهم بالبيئة 

وتعنى السماح للمتعلم بتذوق وتدعيم :  Active Processingالمعالجة النشطة (  3
 .لنشطة لها المعلومات بالمعالجة ا

يمكن تعريف التعلم المستند وفى ضوء التعريفات السابقة ووفق طبيعة هذا البحث       
إلى الدماغ بأنه نظرة مستقبلية للتعليم والتدريب بالمدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية قائمة 
على معرفة افضل طرق وآليات عمل الدماغ سعيًا وراء الحصول على نتائج متقدمة فى 
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عليم وتدريب الفرد ، ووفقًا إلستراتيجيات تدريسية منتقاه بعناية فى بيئة تعليمية آمنة وثرية ت
ومن الدراسات  .مواقف التعليم والتدريب أكثر سهولة ومرونة وعمقًا  يجعل الذي األمر ، 

 : دراسة كًل منالتى تناولت التعلم المستند إلى الدماغ بالبحث والتجريب 

-  (Barbara 2002  ( ) 5005باربارا )  والتى هدفت لقياس أثر التعلم المستند إلى
الدماغ ، وذلك من خالل المقارنة بين مجموعتين احدهما تعلمت مادة العلوم بتطبيق 
استراتيجية مجموعات التعلم التعاونى الصغيرة ، المستندة إلى التعلم المستند إلى الدماغ ، 

ولكن بأسلوب التدريس المعتاد ، وقد استمرت وبين مجموعة آخرى تعلمت نفس المادة 
الدراسة لمدة ثالث سنوات وتوصلت فى النهاية إلى تفوق المجموعة التجريبية التى     

مقرنة بالمجموعة التى تعلمت % 55درست بأستراتيجية التعلم المستند الى الدماغ بنسبة 
     .بالطرق المعتادة 

( )  Pinkerton 2002) مع دراسة (  Barbara 2002) وتتفق نتائج دراسة  -
التى هدفت ألختبار فاعلية استراتيجية التعلم المستند إلى الدماغ فى  ( 5005بنكرتون 

على فترات زمنية طويلة ، وقد  المدارس العليا من خالل تعليم مادتى العلوم والفزياء
ة والفعاليات التى تم أظهرت النتائج فاعلية األستراتيجية من خالل األنشطة والبرامج الخاص

  .دمجها فى عمليتى التعليم والتعلم خالل تطبيق اإلستراتيجية 

تعلمى قائم على / والتى هدفت لقياس أثر برنامج تعليمى (  5003ناديا السلطى )  -
(  24) التعلم المستند إلى الدماغ فى تطوير القدرة على التعلم الفعال على عينة قوامها 

ن بكلية العلوم التربوية ، وتم تحديد مؤشرات التعلم الفعال فى أربعة من الطالب المعلمي
مستوى التحصيل ، انتقال أثر التعلم ، وأساليب التعلم ، وأخيرًا : عناصر رئيسة وهى 

/ اسلوب التفكير التحليلى والشمولى ، وتوصلت الدراسة لعدم وجود أثر للبرنامج التعليمى 
الدراسى ، انتقال أثر التعلم ، اسلوب التفكير التحليلى التحصيل ) التعلمى فى كًل من 
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بينما أكدت نتائج الدراسة على وجود أثر للبرنامج فى تفضيالت الطالب ( والشمولى 
ألساليب التعلم ، كما نجح البرنامج فى إكساب الطالب استراتيجيات متناغمة مع الدماغ 

 .    وعادات جيدة كالمشاركة الفاعلة فى األنشطة الصفية

مام عبد الرحيم )  - والتى هدفت للتوصل ألفضل الطرق  ( 5002تاج السر عبد اهلل ، وا 
واآلليات التى يمكن تطبيقها لإلستفادة قدر اإلمكان من نتائج بحوث الدماغ ، وذلك لحفز 
قدرات المتعلمين وتفاعلهم مع البيئة الصفية من خالل تقديم نموذج إجرائى لكيفية استخدام 

المستند إلى الدماغ فى العملية التعليمية بكلية العلوم التربوية ، كما اهتمت بتزويد  التعلم
المتعلمين بمهارات وأساليب تدريس حديثة ، وقد توصل الباحثان لمجموعة من النتائج كان 
من اهمها بناء نموذج تدريسى يستند على التعلم المستند إلى الدماغ ، يمكن أن يستفيد 

معلمين من خالل إتباع نمط متقدم من التدريس الفعال ليواكب متطلبات منه الطالب ال
العصر الحديث ، كما اكدت على أن أساليب التدريس المتبعة حاليًا تناسب طالب األمس 
وال تناسب طالب اليوم الن أدمغة اليوم تختلف عن األمس وأوصت بضرورة استخدام 

لبيئات آمنة وهادئة وحافزة للمتعلمين خالل قيام  المعلم للعديد من الوسائط المتعددة وتوفيره
 .المعلم بمهام العملية التعليمية 

والتى هدفت لتنمية عمليات الفهم القرائى واإلتجاه  ( 5002عبد اللطيف عبد القادر )  -
طالبًا من طالب الصف األول الثانوى ، (  35) نحو القراءة لدى عينة تجريبية قوامها 

ء وحدة بمقرر القراءة قائمة على اإلتجاهات الحديثة للتعلم المستند إلى وذلك من خالل بنا
الدماغ ، وقد توصلت الدراسة لفاعلية الوحدة التدريسية التى تم بناءها ، وذلك من خالل 

 .زيادة نسب التحصيل واإلتجاه نحو المادة لدى عينة البحث التجريبية 

-  (Riasat 2010  ( ) 5010رياسات  )ت الدراسة لتحديد مدى فعالية التعلم وقد هدف
تجريبية ) طالبًا (  20) المستند إلى الدماغ على التحصيل االكاديمى لدى عينة قوامها 
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من طالب الصف األول الثانوى ، وقد توصلت لفاعلية امناط وأساليب ( وضابطة 
وصت بضرورة التدريس القائم على التعلم المستند إلى الدماغ فى زيادة نسب التحصيل ، وأ

برامج لتدريب المعلمين على أساليب التدريس الحديثة والتى تهدف عمليات التكفير فى 
     .مستوياتها العليا 

-  (Ozden & Gultekin  ( ) 5015أوزدين وجولتكين )  وتتفق تنائج هذه الدراسة مع
ى التحصيل فى قياس مدى فاعلية التعلم المستند إلى الدماغ عل(  Riasat 2010) نتائج 

االكاديمى إال انه أضاف متغير جديد وهو مدى احتفاظ المتعلمين بالمعرفة المكتسبة لدى 
طالبًا بمادة العلوم وقد اكدت النتائج على احتفاظ المجموعة الجريبية (  53) عينة قوامها 

 .التى درست بأساليب تدريس جديدة بالمعلومات وأيجابية اإلتجاهات 

وقد هدفت هذه الدراسة لتنمية مهارات ما وراء التعلم  ( 5014 دينا الفلمبانى)  -
والتحصيل األكاديمى لدى عينة من طالبات كلية التربية بالمملكة العربية السعودية ، وذلك 
من خالل تصميم برنامج تدريبى قائم على التعلم المستند إلى الدماغ باإلضافة لمستوى 

البرنامج التدريبى المصمم قد أحدث أثرًا إيجابيًا فى ، وتوصلت الدراسة أن  دافعية اإلتقان
مهارات ما وراء المعرفة ، أما بالنسبة لمتغير دافعية اإلتقان فقد أظهرت النتائج عدم وجود 

 . فروق دالة مرجعة ذلك لعدم وضوح مفهوم دافعية اإلتقان لدى الطالبات 

 :  وتتفق الدراسة مع دراسات وبحوث هذا المحور فى ما يلى  

ضرورة توظيف نتائج البحوث والدراسات وما نتج من نظريات وأسس وقواعد علمية  ( 1
بالمدرسة الثانوية  فى علم الدماغ لصالح تطوير وتحسين عمليتى التعليم والتدريب 

 .الصناعية الزخرفية 

 . أساليب وأنماط التدريس السائدة حاليًا ال تناسب أدمغة الجيل الحالى من المتعلمين(  5
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 : إ  أنها تختلف معها في ما يلى   

محاولة توظيف نتائج بحوث التعلم المستند إلى الدماغ فى تصميم إستراتيجية (  1
تدريسية مقترحة ، لتنمية مهارات التفكير البصرى لدى عينة من طالب المدرسة الثانوية 

 .  الصناعية الزخرفية 

م والتدريب ، بتوظيف نتائج بحوث التعلم محاولة جادة لتحسين مستوى عمليتى التعلي(  5
المستند إلى الدماغ فى تدريس مناهج المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية ، بهدف تجويد 

 . مخرجاتها 

 : وقد أستفادت من تلك الدراسات فى ما يلى   

 . التأصيل لعلم الخاليا العصبية والتعلم المستند إلى الدماغ (  1

مح تصميم وتطبيق اإلستراتيجية التدريسية المقترحة وفق التعلم الوقوف على مال(  5
 . المستند إلى الدماغ 

 الدماغ  إلى المستند األسس العلمية لمبادئ التعلم: 
التى  –يتم تطويرها باستمرار  –توصلت أبحاث الدماغ لمجموعة من المبادئ العامة      

كين وكين )لبشرى وهى مبادئ كًل من تحكم عمليتى التعليم والتعلم المتوافق مع المخ ا
5005 ) ،(Caine & Caine 2002 ) ، ( 5004سوزان كوفاليك ، كارلين أولسن  ) ،

) ، (  5015إريك جنسن ) ، (  Medina 2008) ، (  5002لجون ميدينا ) 
Jensen 2012  )وضع  أثنى  (5005كين وكين )تلك المبادئ لوحظ أن  وبمراجعة

شكل كبير مع النظرية البنائية الحديثة فى كل الممارسات التعليمية ، عشر مبدئًا تتوافق ب
فى خمسة مبادئ  ( 5004سوزان كوفاليك ، كارلين أولسن ) بينما انحصرت مبادئ 
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مستندة ألبحاث الدماغ ، كما حددا تسع عناصر منسجمة مع تلك المبادئ لترجمة أبحاث 
غياب التهديد ، الحركة ، التعاون )  الدماغ إلى تطبيقات عملية داخل غرفة الصف وهى

، البيئة الغنية ، اعطاء البدائل ، توفير الوقت ، المحتوى ذو المعنى ، التغذية الراجعة 
فقد وضعت أثنى عشر مبدأ وأطلقت  ( 5002لجون ميدينا ) ؛ اما ( الفورية ، اإلتقان 

لنظرية البنائية ، عليها قواعد الدماغ البشرى إال أنها كانت بعيدة بعض الشيئ عن ا
وركزت فى طبيعة الدماغ سواء لرجل أو أمرأة وما يتطلبه كل دماغ من فترات راحة 
وقدرتها على تحمل اإلنفعاالت ومن ثم االنتباه والحركة والبحث واإلكتشاف ، وأخيرًا فقد 

أربعة عشر مبدأ للتعلم المستند إلى الدماغ ؛ مرتبطة  ( 5015إريك جنسن ) وضع 
 .  (5002لجون ميدينا ) بادى السابقة ببعض الم

 Caine & Caine( )5005كين وكين )ويرى الباحث أن المبادئ التى وضعها 
هى األعم واألشمل واالكثر إرتباطًا بالنظرية البنائية التى هى فلسفة للتعليم  (2002

المواقف والتعلم قائمة على أن فهم األفراد للعالم اللذين بعيشون فيه ناتج عن الخبرات و 
التى يتعرضون لها ، وان كل فرد متفرد وله خريطته الدماغية التى يستخدمها أثناء مروره 
بخبرة ما وجعلها ذات معنى ، لذلك فإن التعليم والتدريب ما هو إال عملية لتعديل السلوك 
ناتج عن تعديل الخريطة الدماغية لألفراد للتكيف مع المواقف الحياتية الجديدة ؛ كما أن 
هذه المبادئ هى األصلح لطبيعة التعلم المستند إلى الدماغ بالمدرسة الثانوية الصناعية 

 – Caine & Caine 2002 : 296) الزخرفية وسوف يتم تناول تلك المبادئ تفصيال 
ذوقان عبيدات ، سهيلة أبو ) ،    (  52:  5002صالح الدين محمود ) ، (  299

من خالل العرض (  155 -110:  5002طى نادية السل) ، ( 3:  5002السعود 
 :  التالى 

 : The Brain is Socialالدماغ كائن اجتماعى [ 0]



( 46)ــــــــــــــ العدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م6106أكتوبر

- 65 - 

يتشكل       الوالدة عند تبدأ واالجتماعية ، والتي الشخصية للعالقات وفقاً  الدماغ البشرى 
، تعقيدا أكثر لتصبح ذلك بعد وتتنوع األم، مع دماغ ال في الحادث التغير العلماء رصد فقد 
 رؤية أساس على مبنى المتعلم ، به يقوم الذي الذاتي الحوار أن نتيجة ابتسامة األب كما
.بصورة إجتماعية  الحوار المتعلم لهذا  

 Processes Parts and Wholeمعالجة األجزاو والكليات بصور  متزامنة [ 6]
Simultaneously: 

فإن  وعليه للدماغ ، الكرويين لنصفينا أداء تكامل إلى الحديثة البحوث نتائج أشارت     

األيمن  الجانب  (كلية شمولية وبصورة ، )األيسر  الجانب( يعمل بصورة تحليلية  الدماغ

 الجسم وجود بفضل بنصفيه القول أن الدماغ يعمل يمكن البحوث هذه نتائج وبفضل ،( 
 . رة متزامنة األجزاء والكليات بصو من كل إلدراك مصمم أنه بمعنى بينهما ، الجاسي

 :  The Search For Meaning is lnnateالبحث عن المعنى فطرياً [ 3]

يولد الفرد ودماغه مجهز بميل يسمح له بالتساؤل       مدرك معنى إلى الوصول ومحاولة 
 مدفوع فطريًا للبحث عن فالفرد الحياة ، مدى الميل هذا ويستمر به ، المحيطة للحياة
، المعرفة ومضامين معاني  أن كما ذهنه ، في الواقع تمثيالت إدراك بها يستطيع حتى 
 .الوقت مع وتتطور تنمو ولديه مجموعة من القدرات وتظل يولد الفرد

 Learning is associated withيرتبط التعلم بالطبيعة الفطرية لتكوين الدماغ[ 4]
the innate nature of the brain structure  

من باليين الخاليا العصبية التى تنقل المعلومات بينها منحيث يتكون الدماغ       خالل 
 الخارجي والمنبه والتشابك، والتداخل الوصالت بالمرونة هذه وتتميز كهروكيميائية ، عملية
 تنبيهها ، كلما زادت قوة هذه المسارات وكلما وتكرر المسارات تكوين في يتوزع والداخلي
 واألبعاد الجوانب متعددة التنبيهات أن وكما أخرى ، مرة تكوينها تشابه كلما أقوى أصبحت
  .التعلم  على الدماغ قدرة من يزيد وهذا جديدة، لوصالت وأنماط مسارات تبني يمكنها أن

التعلم تطورى [ 0]  Learning is Developmental: 
 بنتاءاً  هترابطاتت وتتزداد فهتو ينمتو لتذلك األساستية ؛ التدماغ  وظيفتة هو التعلم أن بمعنى    

النمتو ، وتتجتدد الترابطتات  هتذا ويستتمر حياتته ،  في الفرد يمارسها التي التعلم مواقف على
 لتدماغ  المنتهيتة غيتر القتدرة عتن يعبتر ذلتك كتل المعلومتات ، فتي توستيع وتتعقتد ويحتدث

    .التعلم  على األفراد
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  Emotions are Critical to Patteringا نفعا ت حساسة بالنسبة للتنمـيط [ 6]
: 

القاعدة األساسية فى التعلم المستند على الدماغ أنه      االنفعال بين الفصل يمكن ال 
 وهذا ما يكسب الخبرات الصبغة ما ، انفعال يرافقها خبرة كل أن حيث واإلدراك ،
معتقداتهم  أو العقلية عاداتهم أو األفراد سلوك تغير صعوبة أسباب أحد أن كما الشخصية ،

. قترنة باإلنفعاالت خاصة أنها م  
 the Meaning Occurs Through األنمـاط ل خـال مـن المعنـى عـن البحـث [5]

The Search for Patterning : 

 تنتتظم أنمتاط إيجتاد خالل المدرك العالم عن معاني يكون أن الدماغ على السهل من    
الفترد ألنمتاط التشتابه  اكتشتاف فتي تتبتدى قتد األنمتاط وهتذه بتالفرد، بهتا المنبهتات المحيطتة

 والمتواليتات والتدوال والطترح اإلضتافة واإلختتالف والترتيبتات المنطقيتة والوظيفيتة وقواعتد
 المختلفة ، وتعود القتدرة علتى إيجتاد هتذه األنمتاط األنماط من والعديد والرياضية الهندسية

 لألنمتاط يتةعقل نمتاذج الفترد يبنتي وبتذلك ؛  )التنمتيط جتوهر( التصتنيف  علتى القتدرة إلتى
 .ويطورها 

 We have atوجد لدى الفرد على األقل أسلوبين مختلفين مـن أسـاليب الـذاكر  ي [4]
least two Different Types Memory :  

عنتتدما يفكتتر الفتترد فتتى موضتتوع متتا فإنتته وبطريقتتة آليتتة يفكتتر فتتى مختتزون التتذاكرة ومتتا     
 ليست بهذه السهولة حيث أن الذاكرةيمكن استدعاءة من معلومات ، وتلك العملية الذهنية 

وأثنتاء محاولتته تكتوين معنتى تعمل طيلة الوقت الذى ينخرط فيه الفرد فى العالم المحيط ، 
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لكتتتل متتتن الستتتياق التتتذى يعتتتي؛ فيتتته ولخبراتتتته ؛ وتعتتتد التتتذكريات المخزونتتتة بالتتتذاكرة عديمتتتة 
 .الفائدة إذا لم يستطيع الفرد استدعاءها عند الحاجة 

 Learning Always Involvesواعيـة وليـر واعيـة عمليـات لمالـتع يدـمل [4]
Conscious and Unconscious Processes   : 

 بالعمليتات الفترد وعتي خاللهتا متن يتحتدد والتتي ؛ العقليتة اليقظتة إلى المبدأ هذا يشير    
 األداءات متن هنتاك أن غيتر بهتا شتعوره ومدى بها يقوم التيالمعرفية وما وراء المعرفية  

 اليقظتة حتدة وتتزداد الالوعي ، طابع عليها ويغلب بصورة أوتوماتيكية المتعلم بها يقوم ام
العمتتر ، إال أنتته يمكتتن تنميتهتتا متتن ختتالل التغذيتتة الراجعتتة وبعتتض  تطتتور متتع العقليتتة

 . االستراتيجيات التدريسية 

 Learning Involves Bothالخارجي  واإلدراك المركز ا نتبا  التعلم يتضمن [01]
Focused Attention and Peripheral   : 

،  ومعنوية أهمية أكثر تعد والتي ومركزية ، محورية منبهات على التركيز التعلم يشمل      
 بإدراك، كما أن الدماغ يحتفظ   (Explicit Memory)وهذا ما يرمز فى الذاكرة الصريحة 

 Implicit)الضمنية  الذاكرة في ويحفظها بالمنبهات المحورية ، المحيطة المنبهات لكل
Memory)  يعرفها أنه فيقول بعض المعلومات على فرداً  نسأل عندما يظهر الذي؛ األمر 

 البيئي المحيط في موجودة كانت اختيار بدائل إلى يميل عندما أو كلية ، يتذكرها ال ولكن
 .  للتعلم 

  Each Brain is Unique :  بذاته فريد كل دماغ [00] 
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 المتعلمين دماغ اليد وتنوع كبصمة ألخر فرد من يختلف الدماغ أن العلماء بتأث      
والبيئية حيث يتكون الترابط بين  الوراثية التأثيرات : تشمل التي العوامل من العديد يعكس
 الخاصة العقل خرائط تتغير كما . واالجتماعية والشخصية المعرفية الخبرات نتيجة الخاليا
 حدود في الكبير التذبذب واإلحتفاظ بالمعلومات باستمرار ، وتظهر واإلدراك بالتفكير
 البصر وحدها فى الدماغ يوجد أكثر من ثالثين أعضاء ففي ، الوقت مرور مع القدرات
حدة ، والتعلم  يحدث عندما تتواصل تلك  على خريطة منها ولكل معا ، مترابطين مركزاً 

 المعني باستنباط الفرد يقوم بينها الترابط زاد الشبكات العصبية أو الخرائط معًا ، وكلما
 الداخلي التشابك أن كما ؛ البشر بين ، ويختلف حجم الدماغ ووزنه التعلم من أكبر بشكل
غيره ؛ ولذلك فقط تختلف أقوال شهود العيان فى الحادث الواحد  عن أيضاً  متميز دماغ لكل

 تكون التي العصبية الشبكات لىع بناء للمحفزات شخصي تفسير ، إن إدراك األمور هو
 معينه فهى متأصلة ألشياء والتحيز النمطية الصور ثبات سبب هو هذا بمثابة المرشح ،

 تشكل الحياة وخبرات الوراثية ، الجينات إن باختصار، العصبية الشبكات في وراسخة
 قانونا يخرق الواحدة المتتابعة الوتيرة ذو التعلم  فإن ومتميز ، وعليه فريد كعضو الدماغ
بل  بذاته ، ومنفرداً  متميزاً  فقط ليس دماغ كل وهو أن ، الدماغ عن اكتشافه تم جدا مهماً 
 . به الخاص بإيقاعه ويتمدد يتسع

 Complex Learning is ويثبت بالتهديد بالتحدي المعقد التعلم يتحسن [06]
Enhanced by Challenge and Inhibits by Threat   : 

أحد  يسلك أن يمكن التعلم موقف في الخوف استجابة أن إلى األبحاث تائجن تشير      
 إلى الحسية المنبهات ترجمة يتم حيث ؛(  ( High Road  ،( البعيد الطريق) :طريقين

 تعالج ؛ حيث ةدماغيال القشرة مخفية ؛ وبالتالى ترجمة تلك المنبهات إلى غير خبرة أنها
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 هادئة وفى نفس الوقت تتكون استجابات انفعالية التنبيهات ، وصورة شكل تتضح وهنا
)  المنبهات تلك مخيفة ؛ فتسلك أنها على الحسية المنبهات إدراك تم إذا أما التعلم ، تيسر

 استصدار ويتم الدماغية القشرة إلى تذهب ال ؛ بحيث ( Low Road )، ( القريب  الطريق
 تنمية هو القريبة لالستجابة بديل، ولعل ال ( Fight & Flight )واهرب  اجري استجابة
 . والثبات أثناء التعرض لمثل هذه المواقف  بالثقة تزودهم التي المتعلمين لدى الذات فعالية

 & Caine( )كين وكين)ويرى الباحث أن المبادى األثنى عشر السابقة التى وضعها      
Caine 2002) قة مع طبيعة مناهج ،هى األكثر مالئمة لتصميم إسترتيجيات تدريس متواف

بأعتبارها هى األساس الذى اتبعه اآلخرون ، عند  المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية
وضع مبادئهم الخاصة بالتعلم المستند إلى الدماغ ، ويمكن توضيح تلك المبادئ من خالل 

 : الشكل التالى 
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  يوضح مبادئ التعلم المستند إلى الدماغ ( 5)شكل 

ويتضح من خالل الشكل السابق أن المبادئ العامة للتعلم المستند إلى الدماغ قائمة    
على أهم الخصائص البيلوجية للفرد وهى يإعتباره مرن واجتماعى وتطورى غير ثابت 
وكذلك غير منفصل عن الجسد ، كما يتضح بأن الدماغ يبحث دائمًا عن معنى من 

فى الذاكرة ، وأن قدرات تلك الذاكرة تختلف من خالل تكوين نمط خاص أو قيمة تثبت 
فرد آلخر وبالتالى فإن تلك الفروقات بين األفراد لها تأثير مباشر على قدرة األفراد على 
التعليم والتدريب بالمدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية ، كما أن التهديد وزيادة المثيرات 

اعية تلعبان دورًا هامًا فى إحداث التعلم الحقيقى الحسية والبيئة اإلثرائية والتفاعالت اإلجتم
 . 

 الدماغ  إلى المستند العوامل المؤثر  فى التعلم: 
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 إلى المستند التعلم شكل ونمط  بشكل ما في تؤثر أن يمكن التي العوامل يوجد العديد من
) ، (  Pinkerton 2005 : 236) الدماغ وبالرجوع لمجموعة من المصادر ومنها 

Barbara 2005 : 471 )  ، ( 105-101:  5002السلطى  ) ، ( عفانة والجي؛
تم الوقوف على مجموعة (  102:  5010حمدان محمد ) ، (  111 – 102:  5002

 :من العوامل المؤثرة فى التعلم المستند إلى الدماغ والتى يمكن تحديدها فى التالى 

وفير جو يسمح بمراعاة هذا ينبغي ت : (Biological Factor) العامل البيولجى  [0]
النوع من التعلم وخاصة دراسة المعلمين الفضل السبل التي يمكن ان تنمي ادمغة المتعلمين 
تجاه اهداف محددة ، وعليهم كذلك ان يكونوا قادرين علي فهم كيفية عمل الدماغ ، و كيفية 

و دراية بتركيب تخزينه للمعلومات ونسيانه لها ، كما انه ينبغي ان يكون لديهم معرفة 
الدماغ ووظائفة حتي يمكن افادة المتعلمين الي اقصي درجة ؛ وذلك من خالل عمل برامج 
وور؛ عمل تيسر عليهم تطبيق استراتجيات تدريس تتناغم مع خصائص ادمغة المتعلمين  
وتحدث الفهم المطلوب ، ومعرفتهم بشكل كافي حول النظرية ومتطلباتها لكي يستطيع كل 

يق مبادئ النظرية في التعليم والتعلم الصفي بصورة علمية تتفق مع البناء العصبي معلم تطب
للدماغ وعمليته االدراكية ، ومحاولة تنظيم دروس المنهج في ضوء خصائص الدماغ 

 .ووظائفه لفئات المتعلمين المختلفة 

لتعلم يلعب عامل الوراثة دورا مهما في ا : (Heredity Factor) العامل الوراثى  [6]
المستند الي الدماغ ؛ حيث تؤثر جينات الوراثة علي قدرات الدماغ المتنوعة من الذكاء 
والتفكير ، كما تختلف الصفات الوراثية باختالف الجنس ، كما ان الصفات الوراثية تؤثر 
فى التعلم وتتاثر به ، كما ان وصول المتعلم الي مستويات عليا من القدرات العقلية يكون 
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ل ما يمتلكه من جينات تحمل الصفات الوراثية مما يسمح للمتعلم بالتفاعل مع من خال
 .المواقف التعليمية او الحياتية بصورة فعالة 

تؤثر الخبرات العاطفية التي يصاحبها  : (  Affective Factor) العامل ا نفعالى  [5]
ز واالنتباه ، اذ تعد انفعاالت حادة علي عمل الدماغ من حيث عدم قدرة الفرد علي التركي

مثل هذه العواطف واالنفعاالت محفزة لعملية التعلم كما ان العواطف واالنفعاالت االيجابية 
تسهل من ادراك المعرفة واالنتباه لمكونتها ؛ حيث يحتفظ الفرد بما تعلمه لمدة طويلة ، كما 

لمعرفة ، لذلك علي ان ادراك الدماغ لفائدة هذا التعلم يزيد من حرص الفرد علي اكتساب ا
 المعلم ان يراعي انفعاالت المتعلمين ؛ وخاصة التي تثيرهم وتؤثر علي جهازهم العصبي 

تؤثر البيئة علي الجينات ، وتخبر  :(   Environmental Factor) العامل البيئي  [4]
الجينات عن البيئة المحيطة ، وقد اثبتت نتائج البحوث الحديثة ان الدماغ يغير بنيتة 

، لذلك على ( المرونة العصبية ) ووظيفته كاستجابتة للمؤثرات البيئية والخبرات الخارجية 
المعلم  ان يوفر بيئة خصبة مليئة بالتحدي لتنمية القدرات الدماغية المتنوعة فالدماغ يحتاج 
الي التعلم ، ولكن عندما تكون الخبرات التربوية سهلة جدا او في غاية الصعوبة عندئذ 

 .التعلم ، اما اذا تم اهمال الدماغ فانه يبهت وال يطور من قدراته  يتعثر

يستقبل  :(   Movement and Feeling Factors) العامل الحسى حركى  [0]
الدماغ المعلومات من مداخل مختلفة للحواس ، حيث تقوم المستقبالت بترجمة و تنظيم 

ماغ ، اذ تعد تلك المستقبالت مصادر العمليات الحسية االتية من الحواس الرسالها الي الد
الفرد عن المعلومات حول العالم ، وعلي ذلك فان اي تشويه في الحواس او اعاقة جسدية 
اي كان نوعها يؤدي الي اعاقة التفكير عند الفرد بل يصبح الفرد غير قادر علي التكيف 

وتطوره ، لذلك ينبغي واالندماج في مجتمع العاديين ؛ ولهذا فان الدماغ يتاثر في قدراته 
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علي المعلمين  دراسة الجوانب الحسية والحركية للمتعلمين من اجل توفير الجو المالئم 
لالستفادة من المثيرات التعليمية الي اقصي درجة ، وتغيير اماكن المتعلمين طبقا لقدراتهم 

الصفي البصرية والسمعية وان يجدوا بدائل للرؤية الواضحة والصوت المسموع والمناخ 
  .المالئم حتي ال يحدث تشويه في الفهم عن طريق المدركات والحواس 

يتاثر الدماغ بالتغذية وخاصة بالنظام  : (Nutritional Factor ) العامل الغذائى  [6]
الغذائي المملوء بالدسم والدهون واالطعمة المختلطة غير المتوازنة والنوم واالكسجين 

عها تؤثر علي عمل الدماغ ، وبالتالي علي قدرة المتعلم علي واالجهاد النفسي والعضلي جمي
التعلم والمذاكرة ، فالنظام الغذائي القائم علي اسس علمية والذي يعتمد علي الفيتامينات 

  .يجعل الدماغ ينشط وينمو ويتحسن في قدراته وانجازاته 

 الدماغ  إلى المستند خصائص التعلم: 
صباح عبد ) ، (  102:  5002 السلطي )  ومواصفات خصائص توجد مجموعة من

الدماغ والتى  إلى المستند التعلم (  22 – 22:  5010عفانة ) ، (  42:  5010اهلل 
  : يمكن تلخيصها فى النقاط التالية 

التعلم المستند إلى الدماغ هو طريقة فى التفكير تتعلق بتعلم شئ ما أو إنجاز عمل  ( 0
 . محدد 

 . لم يتم من خالل االعتماد على تركيب الدماغ ووظيفته فهم عملية التع ( 6

 . التعلم المستند إلى الدماغ نظامًا فى حد ذاته وليس تصميمًا معدًا مسبقًا  ( 5

يجابية لتحسين القدرة على عمليتى التعليم والتعلم  ( 4  . طريقة طبيعية وداعمة وا 
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 . وحدوث التعلم  تعتمد على مواصفات الدماغ من أجل اتخاذ القرارات ( 0

يفقد دماغ الفرد المعنى المطلوب إذا كانت الخبرات التعليمية التى يتعرض لها إعلى أو  ( 6
 . أقل من مستواه 

يتحسن أداء الدماغ بجانبيه األيمن واأليسر كلما تعرض الفرد لمواقف وخبرات تعليمية  ( 5
 .مرتبطة ببيئته 

 

 الدماغ  إلى المستند مراحل التعلم: 
يؤمن التعلم المستند إلى الدماغ بأن التعلم يسير فى مراحل متتابعة يمكن توقعها ،      

 -Jensen 2002: 31)، ( 302 -302: 5001عماد الزغلول )وتشمل خمس مراحل 
38   ) ،(: 341 - 343 Zull 2005  )           ، ( 105:  5002عفانه والجي؛ ) ،
 : مكن عرضها على النحو التالى رئيسة ي(  41:  5014دينا الفلمبانى ) 

توفر هذه المرحلة إطارًا  : (Predisposition Learning ) ا ستعداد للتعلم  [0]
مبدئيًا للتعلم الجديد ويحفز وينشط دماغ المتعلم من خالله بالترابطات الممكنة ، ويتم خالل 

لبصرى للموضوعات هذه المرحلة إلقاء نظرة عامة على الموضوع ، باإلضافة إلى التقديم ا
والقاعد  التى تستند عليها هذ  المرحلة هى كلما زادت خلفية المتعلم عن " المرتبطة بها ، 

؛ وهذه " الموضوع زادت سرعة استيعابه للمعلومات الجديد  المرتبطة بهذا الموضوع 
المرحلة يمكن للمعلم توظيفها بشكل جيد فى بداية الدرس فهو يحتاج ألن يعلم المتعلم 
المفاهيم بشكل بنائى ، بمعنى تقديم المفهوم الجديد بناًء على ما سبقه من مفاهيم ، ويتطلب 
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ذلك من المعلم أن يقدم المفاهيم السابقة كمتطلبات سابقة للمفاهيم الجديدة فهى ال تقل أهمية 
 : عن مادة الدرس نفسه ومن مهام المعلم فى هذه المرحلة 

يتفق مع هذا النوع من التعلم بحيث تكون مصممة ومزودة إعداد بيئة تعلم صفية بما  (أ 
ستيعاب الترابطات الشبكية الجديدة ؛ وبالتالى جعل  بخبرات إثرائية تمكن المتعلمين من فهم وا 

 .  المدخالت للموضوع الجديد قابلة إلحداث التفكير العميق 

ية بين الخبرات تهيئة عقول الطالب للموضوع الجديد ، بتحديد اإلرتباطات الشبك (ب 
 السابقة والموضوع الجديد  

االستعانة ببنود اختياريه لكشف خيوط التكامل والترابطات بين الخبرات المتوفرة فى  (ج 
 . أدمغة المتعلمين والخبرات المراد اكتسابها 

االستفادة من القدرة الديناميكية للدماغ من خالل فهم آلية عمله بحيث يحدث التعلم  (د 
؛ وذلك من خالل وضع المعلم فى بيئة حقيقية وثيقة الصلة بالمشكلة المطروحة  المطلوب

 . أو الموضوع المراد تعلمه 

تتطلب هذه المرحلة ابتكار بيئات تعليمية  ( : Aequisition )اكتساب المعلومات  [6]
وية تساعد المتعلمين على اكتساب المعلومات والمعارف واإلنغماس الكامل فى الخبرات الترب

واإلندماج والتكيف معها ، وعمومًا فإن أفضل طريقة لذلك هى تخصيص المعلم لوقت 
لقاء  بالحصة لطرح الموضوعات ، وتخصيص جزء آخر لالستيعاب والتجريب والمناقشة وا 
نظرة جديدة على محتوى التعلم  بحيث يوفر للمتعلمين الفرصة للتفاعل مع الموضوع 

على أهمية وضوح المعلومات والمعارف " أوزيل " ؤكد المطروح بشكل منظم وسلس حيث ي
ومدى تنظيمها لدي المتعلم فى حينها ، كما يرى أن المعرفة هى اإلطار الذى يتألف من 
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الحقائق والمفاهيم والمعلومات والتعميمات والنظريات والقضايا التى تعلمها الفرد ويمكن 
ة المعرفية لدى الفرد ؛ ومن مهام استدعائها فى الموقف المناسب وهى ما تسمى بالبني

 : المعلم فى هذه المرحلة ما يلى 

 . توفير األوراق والملخصات للمتعلمين  (أ 

 . توفير أدوات ومثيرات بصرية متعلقة بموضوع الدرس  (ب 

 . ممارسة التعلم التعاونى بين المتعلمين  (ج 

اليقظة الهادئة عملية  تتخطى مرحلة ( : Ralaxed Alertness )اليقطة الهادئة  [5]
إعداد وتكرار ما حفظه المتعلم عن ظهر قلب ، إلى تنمية طرق عصبية دماغية جديدة 
لربط المعلومات بحيث تكون ذات معنى ، وذلك من خالل زيادة فرص التجريب والتفاعل 
مع الخبرة الجديدة ، ودور اليقظة فى هذه المرحلة هو جعل الدماغ يحافظ على الترابطات 

عصبية التى حدثت من التعلم الجديد مما يشجع على التفكير العميق ، وذلك الن الترابط ال
العصبى قد يحدث بشكل مؤقت ثم يضيع فتحدث عملية النسيان للتعلم الجديد ، وتتضمن 

 : هذه المرحلة إجرائين رئيسين وهما كما يلى 

لومات الجديدة فى بنيته تنظيم طرح المادة بطريقة متسلسلة تمكن الطالب من دمج المع -
 . المعرفية السابقة 

 .  الحرص على شد انتباه الطالب طوال فترة سير عملية التدريس  -

 : ومن مهام المعلم فى هذه المرحلة ما يلى 

 . أن يزيل مخاوف المتعلمين من خالل ترسيخ مبدأ التحدى للمواقف التعليمية المطروحة  (أ 
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 . ى التحدى للمشكالت الصفية  توفير مواقف تعليمية تثر  (ب 

 . يزيل قدر اإلمكان االضطراب أو االرتباك خشية الفشل  (ج 

يشجع المتعلمين على القيام ببعض المخاطر والمجازفات بالتعاون مع اآلخرين بحيث  (د 
تكون المشكالت المطروحة حقيقية ومرتبطة بالواقع ، وان يهيئ المتعلمين لتحمل المسؤلية 

قبالهم على التعلم بالقدر الم  .طلوب وا 

يسعى المعلم فى هذه المرحلة  الي  : ( Active Processing )المعالجة الندطة  [4]
حث المتعلمين علي ترسيخ وتعميم المعلومات والخبرات التعليمية المكتسبة نتيجة التفاعل 

اقف النشط للمتعلمين من خالل المشاركة الفاعلة مع اقرانهم في تحد ذي معني للمو 
التعليمية المختلفة ، ويسمح المعلم للمتعلم بأن يستبصر المشكلة  واساليب دراستها ، وان 

 :  يستنبط المعلومات المرتبطة بالمشكلة ، ومن مهام المعلم فى هذه المرحلة ما يلى 

علي المعلم ان يضع المتعلمين في مواقف تعليمية معقدة بحيث تكون تلك المواقف غنية  (ا 
، فمثال عندما يراد ترسيخ او دمج الطالب في ثقافة اجنبية بدراستهم لقواعد اللغة  وحقيقية

االنجليزية فيجب علي المعلم ان يأخذ بعين االعتبار المعالجة المتوازنة لمزايا وخصائص 
 .القدرات الدماغية في اكتساب مهارات الغة 

ر عقول المتعلمين وتجعلهم في تدريب المتعلمين على التحد الذاتي ، فكل التحديات تثي (ب 
 .حالة من اليقظة المرغوبة في التعلم 

مساعدة المتعلمين على استبصار المشكلة من خالل اجراء تحليل عميق لطرق مختلفة  (ج 
 .للدخول لها ، وهذا ما يعرف بالمعالجة النشطة للخبرة 
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ي المعلم في يعط:  ( Expanding of Brain Capacity) زياد  السعة الدمالية  [0]
هذه الخطوة مسائل اضافية ترتبط  بواقع الموضوع المطروح بحيث يعزز من اكتساب 
الخبرات في السعة الدماغية من خالل دمج حلول مختلفة للمشكالت او المسائل االضافية 
في بنية الدماغ ، كما ان المتعلم يكون قادر علي التعلم بصورة افضل عندما يحل مسائل او 

قعية ، و يجب ان يكون التعزيز حقيقيا ، كما ينبغي ان يعي المعلم ان الصورة مشكالت وا
الكلية للمواقف التعليمية ال يمكن فصلها عن تفاصيلها ، وبالتالي فان السعة الدماغية لهذه 
الصورة تتكامل وتزداد اتساعا ، وتجد الخبرات المكتسبة لها سبيل في البنية الدماغية مما 

لخاليا العصبية من تكوين شبكات متالقية تسمح بتطور ونمو القدرات يحسن من قدرة ا
 .الدماغية للمتعلمين 

ونستخلص مما سبق ان التعلم المستند إلى الدماغ هو اسلوب او منهج شامل للتعليم والتعلم 
يستند الي افتراضات العلوم المختلفة الحديثة ؛ بهدف توفير اطار عمل لعمليتى التعليم 

دعوما بادلة بيلوجية ، تساعد في تفسير سلوكيات المتعلم ، ويسمح له بربط التعلم والتعلم م
بخبراته الحياتية الواقعية ، بمعني ان التعلم المستند الي الدماغ هو التعلم مع حضور الدماغ 

 .وفق انجاز عملياته الطبيعية 

ي الدماغ ، وبين ويشير الباحث ألهمية إحداث توافق بين خصائص التعلم المستند ال    
العوامل المؤثرة فيه ، مع ضرورة التكامل بين استراتيجيات ومبادئ ومراحل التدريس وفق 
التعلم المستند إلى الدماغ ، لتحقيق أكبر قدر من اإلستفادة عند التخطيط والتدريس لمناهج 

دماغ التى تم المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية عبر المرور بمراحل التعلم المستند إلى ال
 :عرضها والتى يمكن توضيحها من من خالل الشكل التالى 
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 ( اإلعداد) 

  اإلعداد والتعرض المسبق للمعلومة

 (إكتساب المعلومات ) 

 تعلم مباشر وغير مباشر

 (اليقظة الهادئة ) 

  تصحيح الخطأ والتعمق

 (لنشطة المعالجة ا) 

  تعميم المعلومات والخبرات التعليمية

 (زيادة السعة الدماغية ) 

   اإلستخدام الممتد
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 يوضح مراحل التعلم المستند إلى الدماغ  ( 3)شكل 

يتضح من الشكل السابق مدى التكامل بين مراحل التعلم المستند إلى الدماغ ، والتى يعتمد 
ية المقترحة لتنمية مهارات التفكير البصرى عليها الباحث فى تصميم اإلستراتيجية التدريس

كين )لدى طالب المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية ، على أن تتناغم وتتكامل مع مبادئ 
ويتم تدريب الدماغ ليعمل بصورة كلية ، وعدم  (Caine & Caine 2002( )وكين

 .  اإلعتماد على أحد النصفين فقط كما هو متبع حاليًا 

  الدماغ بالتعليم الصناعى  إلى المستند بوية للتعلماألهمية التر: 
كشفت أبحاث الدماغ عن حقائق علمية مذهلة فيما يتعلق بالتعلم ، واوضحت أن خاليا  ( 0

الدماغ تتكون من نوعين رئسين من الخاليا أما النوع األول فهى الخاليا العصبية المسؤلة 
نات ، أما الثانى فهى الخاليا الصمغية عن عملية التفكير والتعلم ويطلق عليها العصبو 

المسؤلة عن توفير الغذاء لخاليا التفكير ، ويحدث التعلم حينما تتشابك العصبونات مع 
بعضها البعض فى مناطق مختلفة من المخ محدثة شحنات كهروكيماوية داخل الخلية 

أنها عملية تكوين بهدف تبادل المعلومات ، وبذلك فإن علماء الدماغ يعرفون عملية التعلم ب
؛ لذلك على (  22:  5010ابراهيم الحارثى ) ارتباطات بين مجموعة من العصبونات 

معلمى المدارس الثانوية الصناعية الزخرفية أن يدركوا أهمية تشابك تلك العصبونات 
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 إلحداث التعلم من خالل توفير البيئات التعليمية الثرية ، والغنية بالمثيرات العصبية للمتعلم
 .    والقائمة على الود والتقدير واإلحترام بين جميع عناصر العملية التعليمية 

تشير نتائج الدراسات والبحوث الحديثة فى مجال الدماغ ، أن تطبيقاتها فى عمليتى  ( 6
التعليم والتعلم تنذر بحدوث ثورة فى مجال النظم التعليمية ؛ مما قد تؤدى إلى تغيير أوقات 

ا وسياساتها ، واستراتيجيات التدريس وأساليب التقويم ، والبيئات التعليمية الدراسة ونظمه
وتطبيقات تكنولوجيا التعليم فى مجاالت العلوم عامة والتعليم الصناعى خاصة ؛ وذلك من 
خالل تغيير وتعديل الوضع الحالى لمناهج المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية ، والقائمة 

من خالل التعامل مع الجدارات الرئيسة المتضمنه بكل تخصص نوعى على الحفظ والتلقين 
وما تتضمنه كل جدارة من مهارات رئيسة وفرعية وكذلك ما تتضمنه من قيم بحيث ينتقل 
المتعلم من جدارة إلى األخرى وفق ميوله وقدراته واتجاهاته واوقات الدراسة المناسبة له كما 

دارات وبأيهما يبدأ وبأيهما ينتهى ، وهذا يحقق التعلم يمكن للمتعلم المفاضلة بين تلك الج
 .  المستند إلى بحوث الدماغ 

قدم التعلم المستند إلى الدماغ بيانات واضحة حول القدرات العصبية لمراحل نمو االفراد  ( 5
 13) فمثاًل على الرغم من أن بعض المتعلمين جاهزين لتعلم مواد دراسية معينة من سن 

معظم من هم فى نفس سنهم ليسوا مستعدين من الناحية العصبية لتعلم تلك  فإن( عامًا 
المواد ؛ حيث أن الدماغ قادر على تعلم كم كبير جدًا ، ولكن إذا كانت القاعدة العصبية 
ذا كان المعلم ذا مرونة عالية جدًا         والتعرض لخبرات البيئة قد تم تجهيزها بشكل مسبق ، وا 

 (Jensen 2007 : 264 )  ؛ وينطبق هذا كذلك مع طبيعة المرحلة العمرية لطالب
من خالل فهم طبيعة القدرات (  12 – 12) المدرسة الثانوية الصناعية والتى تتراوح ما بين 
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الدماغية للطالب وفق طبيعة المرحلة العمرية التى تتوافق مع نمط التدريس المستند إلى 
 . الدماغ 

الدماغ اإلعتقادات السائدة عند الكثير من التربويين ، ومنها  غير التعلم المستند إلى ( 4
الفكرة التى ظلت سائدة لفترات طويلة بأن هناك أشكال من التعلم تناسب الفص األيمن 
وأخرى لأليسر ، وأنه يوجد تفصيالت لكل منهما ينشط فيها أكثر من اآلخر ، والثابت اآلن 

فعلى الرغم من اإلنفصال الثنائى . عند التعلم  أن أجزاء الدماغ تتفاعل معًا بشكل كبير
الجانبى للدماغ إال أن طاقته الداخليه تتحرك من أعلى ألسفل ، وبالعكس فى محور رأسى ، 
ومن جذع المخ إلى القشرة المخية وبالعكس ، فالدماغ مصمم لالستيعاب المكانى من الفص 

التعلم المستند إلى الدماغ قد تؤدى األيسر إلى األيمن ، مما يؤكد أن توظيف نتائج بحوث 
لتحسن مخرجات العملية التعليمية فى كل مراحلها  ؛ ويمكن أن يتم تفعيل وتنشط جانبى 
الدماغ األيمن واأليسر لدى طالب المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية من خالل 

الموضوعات  والمهارات المتضمنه بتلك الموضوعات المعتمدة بصورة ما على اللغة اللفظية
والتى تتطلب لغة بصرية مما يؤثر بشكل مباشر فى سلوك الطالب ، وهو ما يسمى بإنتقال 
أثر التعليم والتدريب وهذا مالئم جدا لطبيعة واهداف المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية 
التى تسعى من خالل عمليتى التعليم والتعلم لصقل مهارات ومعارف المتعلم وتزويده 

 . رات العملية المختلفة بغرض توظيفها فى حياته العملية بالخب

 :المحور الثانى 

 : Visual thinking skills  مهارات التفكير البصرى

ميز المولى عز وجل اإلنسان عن باقى الكائنات الحية ، بالقدرة على التفكير والتفكر     
م على المواقف سواء وذلك لقدرته على التمييز والتصنيف والتحليل وبالتالى الحك
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بالصواب أو بالخطأ وفق أسس وقواعد موضوعية ، ودعا اهلل اإلنسان للتفكير فى آيات 
الكون وذلك ليزيد إيمانه بالمولى عز وجل وبقدرته على إدارة الكون حيث يقول المولى 

ْيُتوَن َوالنَِّخي) عز وجل فى كتابه العزيز  ْرَع َوالزَّ َل َواأْلَْعَناَب َوِمْن ُكلِّ ُيْنِبُت َلُكْم ِبِه الزَّ
َر َلُكُم اللَّْيَل َوالنََّهاَر َوالدَّْمَس َواْلَقَمَر ( 00)الثََّمرَاِت ِإنَّ ِفي َذِلَك ََلََية  ِلَقْوٍم َيَتَفكَُّروَن  َوَسخَّ

رَاٌت ِبَأْمرِِ  ِإنَّ ِفي َذِلَك ََلََياٍت ِلَقْوٍم َيْعِقُلوَن  : النحل اآليات )  ،(  (06)َوالنُُّجوُم ُمَسخَّ
10- 15  . ) 

ويعد التفكير البصرى أحد انماط التفكير التى استحوذت على إهتمام التربويين فى      
السنوات األخيرة ، لما له من أهمية كبيرة فى عمليتى التعليم والتدريب ، فقد أثبتت 

ى تصل من المعلومات التى يستقبلها المخ البشر % 20% : 20الدراسات أن نسبة من 
عن طريق حاسة اإلبصار ، ومن هنا كان اإلهتمام بأستخدام المواد البصرية كاألفالم 
والصور بأنواعها وأشكالها لما لها من فائدة ودور كبير فى تنمية مهارات التفكير البصرى 

 . لدى المتعلمين عبر المواد الدراسية المختلفة 

ى بأنه نمط من أنماط التفكير الذى التفكير البصر (  12:  5002محمد حماده ) ويعرف 
يثير عقل المتعلم بأستخدام مثيرات بصرية ، إلدراك العالقات بين المعارف والمعلومات 
واستيعابها ، وتمثيلها ، وتنظيمها ، ودمجها فى بنيته المعرفية ، والموائمة بينها وبين 

 . خبراته السابقة وتحويلها إلى خبرة مكتسبة ذات معنى بالنسبة له 

التفكير البصرى فى قدرة التقاط الصورة (  12:  5010محمد المرسى ) بينما يحدد 
عمل " الذهنية واعتمادها بشكل مباشر على أدوات التفكير البصرى حيث يعرفه بأنه 

صورة ذهنية ، ومن ثم تنظيمها لما تحمله الرموز ، والخطوط واألشكال واأللوان ، 
 " . والتعبيرات من معنى 
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فيعرفانه (  10:  5014رضا هندى ، والى عبد الرحمن ) معه فى ذلك كًل من  ويتفق
بأنه قدرة عقلية يكتسبها المتعلم ، تمكنه من توظيف حاسة البصر فى إدراك المعانى 
والدالالت واستخالص المعانى ، التى تتضمنها األشكال والصور والرسوم والخطوط 

فظية مكتوبة أو منطوقة ، وسهولة األحتفاظ بها فى والرموز واأللوان ، وتحويلها إلى لغة ل
 . بنيته المعرفية 

 : ويتضح من التعريفات السابقة أنها جميعا تتفق على يلى 

 . التفكير البصرى يتضمن مجموعة مهارات رئيسة  -
 . التفكير البصرى عملية عقلية  -
 .    التفكير البصرى يرتبط بشكل كبير بالجوانب الحسية  -

لتعريفات السابقة ووفق طبيعة هذا البحث يمكن تعريف التفكير البصرى بأنه ومن خالل ا
أحد العمليات العقلية التى يمارسها الفرد من خالل ما تنقله حاسة اإلبصار من معانى ، 
والتى تساعده بصورة ما فى الحصول على المعلومات المتضمنة بالصور والرموز 

و لونية ، بمساعدة عمليات عقلية أخرى ، ومن والرسوم وما تحتويه من تعبيرات خطية أ
 .ثم التعبير عنها بصورة لفظية أوبصرية وفق متطلبات كل موقف 

 : دراسة كًل منومن الدراسات التى تناولت التفكير البصرى بالبحث والتجريب 

-  (Jean 2004  ( ) 5004جين )  والتى هدفت لقياس أثر بيئات اإلنترنت فى تنمية
من تالميذ المرحلة اإلبتدائية ، ( تلميذ  12) على عينة قوامها  كير البصرىمهارات التف

وقد اعتمدت على تصميم بيئات تعلم إفتراضية بمادة العلوم ، مما أثر على اكتساب 
التالميذ للمفاهيم العلمية المتضمنة باإلضافة لمهارات التفكير البصرى ، من خالل البيئات 

      .اإلفتراضية المصممة 



( 46)ــــــــــــــ العدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م6106أكتوبر

- 45 - 

-  (Hilary 2006  ( ) 5002هيالرى )  والتى هدفت لتصميم برنامج تعليمى يسعى
من الراغبين (  50) مع  لتعليم الكبار ومحو اميتهم ، وقد اعتمدت على تطبيق البرنامج

فى محو اميتهم التعليمية ، باستخدام استراتيجية التفكير البصرى ، وقد ساهمت 
لمقدم ، واوصت بأهمية أستخدام التفكير البصرى فى اإلستراتيجية فى نجاح البرنامج ا

 . جميع المراحل العمرية 

 -  (David Staley 2007 ( ) 5002ستالى )  والتى هدفت لقياس أثر استخدام
تقنيات التفكير البصرى فى مادة التاريخ فى تنمية المفاهيم التاريخية ، وسرد التراث ، 

اك فاعلية تعليمية كبيرة لتقنيات التفكير البصرى فى والمشاهد التراثية ، وقد أثبتت ان هن
تنمية العديد من المفاهيم والقيم التاريخية ، وأوصت بأهمية تضمين كتب التاريخ على 

  .مهارات التفكير البصرى من خالل الصور والرسوم التاريخية 

-  (Dilek Gulcin 2010  ( ) 5010دليك ) ر والتى هدفت إلكتشاف مهارات التفكي
بمرحلة التعليم األولى ، من خالل تقديم ( تلميذ  20) البصرى المتوفرة لدى عينة قوامها 

برنامج قائم على رسم التالميذ للعديد من المشاهد التاريخية ، استنادًا إلى مصادر بصرية 
، تلى ذلك اختيار عينة من الرسوم التى تظهر ما يكفى من مهارات التفكير  متعددة

لها ، وقد أشارت النتائج إلى أن الصور والرسوم التاريخية هى وسيلة فعالة البصرى لتحلي
   .فى تنمية العديد من مهارات التفكير البصرى 

هدفت لقياس فاعلية خرائط التفكير فى تنمية مهارات التفكير (  5013عادل أبو زيد )  -
البصرى والمفاهيم والمهارات اإللكترونية للرسم المعمارى لدى طالب المدرسة الثانوية 
الصناعية العمارية وقد حرص الباحث على إعداد قائمة بمهارات التفكير البصرى 

اإلنشاءات المعمارية ووظفها فى صورة مجموعة خرائط المعمارى وفق طبيعة تخصص 
 . تفكير ، وكانت النتائج إيجابية بنمو مهارات التفكير البصرى
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والتى هدفت لقياس فاعلية برنامج قائم  ( 5014رضا هنداوى ، والى عبد الرحمن )  -
ات على خرائط التفكير فى تنمية بعض مهارات التفكير البصرى من خالل مناهج الدراس

اإلجتماعية لدى تالميذ الصف الخامس اإلبتدائى ، وقد أعتمد الباحثان فى بناء البرنامج 
على ثالث مهارات للتفكير البصرى وتضمنت كل مهارة مجموعة من المهارات الفرعية ، 

 .  والتى أثبتت فاعليتها من خالل الوحدة التجريبية التى تم تطبيقها 

 : هذا المحور فى ما يلى  وتتفق الدراسة مع دراسات وبحوث

ضرورة تنمية مهارات التفكير البصرى بجميع المراحل الدراسية وعلى جميع  ( 0
  .مستوياتها ، ومنها بطبيعة الحال طالب المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية 

تنبع أهمية التفكير البصرى من أن لغة التواصل المرئية أفضل بكثير من لغات  ( 6
 .خرى التى تعتمد بشكل كبير على المسموع منها والمقروء التواصل األ

 : إ  أنها تختلف معها فى أنها في ما يلى 

تستند على تصميم إسترتيجية تدريس للتعلم المستند إلى الدماغ تسعى لتنمية مهارات  ( 0
   .التفكير البصرى لدى عينة من طالب المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية 

كما  –مهارة رئيسة (  11) ارات التفكير البصرى والتى حددها الباحث فى عدد مه ( 6
حتى تناسب مناهج المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية وتحسن  -سيتم عرضه فيما يلى 

 . من وخرجاتها

 : وقد أستفادت من تلك الدراسات فى ما يلى 

ى ، ومحاولة اإلسترشاد الوقوف على كل ما هو جديد فى علم مهارات التفكير البصر  ( 0
    .به لتحسين مخرجات المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية 
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الزخرفة ) تحديد ألكثر وأهم مهارات التفكير البصرى مالئمة لطالب تخصص  ( 6
 . بالمدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية ( واإلعالن 

 : مهارات التفكير البصرى 

لتفكير البصرى ، وبمراجعة العديد من األدبيات من خالل ما تقدم عن ماهية ا     
حسن )والمصادر التربوية والعلمية التى أهتمت بالتفكير البصرى ومهاراته ومنها كًل من 

، (  42:  5010فداء الشوبكى ) ، (  33: 5002ناهل أحمد )، ( 52:  5002مهدى 
أمال عبد ) ،  (22:  5011إيمان أسعد ) ، (  42: 5011محمد عيد ، نجوان حامد ) 

رضا هنداوى ، والى عبد ) ، (  212:  5013عادل أبو زيد ) ، (  24:  5015القادر  
تم الوقوف على مهارات التفكير البصرى ، والتى يرى الباحث أنها ( 11:  5014الرحمن 

األكثر مالئمة لتخصص الزخرفة واإلعالن بالمدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية ، وهى 
 :التالى  على النحو

وتعتبر من أهم مهارات التفكير البصرى ، (: Visual Vision)الرؤية البصرية [ 0]
وهى بمثابة الركيزة الرئيسة لما يتبعها من مهارات بصرية ، وتعنى قدرة الفرد على مالحظة 
الشكل البصرى وما يتضمنه من خطوط أواشكال أو صور أو ألوان أو كلمات أو رموز 

التمييز البصرى [ 6]                             .فكرة معينة  تعبر عن معنى أو
(Visual Discrimination:)  وتعنى قدرة الفرد على التمييز بين الصور والرسوم

واألشكال ، وبين غيرها من الصور واألشكال األخرى من خالل المكونات البصرية 
 . أو المساحة أو العمق  المتشابهة والمختلفة ، كاللون أو المساحة أو الحجم أو
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قدرة  تعنى: (Visual Interpretation of relations)تفسير العالقات البصرية [ 5]
 . الفرد على توضيح مدلوالت الكلمات والرموز واألشكال والصور

وتعنى القدرة على تفتيت : (Visual Form Analysis)تحليل الدكل البصرى [ 4]
ة الكلية للموضوع أو للشكل ووضعها فى نقاط محددة ، أو وتجزئة المكونات الرئيسة للفكر 

  .بمعنى آخر التركيز على التفاصيل والبيانات الجزئية 

وتعنى قدرة الفرد على رؤية عالقات : (Realizing Relations)إدراك العالقات [ 0]
 .التأثير والتأثر للظواهر المتمثلة بين مكونات الشكل أو الصورة البصرية 

 Linking Contradictions And)المتناقضات والمتدابهات  ربط[ 6]
Similarities) : وتعنى قدرة الفرد على وضع قوائم بصرية بالمثيرات البصرية المتناقضة

  .والمتشابهة داخل حدود الشكل أو الصورة البصرية وفق صفات وخصائص محددة 

لفرد من وضع مالمح وفيها يتمكن ا: (Optical Regulation)التنطيم البصرى [ 5]
عامة للصورة البصرية ، وفق مكونات بصرية خاصة به كاللون أو الملمس أو المفردات 

 اللغوية وما تحمله من معانى أو غيرها من عناصر اللغة البصرية 

وهى قدرة (: Conclusion Visual Meanings)إستنتاج المعانى البصرية [ 4]
ين أو أفكار ، تحمل معانى جديدة ، من خالل الفرد على التوصل إلى مفاهيم أو قوان

  .مكونات الشكل أو الصورة المعروضة عليه 

وهى قدرة الفرد على تحديد الصورة الكلية : (Visual Closure)اإللالق البصرى [ 4]
لموضوع ما من خالل تجميع الجزئيات للموضوع أو الصورة أو الشكل ، أو تحديد الكل 

 .   ن الكلحتى فى حالة فقدان جزء م
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وتعنى قدرة الفرد على إنتاج نماذج بصرية : (Optical Output)اإلنتاج البصرى [ 01]
جديدة ، وتتمثل فى القدرة على اإلبتكار البصرى للصور واألشكال واللوحات الفنية ، كذلك 

 . إنتاج مفاهيم والتوصل لمبادئ علمية جديدة

ى قدرة الفرد على استدعاء وتعن: (Visual Paging)اإلستدعاو البصرى [ 00]
المعلومات والخبرات المخزونة لديه فى الذاكرة البصرية ، وتوظيفها فى مواقف حياتية 

 .جديدة 

وبالرجوع لمهارات التفكير البصرى السابقة نجد أنها قد تكون األكثر مالئمة      
ق طبيعة لتخصص الزخرفة واإلعالن بالمدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية ، وذلك وف

برنامج إعداد العامل الفنى بالتخصص ، وما يجب أن يتضمنه برنامج اإلعداد من 
موضوعات وأهداف يسعى لتحقيقها مع الخريج والتى يمكن توضيحها من خالل الشكل 

 : التالى 

 

 

 

 

 

 

 التمييز البصرى( 2)

 اإلستدعاء البصرى( 11)

 التنظيم البصرى( 7)

 الرؤية البصرية( 1)
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  تفسير العالقات( 3)
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 يوضح مهارات التفكير البصرى بالمدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية( 4)شكل 

ضح من الشكل السابق مدى التكامل بين مهارات التفكير البصرى واإلنتقال من يت     
مهارة إلى أخرى وفق متطلبات كل مهارة وما تتضمنه من مهارات فرعية لإلنتقال بطالب 
تخصص الزخرفة واإلعالن بالمدرسة الثانوية الصناعية من مهارة ألخرى بمرونة وسالسة 

 . لتخصص للمساهمة فى إعداده وفق إهداف ا

  أهمية التفكير البصرى: 
( الزخرفة واإلعالن ) للتفكير البصرى أهمية كبيرة فى برنامج إعداد طالب تخصص 

بالمدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية ، النه يسهم فى رفع قدرات الطالب البصرية مما 
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ه من يوثر بشكل مباشر فى عمليات وممارسات األعمال والوحدات الزخرفية وما تتضمن
ألوان ومالمس وغيره من مكونات إنتاج العمل الفنى ؛ ويعد التفكير البصرى أحد الوسائل 
) المرنة التى تعتمد على التفكير الفعال بدرجة كبيرة ويمكن تحديد أهمية التفكير البصرى 

Spencer 2009 : 50  ) ، ( 42:  5015أمال عبد القادر  ) فى التالى : 

 . نظرة الكلية الشاملة للموضوع المعروض عليه يكسب المتعلم مهارة ال (0
 . يسهم فى تنمية مهارات التفكير العليا ومنها مستوى اإلبداع  (6
 . يعمل على بقاء أثر المعلومات واإلحتفاظ بها لفترات طويلة  (5
 . ينمى مهارات توظيف الخبرات والمعارف فى مواقف حياتية جديدة  (4
 . ز يكسب المتعلم مهارات التلخيص واإليجا (0
 . يعتبر وسيلة فاعلة للتفاهم العالمى فاللغة البصرية لغة عالمية متفق عليها  (6
 . هام ومناسب لجميع المراحل الدراسية ومستوياتها المختلفة  (5
 . ينمى قدرة المتعلم على إدراك الظواهر واألحداث  (4
  أدوات التفكير البصرى: 

رس التفكير البصرى يعتمد فى ذلك تشير بعض األدبيات والدراسات إلى أن الفرد الذى يما
 :على ثالثة طرق رئيسة وهى كما يلى 

 . رؤية األفراد لألجسام  -

 . التخيل ويأتى من خالل ممارسة القراءة ومشاهدة الطبيعة  -

 . ممارسة الرسم المنظم أو التخطيطى  -

ثالثة السابقة فالفرد قد تكون لديه الكثير من المهارات التى ترتبط بممارسة الطرق ال     
فنجده احيانًا يتمكن من التعبير عن رأيه بعمل رسوم خطية ، أو يضع ملخصا على نحو 
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التى (  Longo Palm 2010 : 241) رمزى ، وهذا ما أكدته دراسة              
هدفت لدراسة أثر استخدام اللون على استراتيجيات تمثيل المعرفة الجديدة كأحد نواتج 

 . ر البصرى الشبكات بالتفكي

 : أما فيما يتعلق بأدوات التفكير البصرى فهى تدمل ما يلى 

وهتتتتتى تستتتتتجيل دقيتتتتتق للظتتتتتواهر واألشتتتتتكال التتتتتتى يصتتتتتعب  ( : Pictures )الصـــــور [ 0]
اإلتصتتتتتال بهتتتتتا ، كصتتتتتور الشتتتتتالالت ، الستتتتتدود ، البتتتتتراكين ، التتتتتزالزل ، المنتتتتتاطق التتتتتوعرة ، 

ها فتتى حالتتة صتتعوبة زيتتارة تلتتك األمتتاكن أو المعتتادن النتتادرة ؛ والتتتى يلجتتأ المعلتتم ألستتتخدام
 .التواجد بها 

إلتتتتى أن المعلتتتتم التتتتذى يستتتتتخدم الصتتتتور (  4:  5004محمتتتتد عبتتتتد الهتتتتادى ) ويشتتتتير      
التوضتيحية ختالل ستتير التدرس ، وفتق متطلبتتات الموقتف التعليتى يفتتوق نمتط التتدريس التتذى 

يات الذهنية واإلدراكيتة يعتمد على األسلوب اللفظى فى عرض المعلومات ، من حيث العمل
(  Shrston) ،        ( ثرستتون ) ، حيث تنمو جميع عمليات النمتو العقلتى حيتث أشتار 

إلتتى أن الصتتور تستتهم بشتتكل كبيتتر فتتى الستترعة اإلدراكيتتة لتتدى المتتتعلم ، والتتتى تتطلتتب منتته 
 . السرعة والدقة فى التعرف على التفاصيل وأوجه الشبه واإلختالف 

وهتتتتى األكثتتتتر شتتتتيوعًا واستتتتتعمااًل فتتتتى اإلتصتتتتال رغتتتتم إنهتتتتا  ( : Symbols) الرمــــوز [ 6]
األكثتتتتر تجريتتتتدًا ، وتستتتتتخدم الرمتتتتوز للتعبيتتتتر واإليحتتتتاء عتتتتن المعتتتتانى واألفكتتتتار متتتتن ختتتتالل 
العالمات ، والرسوم ، وربما الكلمات أيضًا ، وقد يكون للون دختل فتي التعبيتر عنهتا ، ممتا 

أو تقويتتة العاطفتتة ، بمتتا يضتتيفه إليهتتا متتن  يجعتتل للمتلقتتى نصتتيب وافتتر فتتى إكمتتال الصتتورة
خيالتته ؛ وهتتى عالمتتة تتتدل علتتى معنتتى لتته وجتتود قتتائم بذاتتته فتمثلتته وتحتتل مكانتته ، ويستتتخدم 
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الرمتتتتز بغتتتترض اإليجتتتتاز ، كمتتتتا فتتتتى الرمتتتتوز الكيمائيتتتتة ، والحستتتتابية ، والهندستتتتية ، والفنيتتتتة 
لعين الدامعتتة ودالالتهتتا والتشتتكيلية وقتتد يكتتون للرمتتز داللتتة معنويتتة داختتل التتنفس البشتترية كتتا

 .......  الحزن وغصن الزيتون ودالالته السالم و

وهى تمثيل بتالخطوط واألشتكال الهندستية : (  Infographics) الرسوم التوضيحية [ 5]
لشتتكل متتا لتوضتتيح متتا يحتويتته متتن معلومتتات ، ويعتمتتد فتتى تكوينهتتا علتتى التفاصتتيل الشتتكلية 

نى بالترتيب وبالعالقات بين الكتل والجتزء وبتين األجتزاء الممثلة للواقع الذى تعبر عنه ، وتع
والكل وعالقة كل منها باآلخر ، وتعتمد على اظهار العناصر األساسية فى الشكل الواقعى 

عبتد الترحمن ) واستبعاد العناصر األخرى غيتر الهامتة فتى توضتيح الفكترة المطلوبتة للمتتعلم 
 ( .  20:  5015بن على 

وم التوضتتيحية اهميتهتتا كونهتتا متتن أفضتتل الوستتائل البصتترية ، ألن وقتتد اكتستتبت الرستت     
محمتد )الفرد يراها بشكل أفضل مما لو قرأ أو سمع ويمكن تحديد أهمية الرسوم التوضيحية 

 :  فى ما يلى (  21: 5002عبد الفتاح 

 . تقدم المعلومات فى صورة بصرية مبسطة   -
 . تعطى الفرد فرصة إجراء مقارنات بين األجزاء   -
 . توفر فرص للتفكير اإلستنتاجى   -
 .إثارة اهتمام الفرد وترسيخ المعلومة   -
كالمالحظة ، والوصف ، والتفسير ، والتنبؤ ، وادراك ) تسهم فى تنمية عمليات التفكير  -

) ، كما تساعد فى اإلحتفاظ بالمعلومات لفترات أطول ( العالقات المكانية ، األستنتاج 
وتتنوع الرسوم التوضيحية التى تستخدم فى  ؛ (  22:  5015عبد الرحمن بن على 
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عامة وبالمدرسة الثانوية الصناعية (  2 – 4:  5002أمينة شلبى ) مراحل التعليم 
 :الزخرفية خاصة ، والتى يمكن توضيحها فى التالي 

وهى رسوم غاية فى البساطة ، تتكون ( :   Fees Sketches)الرسوم الكروكية  (0
 . لتوضيح فكرة أو مفهوم أو تبسيط لواقع  من خطوط ورموز

وهى مجموعة من الرسوم المتتابعة ، التى ( :  Serial Fees) الرسوم المتسلسلة  (6
تسرد حدث ما أو قصة أو تتابع أحداث ظاهرة معينة ، وتتطلب شرحًا لمكونات 

  .الشكل 
وتتكون من رسم مركب لتوضيح ( :  Comparisons Fees) رسوم المقارنات  (5

 .  وجة الشبة ، واإلختالف بين مكونينأ
وتستخدم لتوضيح العالقات العددية أو الكمية أو ( :  Graphs) الرسوم البيانية  (4

 . اإلحصائية ، بهدف التغلب على التجريد العددى للبيانات 
وهى تمثيل مبسط بالخطوط لألشياء بالتركيز ( :  Linear Fees) الرسوم الخطية  (0

المميزة لمالمح الشكل المطلوب التعبير عنه فى صورة رمزية  على الخطوط األساسية
 . 

وهى تمثيل خطى مبسط لحدود مكانية أو ( :  Infographics) الرسوم التوضيحية  (6
لسطح أو لمكان ما قد تكون له سمات مميزة ، كما هو الحال فى رسم الخرائط مثاًل 

 .ها شريطة أن تستخدم مقاييس الرسم المختلفة فى التعبير عن
وهى تعبيرات مختلفة ألشكال مرسومة بالخطوط ( :  Cartoons) رسوم الكاريكاتير  (5

المتنوعة فى حركاتها ، تتراوح أفكارها بين الفكاهة والعمق والتعليق السياسى أو 
اإلجتماعى أو التعليمى ، والبرغم من أنها تعتمد على الطرافة والمبالغة فى عرض 

  .س تتبعها بشغف وتميل إلى تصديقها واإلستجابة لها الواقع ، إال أن غالبية النا
  عالقة التفكير البصرى بمناهج المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية: 
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بالمدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية أن " الزخرفة واإلعالن " يمكن لمناهج تخصص       
من خالل ما تقدمه من  تسهم بشكل كبير فى تنمية مهارات التفكير البصرى لدى الطالب ،

فنون تراثية متعددة وما تحتويه من أشكال ، وصور ، ورسوم ، وتكوينات خطية ، ورموز ، 
والتى يمكن أن تساعد الطالب فى إدراك ...... ووحدات زخرفية ، وتصميمات ، وألوان ، 

أو  المعانى والدالالت ، واستخالص المعلومات ، وتحويلها إلى لغة مرسومة أو مكتوبة ،
منطوقة ، مع سهولة اإلحتفاظ بها فى بنيتهم المعرفية ، وتوظيفها فى مواقف حياتية جديدة ، 
من خالل ما ينتجه الطالب من رسوم ، وتكوينات ، وزخارف وأعمال يمكن توظيفها خالل 

 . ممارستهم للعمل الحرفى فى مجال التخصص 

اشرة بالجوانب الحسية البصرية ، إن التفكير البصرى مهارة عقلية مرتبطة بصورة مب     
حيث يحدث هذا النمط من التفكير وينمو عندما يكون هناك تناسق متبادل بين مفردات 
المنهج ، وما يتضمنه من عمليات ذات عالقة بما يراه الطالب من أشكال ورسوم وعالقات 

مليات العقلية تبادلية داخل حدود العمل الفنى الزخرفى ، وما يحدث من ربط وتكامل بين الع
المعتمدة على المالحظة للصور والرسوم والوحدات المتضمنه بالمنهج ومخرجاته ، وهو ما 
يحدث بالفعل إذا تمكن المعلم من تصميم وتنفيذ استراتيجيات تدريس فاعلة وما تتكامل معه 

ة تعلمية خالل سير العملية التعليمية ، تعمل بشكل مباشر على تنمي/ من مواقف تعليمية 
 .تلك المهارات العقلية 

  أهمية التفكير البصرى لطالب المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية: 
يعتبر التفكير البصرى من النشاطات والمهارات العقلية الهامة ، والتى تساعد طالب      

بالمدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية فى الحصول على " الزخرفة واإلعالن " تخصص 
دراكها ، وتمثيلها ، وحفظها ، ثم التعبير عنها بأفكاره  المعلومات والوقوف على الحقائق ، وا 
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الخاصة بصريًا أو لفظيًا وفق متطلبات المواقف الحياتية المختلفة ، ولهذا فإن التفكير 
) البصرى يحدث بشكل تام عندما تندمج مهارات المالحظة مع التخيل مع التنفيذ      

مراحل الهامة التى يمر بها الطالب خالل ممارستهم لمهام وأعمال ، وهى من ال( الرسم 
 .  التخصص 

فى " الزخرفة واإلعالن " ويمكن تحديد مدى أهمية التفكير البصرى لطالب تخصص      
 : النقاط التالية 

عندما تنمو لدى الطالب مهارة المالحظة مع الرسم فإنها تسهم بشكل كبير فى تيسير  (0
نفيذ الرسوم المختلفة ، بينما يؤدى الرسم دورًا مهمًا للغاية فى تقوية مهاراتهم على ت

 .مهارات المالحظة وتنشيطها 
عندما تتطابق مهارات رسم العناصر والمفردات الزخرفية مع التخيل ، فإن الرسم يثير  (6

 . التخيل ويعبر عنه ، أما التخيل فيوفر قوة دافعة لممارسة الطالب للرسم ومادة له 
ا تتطابق مهارات الطالب فى التخيل مع المالحظة ، فإن التخيل يوجه المالحظة عندم (5

وينقيها ، بينما توفر الرؤية المادة األولية للتخيل ، فالذين يفكرون بصريًا ويوظفون 
الرؤية والتخيل والرسم بطريقة نشطة ورشيقة ، وينتقلون أثناء تفكيرهم من تخيل إلى آخر 

قف أو المشكلة من زوايا مختلفة ، وبعد أن يتوافر لديهم فهم ، فهم ينظرون إلى المو 
بصرى للموقف أو للمشكلة يتخيلون حلواًل بديلة ، ثم يحاولون التعبير عنها برسوم 

 .  سريعة لمقارنتها وتقويمها فيما بعد 
يسهم التفكير البصرى بشكل كبير فى تنمية مهارات حل المشكالت لدى الطالب ، وهذا  (4

غاية األهمية نظرًا لكثرة المشكالت الفنية التى كثيرًا ما يتعرض لها طالب األمر فى 
 . التخصص 
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يحسن من نوعية التعلم ويسرع من التفاعل بين الطالب ، وهذا مطلوب نظرًا إلعتماد  (0
معلمى التخصص بشكل كبير على ممارسة الطالب للعمل التعاونى خالل تنفيذ 

 . العمليات الزخرفية المختلفة 
يد من استخدام نصفى الدماغ البشرى ، ويزيد من طاقته واإللتزام بين الطالب ، مما يز  (6

 . يؤثر بشكل إيجابى فى اإلنضباط واإللتزام الصفى 
 : إجراءات تنفيذ تجربة البحث : ثانياً 

فى ضوء األسس النظرية والدراسات المرتبطة بموضوع البحث التى تتطلب تنمية      

بالمدرسة " الزخرفة واإلعالن " صرى ، لدى طالب تخصص مهارات التفكير الب

الثانوية الصناعية الزخرفية ، من خالل تصميم إستراتيجية تدريسية مقترحة للتعلم 

 :المستند إلى الدماغ ؛ تم إتباع اإلجراءات التالية 

  :تحديد المهارات العقلية المرتبطة بالتفكير البصرى [ 1]

ات العقلية المرتبطة بالتفكير البصرى من خالل عدة مصادر وهى تم تحديد العملي          

 :كما يلى 

 .الدراسات والبحوث واألدبيات العربية واألجنبية المرتبطة بالتفكير البصرى   -  

طبيعة برنامج إعداد فنى الزخرفة واإلعالن بالمدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية وما  -

 . تويه من موضوعات يتضمنه من مناهج دراسية وما تح

بالمدرسة الثانوية الصناعية " الزخرفة واإلعالن " خصائص طالب تخصص  -

 .الزخرفية 

وقد تم وضع قائمة مبدئية بالعمليات العقلية للتفكير البصرى من خالل تحليل مكونات كل 

مهارة رئيسة من مهارات التفكير البصرى ، وما تتضمنه كل مهارة رئيسة من مهارات 

ة دالة على ظهور المهارة الرئيسة فى سلوكيات الطالب ، وقد اشتملت القائمة فى فرعي

عملية عقلية ، وقد تم عرضها على مجموعة من األساتذة (  54) صورتها األولية على 

، ( تصميم وزخرفة وإعالن ) الخبراء فى مناهج وطرق تدريس التعليم الصناعى 

الصناعى بالكلية ، وأساتذة من كلية التربية وتخصص التصميم والزخرقة بقسم التعليم 

الفنية والفنون التطبيقية ،  وذلك إلبداء الرأى فى مدى مالئمة المهارات الفرعية لكل مهارة 

فرعية من مهارات التفكير البصرى ، من خالل الحذف أو اإلضافة أو التعديل ، وقد 

الذى  يعتمد عليه البحث ،  حرص الباحث على كتابة التعريف اإلجرائى للتفكير البصرى

بين %  40وفى ضوء آرائهم ومقترحاتهم تم استبعاد المهارات التى لم تصل لنسب اتفاق 

المحكمين ، ومن ثم توصل الباحث إلى قائمة لمهارات التفكير البصرى الرئيسة والفرعية 

 فى صورتها المبدئية 
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د المهارات الغير مناسبة وبعد إجراء التعديالت التى اقترحها المحكمون تم استبعا

والمتشابهة للحصول على قائمة موحدة يمكن االعتماد عليها لتنمية وقياس التفكير البصرى 

مهارة رئيسة ، وضمت كل مهارة رئيسة مجموعة من ( 55)حتى أصبحت القائمة تضم 

المهارات الفرعية ، وتم عرضها مرة أخرة على نفس المجموعة السابقة من المحكمين وفى 

ضوء نتائج استجاباتهم أصبحت قائمة مهارات التفكير البصرى بالمدرسة الثانوية الصناعية 

الزخرفية ، فى صورتها النهائية  
)*(

وقابلة للتوظيف فى الخطوات التالية للبحث ، حيث  

 %  .  48و %  45تراوحت نسب أتفاق المحكمين ما بين 

ما  :أسئلة البحث والذى ينص على  وبذلك يكون قد تمت اإلجابة عن السؤال األول من
بالمدرسة "الزخرفة واإلعالن"مهارات التفكير البصرى الواجب توافرها لدى طالب تخصص

 الثانوية الصناعية الزخرفية ؟

 : بناء اإلستراتيجية التدريسية المقترحة للتعلم المستند إلى الدماغ [ 2]      

استنادًا إلى الدماغ قالبًا أو نموذجًا واحدًا ،  اليتبع التخطيط لبناء إستراتيجية تدريس     
وذلك مرجعه فى األساس أن المسلمة الرئيسة للتعلم المستند إلى الدماغ هى أن كل دماغ 
فريد بذاته ، ومن ثم فإن مدخل النموذج الواحد المناسب للجميع عقيم وغير ذى معنى ، 

لفين اعتمادًا على متغيرات مثل التعلم ويتطلب تعلم أشياء مختلفة لمداخل مختلفة ألفراد مخت
صندوق ) السابق والخبرة الماضية واألنماط المفضلة ونوع المهارة المستهدفة ؛ وهكذا فإن 

 . وليس القالب هو األساس للتخطيط للتدريس المستند إلى الدماغ ( األدوات 

ومعالجة وهناك مدى واسع من األدوات التى تساعد فى دفع الدماغ البشرى إلمتصاص 
واختزان الخبرات والمعلومات بشكل ذى معنى ، لذلك يجب على المعلم عند التخطيط 

، (  520 – 542: 5002فيفر ودونالب )   لتصميم إستراتيجية تدريس مرآعاة التالى 
 (  : 512 -312: 5014أريك جنسن )

                                                           
(*)

 .الصورة النهائية لقائمة مهارات التفكير البصرى ( :  5) ملحق     
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نين علي التحاول أن تحقق جميع أهدافك في نفس الدرس ، بل حاول تحقيق هدف أو اث -
 .األكثر

من الضروري جدا أن يعرف الطالب الهدف من الدرس في بداية الحصة ، لتنشيط جانبي  -
 .  الدماغ

منح الفرصة للطالب لكى يتعرضوا مسبقًا إلى مادة دراسية جديدة باستمرار ، فكلما كانت  -
 . لديهم خلفيه زادت عدد العالقات التى يقيمونها 

لمادة الدراسية ، واحرص على أن يكون التخطيط متسقًا مع حدد خلفية الطالب فى ا -
 . مستوى خبراتهم السابقة ، وأسلوبهم المفضل فى التعلم 

توفير بيئة تعليمية محفزة للمبادرات والمسؤوليات الفردية ، والتخمين والتنبؤ ، واإلفتراض  -
سئلة واالستكشاف من مساندة مفعمة بالتحدى ثرية آمنة ، والتى يجرى فيها تشجيع طرح األ

  .قبل المتعلمين دون شعورهم بالخوف أو التردد 

وال يعد مجرد العرض تعلمًا إذ ال بد  –التفكير  –قم دائمًا بالتخطيط من أجل المعالجة  -
 . أن يقوم الطالب بمعالجة التعلم قبل اكتسابهم له 

لوقت الراحة واالنفعاالت  ساعد المتعلمين على تشفير التعلم فى ذاكرتهم باستخدام مناسب -
 . واقترانات الواقع والفنيات المساعدة للذاكرة 

يحدث التكامل الوظيفى للمعلومات بالدماغ فقط عبر الوقت وبمراجعات متكررة مع احترام  -
 . شخصية المتعلم 
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راعى الفروق الفردية ، واحرص على توفير فرص التعلم المالئمة للميول والقدرات  -
  .المختلفة 

حاول الكشف عن طاقات المتعلمين ومواهبهم وتشجيعهم على استخدامها ، وحثهم على  -
ثارة ما يجول فى أذهانهم من آراء وعواطف وميول    .المشاركة والقيام بمسؤلياتهم وا 

 . احرص على تنمية كفايات المتعلمين وتأهيلهم للحاضر والمستقبل  -

كالت والبحث عن حلول غير نمطية بطريقة علمية طبق مبدأ التعليم عن طريق إثارة المش -
 . 

 .يثير النواحى الوجدانية نحو المدرسة والعمل الحرفى وممارسة العادات والتقاليد المرغوبة  -

 . المرونة والقابلية للتعديل والتغيير حسبما تقتضيه ظروف الموقف التعليمى ومجرياته  -

 . والحلول اإلبداع والتجديد وتشجيع تنويع اآلراء  -

شجع وطور العمل التعاوني والقائم على الفريق بين المتعلمين وتحديد األدوار  -
  .والمسؤوليات فيما بينهم 

  .األسئلة ذات النهايات المفتوحة التي فيها تصنيف وتمييز ومقارنة ساعد على طرح  - 

  .عنها  شجع المتعلمين علي طرح األفكار وتطوير األداء والتساؤالت والتعبير -
  . شجع العمل بالمحسوس واستقراء النتائج - 
  .  واحرص على إقامة المعارض والعروض العملية وفر أجواء اجتماعية مالئمة -
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ومن خالل العرض السابق يتضح أن عملية التخطيط إلستراتيجية التدريس بالمدرسة     
مجموعة من المهارات الثانوية الصناعية وفق التعلم المستند إلى الدماغ ، تتضمن 

واإلجراءات التدريسية التى يجب أن يتبعها المعلم بدقة وفق أهداف محددة والتى فى ضوءها 
) متمثلة فى  مدخالت فنيةيمكن له أن يحدد مدخالت الموقف التعليمى بدقة سواء كانت 

، القوى البشرية المشتركة فى تدريس المنهج كالمعلمين ، والطالب ، ومختصى المعامل 
والور؛ ، والمديرين والموجهين ، ومختصى الخامات ، واألدوات ، واألجهزة بالور؛ ، 

نتائج التعلم المستند إلى ) وهى متمثلة فى  مدخالت علميةأو .......( والعمال واإلداريين ، 
الدماغ ، وما يتصل بفروع المعرفة بالمنهج الدراسى بالمدرسة الثانوية الصناعية ، أو نفسية 

ويقصد بها المناخ  مدخالت إجتماعيةأو ( بسيكلوجية الطالب أو تربوية وأدارية  تختص
المدرسى المتمثل فى األجواء النفسية واإلجتماعية واإلنسانية التى تسود العالقات بين األفراد 
القائمين على تدريس المنهج فى العملية التعليمية بالمدرسة الثانوية الصناعية ، سواء كانت 

مدخالت مادية شخصية أم إدارية تخضع للقوانين واللوائح ، وأخيرًا يمكن أن تكون عالقات 
) ويقصد بها مختلف اإلمكانات التى تلزم للقيام بعملية تدريس المنهج وفق طبيعة تخصص 

كمصادر التعلم ، والمختبرات ، والور؛ والماكينات والمعدات ، واألجهزة ( الزخرفة واإلعالن 
ية ، والتجهيزات من أثاث ومكاتب وحجرات دراسية والجداول والميزانيات واآلالت التعليم

 . والتمويل والمعارض المدرسية 

 : ثم بعد تحديد المعلم لمدخالت الموقف التعليمى يبدأ فى إتباع اإلجراوات التالية 

 . تحديد األهداف التعليمية وصياغتها بطريقة إجرائية سليمة  -

 . اسية للتعليم والتدريب تحديد المتطلبات األس -
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 . متضمنة بالدرس ( قيم  –مهارات  –مفاهيم  –حقائق ) تحديد معلومات حول المحتوى  -

النمط  –القدرات  –الرغبات  –اإلتجاهات  –الميول ) تحديد معلومات حول الطالب  -
 ( .التعليمى 

وفق التعلم المستند إلى  اختيار استراتيجية التدريس المناسبة لعمليتى التعليم والتدريب ، -
الدماغ ، وفق طبيعة النصفين القرويين للدماغ البشرى وما يمتلكه كل نصف كروى من 

 . قدرات عقلية يمكن إستثارتها وتنميتها سعيًا وراء تنمية مهارات التفكير البصرى 

ارات تنظيم بيئة التعليم والتدريب وفق طبيعة إستراتيجية التدريس المستخدمة لتنمية مه -
 . التفكير البصرى 

 ( . األدوات واألساليب ) تحديد فنيات التقويم  -

وبعد ذلك ينتقل المعلم لعملية تنفيذ التدريس والتى تتطلب أيضا  إمتالك المعلم للعديد من 
 : المهارات منها 

 . استخدامه لتهيئة حافزة مالئمة لموضوع التدريس  -

 ب للوصول للتعلم الجيد توظيف المعلومات السابقة لدى الطال -

 . استخدام لغة سليمة خالل العرض والشرح والمناقشة  -

 . طرح أسئلة متنوعة مثيرة للتفكير البصرى  -

 . تنوع النشاطات التعليمية التعلمية  -

 . إشراك الطالب خالل المناقشات والتطبيقات العملية  -
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 . حسن إدارة الصف وضبطه  -

 : والتى تتطلب إمتالك المعلم لبعض المهارات ومنها ما يلى يلى ذلك عمليات التقويم 

 . استخدام التقويم القبلى ، والتكوينى ، والنهائى وفقأ لألهداف المحددة  -

 . استخدام اساليب وانماط متنوعة للتقويم بكافة أشكاله  -

 . استخدام التغذية الراجعة بشكل فعال  -

 . جى المناسب اقتراح وتنفيذ أساليب العمل العال -

ويمكن توضيح الخطوات السابقة لعملية تخطيط التدريس القائم على التعلم المستند إلى      
 : الدماغ من خالل الشكل التالى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدخالت

 الموقف

 التعليمى

 تقويم قبلى 

 ( المنهج) 

 األهداف  -

 األسس -

 المعايير -
 ( طالبال) 

 ميوله -

 رغباته -

 قدراته -

 خبراته -

  نمطه التعليمى -

 استعداداته -

 (لمحتوى ا) 

ما المراد تعليمه 

 والتدريب عليه ؟

 (العملية ) 

كيفية تعليمه 

 والتدريب عليه ؟

 (مخرجات الموقف التعليمى ) 

  تقويم ما تم تعلمه والتدريب عليه

 التقويم النهائى 

  غذية راجعةت
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  يوضح التخطيط للتدريس وفق إستراتيجية التعلم المستند إلى الدماغ  (  2) شكل 

التداخل والتكامل بين عناصر التخطيط للتدريس يتضح من الشكل السابق مدى الترابط و 
وفق إستراتيجية التعلم المستند إلى الدماغ ، والتى يمكن أن نخلص من خاللها أن مخرجات 
نظام التدريس قد تسهم فى تسهيل عملية التعليم والتدريب ومن ثم تحقيق النمو الشامل 

يمية ، كما تتمثل التغذية الراجعة فى المتكامل للمتعلم فى المجاالت المعرفية والمهارية والق
البيانات والمعلومات والنتائج التى يحصل عليها المعلم من خالل مقارنة المخرجات المتوقعة 

بمخرجاته الفعلية ، والتى تدل على مواطن القوة والضعف فإذا ( األهداف ) لنظام التدريس 
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يدل على فاعلية استراتيجياته  تطابقت المخرجات الفعلية مع المخرجات المتوقعة فإن ذلك
 . التدريس فى تحقيق األهداف المنشودة بتنمية مهارات التفكير البصرى 

ما  :وبذلك يكون قد تمت اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة البحث والذى ينص على 
التصور المقترح لإلستراتيجية التدريسية القائمة على التعلم المستند إلى الدماغ لتنمية 

 لدى طالب المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية ؟  ارات التفكير البصرى مه

 : إعداد دليل معلم لألستراتيجية التدريسية المقترحة [ 3]

بعد تحديد األسس العلمية التى تقوم عليها اإلستراتيجية التدريسية المقترحة للتعلم       

وراء تنمية مهارات التفكير البصرى المستند إلى الدماغ ، وطبيعة نصفى الدماغ ، سعياً 

لدى طالب تخصص الزخرفة واإلعالن بالمدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية ، وأنماط 

التعلم المختلفة للمتعلمين تم تخطيط مديول تعليمى بمقرر تاريخ الزخرفة بالصف الثالث 

عياً فى ذلك األسس ، وقد تم إعداد الدليل مرا( الفن اإلسالمى ) الثانوى الصناعى بعنوان 

التربوية المتبعة فى ذلك ، ليسهل على المعلم تطبيق اإلستراتيجية المقترحة بشكل مباشر 

من خالل األهداف المعلنة والواضحة والخطوات والتعليمات التى يجب على المعلم 

إتباعها لتنشيط جانبى الدماغ لدى الطالب ، كما تم تزويد الدليل بالعديد من األنشطة 

التعلمية من خالل اإلستراتيجية ، كذلك التنوع فى أساليب التقويم وفق طبيعة / عليمية الت

التنوع والتفرد بين الطالب ، وقد تم عرض الدليل على مجموعة األساتذة المتخصصين 

إلبداء ( تصميم وزخرفة وإعالن ) فى مجال مناهج وطرق تدريس التعليم الصناعى 

ة أو التعديل ، وقد تم إجراء التعديالت الآلزمة حتى الرأى من خالل الحذف واإلضاف

أصبح الدليل فى صورته النهائية وجاهزاً للتطبيق 
)*(
   . 

 :إعداد أدوات البحث : ثالثاً 

فى ضوء متغيرات البحث وما سبق من تعريف للمصطلحات وتفسير األسس       

دبيات والدراسات المرتبطة  الفلسفية الخاصة بمشكلة البحث ، وأيضاً تحليلها من خالل األ

، وفى ضوء موضوع تجربة البحث تم إعداد وتقنين أدوات البحث ، وهى على النحو 

 : التالى 

  :اختبار التفكير البصرى [ 1]

                                                           
(*)

الصقورة النهائيقة لقدليل المعلقم إلسقتراتيجية التقدريس وفقق القتعلم المسقتند إلقى ( : 9)ملحقق     

 .  الدماغ 
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الزخرفة " يهدف االختبار إلي قياس مدى اكتساب طالب تخصص  :هدف االختبار  -أ

لمهارات التفكير ( عينة البحث )  بالمدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية" واإلعالن 

 ( .  تاريخ الفنون الزخرفية ) البصرى من خالل دراسة مديول تعليمى بمادة 

تمت صياغة مفردات االختبار بشكل محدد وواضح ، مراعية فى  :وصف االختبار  -ب

بالمدرسة الثانوية ( الزخرفة واإلعالن ) ذلك طبيعة برنامج إعداد طالب تخصص 

لزخرفية ، وما يمارسونه من مهام وأعمال ، ومرتبطه كذلك قدر اإلمكان الصناعية ا

بمهارات التفكير البصرى التى تم تحديدها فى مرحلة سابقة ، كما تم الرجوع 

للدراسات والبحوث المتعلقة بالتفكير البصرى ، واألساتذة المتخصصين فى هذا 

تعددت وفق طبيعة مهارات سؤال تنوعت و( 20)المجال ، وقد بلغت أسئلة األختبار 

التفكير البصرى وما تتضمنه كل مهارة رئيسة من مهارات فرعية ، منها ما يقيس 

.... قدرة الطالب على الرؤية البصرية أو التمييز البصرى أو التفسير البصرى أو 

الزخرفة ) طالب بتخصص   (  540) وقد تم تقنين اإلختبار على عينة قوامها 

القاهرة ، ) سة الثانوية الصناعية الزخرفية ، داخل محافظات بالمدر( واإلعالن 

، وعلى كل طالب أن يحدد موقفه من كل سؤال بوضع اإلجابة فى ( القليوبية ، الجيزة 

 . المكان المحدد وفق طبيعة كل سؤال 

مهارة عقلية (  55) اختبار مهارات التفكير البصرى فى حدد  :حدود االختبار  -ج

العمليات الخاصة بالتفكير البصرى ،علماً بأنها تتفق جميعها وطبيعة تتضمن جميعها 

وقد تم بالمدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية ، برنامج إعداد فنى الزخرفة واإلعالن 

حساب األوزان النسبية ألسئلة االختبار وفقاً لتلك المهارات ، والتى يمكن توضيحها 

 : من خالل الجدول التالى 

 

 

 يوضح األوزان النسبية ألسئلة اختبار التفكير البصرى (  5) جدول 

مجال 
 التعليم

 

 مهارات التفكير البصرى 

مجموع 
األوزان 
 النسبية  
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طالب 
المدرسة 
الثانوية 
الصناع
ية 

 الزخرفية

الرؤية البصرية        
 

 
اتمييز البصري
تفسير العالقات 
تحليل الدكل البصرى 

إدراك عالقات البصرية  
 

ربط م
تناقد ومتدابه
التنطيم البصرى  
استنتاج المعانى  
اإللالق البصرى  
اإلنتاج البصرى  
اإلستدعاو البصرى 
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تم حساب الزمن الالزم لالستجابة على عبارات االختبار عن طريق : زمن االختبار -د

فؤاد البهى ( ) عينة التقنين)فى استجابات الطالب  حساب متوسط الزمن المستغرق

على عبارات اختبار مهارات التفكير البصرى ، بإتباع المعادلة ( 962-5484السيد

 : التالية 

وجد أن زمن     مجموع زمن إستجابات المفحوصين على عبارات ا ختبار=   ر  

     (دقيقة  41=  ) ا ختبار 

 إجمالى عدد المفحوصين                          

 ( .        دقيقة  90) وبذلك يكون قد تم تحديد زمن اختبار التفكير البصرى بـ        

تم إعداد قائمة تعليمات خاصة باختبار التفكير البصرى  :تعليمات استخدام االختبار  -هـ 

مكان ، وأسلوب تصحيحة باالستعانة بنموذج مرفق مع االختبار ، وقد روعى قدر اإل

أن تكون التعليمات موجزة ومحددة ، وسهلة الصياغة والفهم والتطبيق ، بوضع قائمة 



( 46)ــــــــــــــ العدد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م6106أكتوبر

- 001 - 

ارشادات لطريقة وضع استجابات الطالب فى المكان المحدد أمام كل مفردة من 

 . مفردات االختبار بشكل مباشر 

ر صف) لكل استجابة صحيحة ، و( درجة واحدة ) تم تحديد  :مفتاح تصحيح االختبار  -و 

لالستجابة غير الصحيحة لكل مفردة من مفردات االختبار ، وبذلك يكون إجمالى ( 

 ( .  درجة  20) درجات اإلختبار 

للتأكد من صدق اإلختبار تم اإلسترشاد بالنوعين التاليين لحساب : صدق االختبار  -س 

 :الصدق 

 حتباروقد اعتمد على الصدق المنطقى فى تحديد مفردات اإل: صدق المحتوى  - 

، كما روعى أن تكون ( تاريخ الفنون الزخرفية ) بحيث تكون ذات عالقة بمقرر 

دون التطرق " الزخرفة واإلعالن " ممثله لمهارات التفكير البصرى بتخصص 

 . لمهارات أخرى 

تم حساب الصدق باستخدام أسلوب صدق المحكمين ، وذلك :  صدق المحكمين  - 

من أساتذة المناهج (  55) األولية ، على  عن طريق عرض االختبار في صورته

بشكل ( تصميم وزخرفة وإعالن ) وطرق تدريس التعليم الصناعى تخصص       

 : خاص ، وذلك لمعرفة آرائهم في ما يلى 
 .مدي وضوح ودقة تعليمات اإلختبار  -      

 . مدى قياس كل سؤال لمهارة التفكير البصرى المحددة له  -     

 . أسئلة االختبار للعمليات العقلية لمهارات التفكير البصرى  شمول -     

مدى مالئمة مفردات األختبار اللغوية لطالب المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية  -     

 . 

وفي ضوء آراء المحكمين            
)*(

تم إجراء التعديالت الالزمة ، وبحساب نسب  

%  500و %   45وجد أنها تتراوح ما بين  إتفاق المحكمين على مفردات االختبار

  . وبذلك أصبح االختبار صادقاً فيما يقيسه

تم حساب الثبات بتطبيق االختبار على عينة التقنين المشار إليها سابقاً : ثبات االختبار  -ح  

، ثم تم تطبيقه مرة أخرى على نفس العينة بعد مرور أسبوعين من تاريخ التطبيق 

 Test Retest) مى بحساب الثبات عن طريق إعادة االختبار األول وهو ما يس
Method ) ،( 542:  5000على خطاب ) وبحساب معامل االرتباط بين درجات

                                                           
(*)

 .  قائمة بأسماء المحكمين على أدوات البحث  ( :  5) ملحق     
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وهو معامل ( 0945)وجد أنه " بيرسون " التطبيقين األول والثاني بإستخدام معادلة 

)ثبات مرتفع وبذلك أصبح االختبار جاهزاً للتطبيق 
(**

)
 
 . 

  :تطبيق أدوات البحث  :رابعاً 

طالبات الصف الثالث بمدرسة  بين من تم اختيار عينة البحث: اختيار عينة البحث   (1)

بمحافظة " الزخرفة واإلعالن " عين حلوان  الثانوية الصناعية الزخرفية تخصص 

راً وقد أبدى المعلمون تعاوناً وحماساً كبي -التابعة إلدارة جنوب القاهرة التعليمية  -القاهرة 

للتعاون مع فكرة البحث ، وقد تم اختيار فصلين دراسيين بطريقة عشوائية من إجمالى 

 -بينما ( طالباً  25) وعددها   -المجموعة التجريبية  -أربعة فصول بالصف الثالث 

من طالبات  (  2) طالبة ، وقد تم استبعاد عدد  (  22) المجموعة الضابطة كان عددها 

من المجموعة الضابطة لتكرار غيابهما ، وعدم التزامهما (  8) ، و المجموعة التجريبية 

بالحضور وفقاً للتقارير التى قدمت للباحث ، ليصبح العدد الفعلى للمجموعتين التجريبية 

طالبةً ، كما تم ضبط المتغيرات غير التجريبية بين المجموعتين (  20) والضابطة هو 

مستوى  –النوع  –التخصص النوعى  –ظام الدراسة الن –طبيعة المرحلة ) والمتمثلة فى 

لتحقيق أكبر درجات ( السن  –المستوى االجتماعى  –المستوى االقتصادى  –الذكاء 

 :  التكافؤ بين المجموعتين ويمكن توضيح ذلك من خالل الجدول التالى 
 يوضح طبيعة عينة البحث ومستوى التجانس بينها(  5) جدول 

المجموع
   

المرح
 لة

 طامن
تخص
 ص

النو 
 ع

الع
 دد

 المستوى 

 الذكاو
إجتما
 عي

أقتصا
 دى

 السن

التجــــــريب
 ية

 ثانوي

صناع
 ي

ثالث 
سنوا
 ت

 

 زخرفة 

عال  وا 
 ن

 

طال
 بات 

6
متقار  0

 ب
متقار 
 ب

متقار 
 ب

متقار 
6 الضابطة ب 

0 

                                                           
(**)

 .  الصورة النهائية الختبار التفكير البصرى ( :  2) ملحق     
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 : التطبيق القبلى ألدوات البحث ( 2)

طالب المجموعتين التجريبية والضابطة ، تم تطبيق أدوات البحث قبلياً على          

 :لتحديد المستويات المبدئية بينهما ، وكانت النتائج كما هو موضح بالجدول التالي 

يوضح نتائج التطبيق القبلى ألدوات البحث على المجموعتين  ( 3) جدول 
  التجريبية والضابطة

           
 البيان

 

 المجموعة

 اختبار التفكير البصرى

جة الدر 
 العطمى 

متوسط 
 الدرجات 

النسبة 
 المئوية 

 %6530 4 51 التجريبية

 %6030 00 51 الضابطة

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق جوهرية بين متوسطي درجات طالب      

في التطبيق القبلي الختبار التفكير البصرى ، وهذا ( التجريبية ، الضابطة ) المجموعتين 

 .عتين متكافئتان في التطبيق القبلى ألدوات البحث يدل على أن المجمو

 : تجربة البحث ( 3)

من خالل اإلستراتيجية التدريسية ( الفن اإلسالمى ) تطبيق المديول التعليمى تم        

عينة )المقترحة للتعلم المستند إلى الدماغ ، بهدف تنمية مهارات التفكير البصرى ، على 

عينة ) على ( الفن اإلسالمى ) تم تطبيق نفس الموضوع فى حين ( البحث التجريبية 

طالبات الصف الثالث بمدرسة عين ولكن بالطريقة المعتادة على ( البحث الضابطة 

، وقد حرص ( الزخرفة واإلعالن ) حلوان الثانوية الصناعية الزخرفية بنات تخصص 

خصص  بالمدرسة الباحث على إجراء تطبيق تجربة البحث بمساعدة بعض من معلمى الت

، وقد أظهر المعلمون تعاوناً كبيراً مع فكرة البحث ، ( يوم  58) ، وقد استغرق التطبيق 

كما أظهرت طالبات المجموعة التجريبية تفاعال وحرصاً كبيرا أثناء مراحل التطبيق ، 
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 وظهر هذا من خالل مشاركتهن في المناقشات بفعالية ، واستيفائهن للمهام والألعمال التى

كلفن بتنفيذها على مدار دروس المديول ؛ وقد حرص الباحث قدر استطاعته على توفير 

جو من الدفء والتنافس المرغوب بين الطالبات واستخدامه للتعزيز بمختلف أشكاله 

 .لزيادة دافعية الطالبات على اإلنجاز مما انعكس بشكل إيجابى في نتائجهن 

 :التطبيق البعدى ألدوات البحث ( 4)

إختبار التفكير ) تم تطبيق أدوات البحث بعدياً اإلنتهاء من تطبيق تجربة البحث بعد      

فى نفس الوقت ، وقد ( التجريبية والضابطة ) ، على طالبات المجموعتين ( البصرى 

تابع الباحث عملية التطبيق البعدى ألدوات البحث حرصاً منه على الدقة واالمانة فى جمع 

 . النتائج 

 :تحليل نتائج البحث ومناقشتها :  خامساً 

بعد اإلنتهاء من التطبيق البعدى ألدوات البحث ، تم تصحيح أوراق اختبار التفكير      

ورصد النتائج فى كشوف خاصة اعدت خصيصاً لهذا الغرض ، وذلك تمهيداً  البصرى ،

رض لنتائج فيما يلي علمعالجتها إحصائياً وتحليلها وتفسيرها فى ضوء فروض البحث ؛ و

البحث التي تم التوصل إليها لإلجابة عن أسئلة البحث ، وللتحقق من صدق فروضه 

 .وتفسيرها ومناقشتها 

 :النتائج المتعلقة بالفرض األول  -1

اليوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات  :الفرض األول على أنه  ينص   
فى التطبيق القبلى الختبار مهارات  طالب المجموعة التجريبية ، والمجموعة الضابطة

 .                                              التفكير البصرى ، والجدول التالى يوضح نتائج التطبيق 

ومستوى الداللة بين متوسطي درجات طالب المجموعتين ( ت)يوضح قيمة  ( 4) جدول 
 التجريبية والضابطة الختبار مهارات التفكير البصرى 

             
 البيان

 المجموعة

العدد 
 (ن)

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الفرق بين 
 المتوسطات

قيمة 
 ( ت)

مستوى 
 الداللة
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 40551 12032 52 التجريبية
 غير دالة  00524 0052

 30243 12013 52 الضابطة

 

سطى يتضح من الجدول السابق أنه ال يوجد فرق ذات داللة إحصائية بين متو

درجات طالب المجموعة التجريبية ، و المجموعة الضابطة فى التطبيق القبلى ألختبار 

مهارات التفكير البصرى كما يؤكد على مدى التجانس بين المجموعتين التجريبية 

والضابطة ،  وهذا يعنى صحة الفرض األول بأنه اليوجد فرق ذو داللة إحصائية بين 

لتجريبية ، والمجموعة الضابطة فى التطبيق القبلى متوسطي درجات طالب المجموعة ا

 .  الختبار مهارات التفكير البصرى 

 :النتائج المتعلقة بالفرض الثانى  -2

بين  0001يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  :ينص الفرض الثانى على أنه     
يق البعدى ، متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة فى التطب

الختبار مهارات التفكير البصرى بإستخدام اإلستراتيجية التدريسية للتعلم المستند إلى 
 . الدماغ لصالح المجموعة التجريبية ، والجدول التالى يوضح نتائج التطبيق 

ومستوى الداللة بين متوسطي درجات طالب المجموعتين ( ت)يوضح قيمة  (2)جدول 
 ختبار مهارات التفكير البصرىالتجريبية والضابطة أل

             
 البيان

 المجموعة

العدد 
 (ن)

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الفرق بين 
 المتوسطات

 مستوى الداللة ( ت)قيمة 

 20522 400252 52 التجريبية
12052 2023 

دالة عند 
 20232 520532 52 الضابطة 0001
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د فرق بين متوسطات درجات طالب المجموعتين يتضح من الجدول السابق وجو     
التجريبية والضابطة فى التطبيق البعدى إلختبار مهارات التفكير البصرى ، وذلك لصالح 
المجموعة التجريبية فى التطبيق البعدى وهذا يعنى صحة الفرض الثانى بوجود فرق ذو 

عة التجريبية بين متوسطي درجات طالبات المجمو  0001داللة إحصائية عند مستوى 
والمجموعة الضابطة فى التطبيق البعدى ، الختبار مهارات التفكير البصرى لصالح 
المجموعة التجريبية ، التى درست بإستراتيجية التعلم المستند إلى الدماغ ، وتفوقها بصورة 

 . ملحوظة على طالب المجموعة الضابطة التى درست باألسلوب المعتاد 

مو مهارات التفكير البصرى لدى عينة البحث التجريبية لطبيعة وقد يرجع السبب لن    
التدريس باإلستراتيجية التدريسية المقترحة والقائمة على التعلم المستند إلى الدماغ ، والتى 
تم من خاللها تقديم األفكار والموضوعات والمهارات المتضمنة بصورة بصرية منظمة 

) لمعتادة فى تناول وعظم موضوعات تخصص أكثر من اإلعتماد على اللغة اللفظية ا
بالمدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية ، وهذا يعنى أن استدعاء الذاكرة ( الزخرفة واإلعالن 

حينما يتم  البصرية لدى المتعلمين اسهل بكثير من استدعاء الذاكرة اللفظية ، خاصة
يولهم وقدراتهم ودوافعهم ، مشاركة المتعلمين فى نمط واسلوب التعلم الذى يناسبهم وفق م

ثارة الحواس البصرية وهى بذلك تتفق مع نتائج   مما كان له آثرًا إيجابيًا فى تحفيز وا 
، (  5014رضا هندى ، والى عبد الرحمن ) ،  ( 5013عادل أبو زيد ) دراسة كًل من 

حيث  وهذا يعنى أن اإلستراتيجية المقترحة لم تركز على جانب واحد من جانبى الدماغ ،
راعت كال من النصفين وفق متطلبات كل موقف تعليمى على حدة ، من خالل عمل 
النصف األيسر فى األنشطة التى تتطلب اللغة اللفظية والمهارات التحليلية والرمزية 
والرقمية والمنطقية ، فى حين تناول عمل النصف األيمن كافة األنشطة التركيبية 

يالية وغير اللفظية من خالل التصميمات والتكوينات والمكانية والكلية والحسية والخ
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الزخرفية التى تم تناولها بالعرض والتحليل والرسم والتشكيل لمكوناتها ، والتى يذخر بها 
 . الفن اإلسالمى ، مما أثر بشكل مباشر فى تنمية مهارات التفكير البصرى 

 .  حجم تأثير المتغير المستقل على المتغيرات التابعة   -5

التعليمية المقترحة للتعلم  إلستراتيجيةا) يمكن حساب حجم تأثير المتغير المستقل      
لدى طالب ( مهارات التفكير البصرى ) على المتغير التابع ( المستند إلى الدماغ 

( ت)بالمدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية باستخدام ( الزخرفة واإلعالن ) تخصص 
كوهن )العلمية للنتائج التى توصل إليها البحث ، وقد توصل المحسوبة ، وهى الداللة 

Cohen   ) إلى معادلة لحساب حجم التأثير وبالرجوع لنتائج الفروض السابقة يمكن
 : الحصول على النتائج التالية 

 

 يوضح حجم تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع(  2) جدول 

يمة الق المتغير التابع المتغير المستقل 
 التائية

معامل 
حجم  العدد ا رتباط

 التأثير
التعلم المستند إلى 

 الدماغ  

مهارات التفكير 
 البصرى

2023 13540 
60 03556 

  

يتضح من الجدول السابق أن حجم تأثير اإلستراتيجية التدريسية المقترحة أعلى من   
على ( المستند إلى الدماغ التعلم )وهذا يعنى تأثيرًا قويًا للمتغير المستقل ( )*( 1314)

                                                           
(*)

فإن حجم التأثير يكون ضعيفاً ، أما إذا ( 0905)أقترح كوهن إنه إذا كان حجم التأثير يساوى   

فيدل ( 0902)ير متوسط ، وإذا كان أعلى من فيدل على أن حجم التأث( 0902)كان يساوى 

 .على أن حجم التأثير مرتفع 
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ويثبت فاعليته وفق الظروف والمعالجات التي ( مهارت التفكير البصرى)المتغير التابع 
 . مر بها البحث 

وبذلك يكون قد تمت اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة البحث والذى ينص على  -4
لمستند إلى ما فاعلية اإلستراتيجية التدريسية المقترحة القائمة على التعلم ا :

لدى طالب المدرسة الثانوية الصناعية الدماغ فى تنمية مهارات التفكير البصرى 
 الزخرفية ؟

 : من خالل نتائج البحث السابقة يمكن استنتاج ما يلى 

أثبتت النتائج وجود عالقة إرتباطية موجبة بين استراتيجيات التدريس القائمة على  -1
 .   ات التفكير البصرىالتعلم المستند إلى الدماغ ومهار 

بالمدرسة الثانوية الصناعية " الزخرفة واإلعالن " إمكانية تدريس مناهج تخصص  -5
الزخرفية فى ضوء التعلم المستند إلى الدماغ إذا ما تم تصميم بيئات تعليمية تعلمية آمنة 

 . ومحفزة 
علم المستند إلى أن استخدام أساليب تدريس ثرية وغير نمطية قائمة على تطبيقات الت -3

الدماغ ، لها دور كبير فى إيجابية المعلم والمتعلم ويسهم بشكل كبير فى تحسين 
 . مخرجات العملية التعليمية 

 :التوصيات والمقترحات : ثالثا  

فى ضوء ما عرضه البحث من تصميم إستراتيجية تدريسية مقترحة  : التوصيات ( أ 

الزخرفة " ارات التفكير البصرى لدى طالب تخصص للتعلم المستند إلى الدماغ لتنمية مه

بالمدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية ،  يمكن اإلشارة إلى التوصيات التالية " واإلعالن 

: 
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التخطيط والتدريس لمناهج المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية بتخصصاتها النوعية  -5

 .المختلفة فى ضوء التعلم المستند إلى الدماغ 

ألن ( أهداف التعلم ) الضرورى وضع هدف الدرس علي لوحة داخل الفصل  من -5

هدف التعليم ليس ماذا أعلم ولكن لماذا أعلم ، وكيف أحقق ذلك ، ولذلك يجب أن تكون 

األهداف واضحه في أذهان الطلبة ، باإلضافة لمساعدة الطالب الذي يعتمد علي الجانب 

 . الدرس( أهداف ) البصري علي فهم موضوع 
تعليم الطالب كيف يتعلمون يتم من خالل تحليل الهدف وأهميته وكيفية تحقيقه   -5

ومراجعة الموضوعات بطرق مختلفة يساعد الطالب علي كيفية اعتمادهم علي أنفسهم 

  في عملية التعلم 
تصميم أنشطة التعليم والتدريب بالمدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية من خالل  -9

ريس موجهه لتدريب الدماغ ليعمل بشكل كلى وعدم اإلعتاد على أحد استراتيجيات تد

 .  نصفيه 

تدريب معلمى المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية على التخطيط والتدريس فى  -2

 .  ضوء التعلم المستند إلى الدماغ لتنمية مهارات التفكير البصرى 

بشكل عام ومعلمى وموجهى  عقد ورش عمل للقائمين على تطوير التعليم الصناعى -6

 .المدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية أثناء الخدمة بشكل خاص لتبنى فلسفة هذا البحث 

بالمدرسة الثانوية " الزخرفة واإلعالن " إعادة صياغة محتوى مناهج تخصص  -2

الصناعية الزخرفية ، بحيث يتضمن على العديد من األنشطة اإلثرائية الموجهه لتنشيط 

 . دماغ البشرى وبناء الفرد بشكل عام ال

إجراء المزيد من الدراسات والبحوث للوقوف على أفضل استرتيجيات التدريس  -8

 . المتوافقة مع التعلم المستند إلى الدماغ 

توفير مصادر التعلم المختلفة التى تسهم بشكل ما فى إثراء الموقف التعليمى سعياً  -4

 . لبصرى وراء تنمية مهارات التفكير ا

تصميم بيئات تعليمية ثرية مرنه ، وغير نمطية ، وخالية من التهديد لما لها من أثر   -50

 . إيجابى فى تنمية مهارات التفكير البصرى 

يجب أن نعمل على تنمية الجانب األيمن من دماغ الطالب دون أن نخسر من قوة  -55

 . الجانب األيسر 

 .البحوث المقترحة ( ب 

 :من نتائج البحث يمكن أقترح البحوث التالية لالستفادة 

فاعلية برنامج تدريبي للتعلم المستند إلى الدماغ فى تنمية األداءات المهنية لدى معلمقي  -5

 . المدارس الثانوية الصناعية الزخرفية 
فاعلية برنامج قائم على جانبى الدماغ فى تنمية الذكاءات المتعقددة واألداءات المهاريقة  -5

 .لمدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية لدى طالب ا
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أثر استخدام بعض إستراتيجيات السائدة فى تنمية مهارات التفكير البصرى لدى طالب  -2

 .   بالمدرسة الثانوية الصناعية الزخرفية 
واقع تخطيط وتدريس مناهج المدرسة الثانوية الصناعية وفق بحوث التعلم المستند إلى  -9

 . نصفى الدماغ 

 اجعقائمة المر 

 :المراجع العربية : أوالً 

 . القرأن الكريم  -5

إثراء محتوى الهندسة الفراغية فى مناهج الصف ( :  5008) أحمد سعيد ، ناهل  -5

الجامعة " غير منشورة " ، رسالة ماجستير ، العاشر األساسى بمهارات التفكير البصرى 

 . اإلسالمية بغزة 

 االتجاهات ضوء في القراءة تدريس أثر ( :5002)القادر عبد اللطيف عبد بكر، أبو -3
 طالب لدى المادة نحو واالتجاه القرائي الفهم عمليات تنمية في الدماغ ألبحاث الحديثة
 للمناهج المصرية الجمعية وطرق التدريس، المناهج في دراسات ،" الثانوي األول الصف
 . سبتمبر ( 5)، جزء ( 132) التدريس ،عدد وطرق

 على قائم مقترح برنامج( : 5002) القادر عبد أحمد وبيرم، يوسف أشرف ا،عطاي أبو -4
 ،" التاسع الصف طالب لدى العلوم في المعرفية الجوانب الدماغ لتنمية لجانبي التدريس
مارس  ، (1) ددع ،( 10 (مجلد العلمية، للتربية المصرية الجمعية ، العلمية التربية مجلة

 . القاهرة ،

فاعلية خرائط التفكير فى تنمية مهارات التفكير البصرى ( :  5013) ادل أبو زيد ، ع -2
والمفاهيم والمهارات اإلليكترونية للرسم المعمارى لدى طالب المدرسة الثانوية المعمارية 

جامعة حلوان  – مجلة دراسات تربوية واجتماعية ، كلية التربةباستخدام برنامج األتوكاد ، 
 ( . 5)، الجزء ( 3) ، العدد( 12)، المجلد 
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 في الطلبة لدى التفكير أساليب تنمية مشروع ،"البنائية"( 5001(صفاء  األعسر، -2
 .مصر التربوي ، والتقويم لالمتحانات القومي المركز الجامعي، قبل التعليم

 المعلم دليل التوقعات تجاوز" ( : 5002) سوزان وكوفاليك، . د كارين أولسن، -2
 األهلية ، الظهران مدارس ترجمة ،"األول الكتاب الصف، لرفة في ماغالد أبحاث لتطبيق

 .السعودية الدمام، والتوزيع ، للنشر التربوي الكتاب دار

الدكل  خريطة استراتيجية استخدام فعالية( : 5002) علي بن ناصر الجهوري ، -2
(V) الصف طالب ىلد المعملية والمهارات العلمية المفاهيم لتنمية الفيزياو فى تدريس 

التربوية  الدراسات معهد ،" غير منشورة" دكتوراه رسالة ،" عمان بسلطنة األساسي العادر
  .مصر  القاهرة ، جامعة ،

تخطيطها فى ضوء نظرية : المناهج الدراسية ( : 5002) علي بن ناصر الجهوري ، -2
 -12فى المدة من  ةرؤى مستقبلي: ، ندو  المناهج الدراسية  التعلم المستند إلى الدماغ

 .جامعة السلطان قابوس ، سلطنة عمان   –م ، كلية التربية 5002/  3/ 12

أثر برنامج تدريبى قائم على التعلم المستند " ( :  5014) الفلمبانى ، دينا خالد  -10
إلى الدماغ ومستوى دافعية اإلتقان فى تنمية مهارات ما وراو المعرفة والتحصيل 

غير "  –رسالة دكتوراه  "لبات كلية التربية بالمملكة العربية السعودية األكاديمى لدى طا
 .معهد الدراسات التربوية ، جامعة القاهرة ، مصر " منشورة 

 أبحاث ضوو في الذاكر  والتعلم التفكير"  : ( 5002 )أحمد  بن إبراهيم الحارثي ، -11
 .السعودية  ض،الريا والتوزيع ، الشوكي للنشر مكتبة ،(1) ط ،" الدماغ
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 ط ،" والموهوبين المتميزين تربية إلى مدخل  : "( 5003) هايل  ناديا السرور، -15
 .عمان  والتوزيع ، والنشر للطباعة الفكر دار ،( 4)

 نطرية على مبني تعلمي- تعليمي برنامج أثر" ( :  5003)  سميح ناديا السلطي ، -13
 غير "،  دكتوراه رسالة ،" الفعال التعلم على ر القد في تنمية الدماغ إلى المستند التعلم

 .عمان ، األردن  العليا ، للدراسات العربية عمان جامعة ،" منشورة 

 دار ،( 5)ط  ،" الدماغ  إلى المستند التعلم: "  )5002)  سميح ناديا السلطي ، -14
 .األردن  عمان، والطباعة ، والتوزيع للنشر المسيرة

 تطورات - جديد  رؤى - الدماغ على المبني التعلم  :"( 5002 ( فراس السليتي، -12
 .األردن  ، عمان العالمي، للكتاب الحديث وجدارا الكتب عالم ،" مبتكر  

أثر توظيف المدخل المنظومى فى تنمية المفاهيم ( :  5010) الشبكى ، فداء  -12
" ، رسالة ماجستير ،  ومهارات التفكير البصرى بالفزياء لدى طالبات الصف الحادى عشر

 . الجامعة اإلسالمية بغزة  -كلية التربية " غير منشورة 

أثر برنامج مقترح فى مهارات التواصل الرياضى : (  5011) ت اسعد عيسى ، ايمان  12
على تنمية التحصيل العلمى ومهارات التفكير البصرى فى الهندسة لدى طالبات الصف 

 .جامعة األزهر  –كلية التربية " غير منشورة " اجستير    ، رسالة م الثامن األساسى بغز 

قراءة طالب الصف الثانى المتوسط الرسوم ( :  5015) بن على ، عبد الرحمن  - 12
المجلة الدولية التوضيحية المتضمنة فى كتاب العلوم فى المملكة العربية السعودية ، 

 ( .  53) ة ، العدد جامعة اإلمارات العربية المتحد – لألبحاث التربوية
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والتوزيع  للنشر جرير مكتبة ،"العقل على المبني التعلم( : "6115) إيريك جنسن ، - 12
 .المملكة العربية السعودية  الرياض ، ،

 ترجمة ،"؟ التعليم في الدماغ أبحاث توطف كيف( : "5011)إيريك  جنسن ، -50
 .والتوزيع  للنشر ويالترب دار الكتاب ،( 1 (ط األهلية ، الظهران مدارس

 "التعلم استنادا  إلى الدماغ النموزج الجديد للتدريس  "(  5014) جنسن ، إريك  -51
دار الفكر العربى ، القاهرة ( 1)ترجمة هشام محمد سالمة ، حمدى أحمد عبد العزيز ، ط 

 .  ، مصر 

نشر والتوزيع ، دار الثقافة لل( 1)، ط  "نطريات التعلم " ( :  5004) جاسم محمد  -55
 .، القاهرة 

فاعلية شبكات التفكير البصرى فى تنمية مهارات ( :  5002) حمادة ، محمد  - 53
التفكير البصرى والقدرة على حل المشكالت اللفظية فى الرياضيات واالتجاه نحو حلها 

، دراسات فى المناهج مجلة الجمعية المصرية للتربية العلمية لتالميذ الصف الخامس ، 
 . جامعة عين شمس  –طرق التدريس ، كلية التربية و 

فاعلية مقرر مقترح إلكساب مفاهيم ومهارات تخطيط ( : :  5011) ذروك ، سيد  - 54
دارة اإلنتاج وتنمية مهارات التفكير الناقد لدى طالب المدرسة الثانوية الصناعية فى ضوء  وا 

جامعة حلوان ،  – ، كلية التربةمجلة دراسات تربوية واجتماعية متطلبات سوق العمل ، 
 .، أكتوبر ( 4)، العدد ( 12)المجلد 

فاعلية بعض إستراتجيات التعلم النشط في تنمية مهارات ( :  5002) وائل  راضى ، - 52

التفكير الناقد والتحصيل المعرفي في مجال الزخرفة واإلعالن من خالل تصميم وبناء 
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 أكتوبر، العدد الرابع ،المجلد السابع عشر يا التعليم ، ، مجلة تكنولوج حقيبة تعليمية مقترحة

 .، مصر 
فاعلية برنامج مقترح للتدريس القائم على المحاكاة ( : 5004)وائل  راضى ، -56

الكمبيوترية في مادة الرسم الهندسى لتنمية الذكاء الفراغى لدى طالب المدرسة الثانوية 

 .، يناير ، مصر  ليممجلة تكنولوجيا التعالصناعية الزخرفية ، 

 لطرق معاصر  رؤية التدريس استراتيجيات" ( :5003) حسين حسن زيتون ، - 52
 .القاهرة  الكتب ، عالم الرابع ، الكتاب التدريس أصول سلسلة( 1) ط ،" والتعلم التعليم

 المخ على القائم التعليم لنظرية ناقد تحليل " ( :5001) الحميد عبد كمال زيتون ، -52
 العلمي المؤتمر العلمية، للتربية المصرية الجمعية، " العلوم  تدريس على عكاسهاوان

 1:  2/  52، فى المدة من  العربية األكاديمية للمواطنة، العلمية التربية : بعنوان الخامس
 ،( 1)المجلد  اإلسكندرية ، قير، أبو البحري، والنقل والتكنولوجيا للعلوم م ،5001/  2/ 

 . مصر 

، عالم الكتب ط "التدريس نماذجه ومهاراته " ( :5002)زيتون ، كمال عبد الحميد  - 52
 . ، مصر ( 5)

 من كل باستخدام المعرفة وراء ما تنمية( : "  5002) سالم ، أمانى سعيدة  - 30
 لدى التحصيل على وأثره(KWLH) وبرنامج  بالهدف المعدلة االلتزام دافعية استراتيجية
 التربوية، العلوم، " الهدف ونظرية الدماغ إلى المستند التعلم نظرية ضوء في األطفال
 .، إبريل ( 5) العدد  القاهرة، جامعة التربوية ، الدراسات معهد

، دار الثقافة ، عمان  تخطيط المناهج المعاصر ( : 5011)سالمة ، عادل أبو العز  -31
 .، األردن 
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بصرى لدى ذوى صعوبات تعلم الرياضيات اإلدراك ال( :  5004) شلبى ، أمينة  - 35
، (  22) جامعة المنصورة ، العدد  - مجلة كلية التربيةمن تالميذ المرحلة اإلبتدائية ، 

 .  جزء ثانى 

 .، دار المناهج ، عمان  "أساسيات التدريس " ( :  5002) شبر وخليل وآخرون ت  33

 االستقصائي التدريب نموذج استخدام أثر : " ( 5002 ( جودة إيهاب ، طلبة  - 34
الوجدانية  والالمعرفية المعرفية القدرات وتنمية المفاهيم الفيزيائية تحصيل على لسوشمان
 الجمعية ، العلمية التربية مجلة ، " الثانوي األول الصف طالب لدى االبتكاري للتفكير

  مارس  ،( 1) العدد ، (10) مجلد القاهرة، العلمية، للتربية المصرية

ط  ، " العلوم تدريس في الحديثة ا تجاهات"  ( : 5002) جودة  إيهاب طلبة ، -32
  .مصر  القاهرة ، ، المصرية األنجلو مكتبة ،( 1)

"  توطيف أبحاث الدماغ فى التعلم" ( :  5002) طارق عبد الرؤوف ، ربيع محمد  -32
 .  ، دار اليازورى للنشر والتوزيع ، عمان 

فاعلية توطيف استراتيجية البيت الدائرى فى تنمية ( :  5011) مال عبد القادر ، أ -32
،  المفاهيم ومهارات التفكير البصرى بالجغرافيا لدى طالبات الصف الحادى عدر بغز 

 . الجامعة اإلسالمية بغزة  -كلية التربية " غير منشورة " رسالة ماجستير ، 

التفكير البصرى فى ضوو ( :  5011) عيد حامد ، محمد و القبانى ، نجوان  -32
 . ، دار الجامعة الجديدة للطباعة والنشر ، القاهرة  تكنولوجيا التعليم
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تقويم الرسوم التوضيحية فى كتاب العلوم للصف ( :  5005) عبد الفتاح ، محمد ت  32
 ( . 5)، العدد (  10) ، المجلد ، مجلة الجامعة اإلسالمية  األول من التعليم األساسى

دراسة مقارنة لمهارات ( :  5002) عبد الهادى ، محمد  و محمد ، عبد الحفيظ  -40
استخدام الصور والرسوم التوضيحية فى الدراسات اإلجتماعية والعلوم لدى تالميذ المرحلة 

 . ، ديسمبر (  33) جامعة طنطا ، العدد  – مجلة كلية التربيةاإلعدادية ، 

، دار الكتاب ( 1)، ط  "دئ علم النفس التربوى مبا" ( :  5001) عماد الزغلول  -41
 .الجامعى ، مصر 

مكتبة األنجلو المصرية ، " موسوعة المناهج التربوية ( : " 5003)عزيز ، مجدى  -45
 . مصر 

 والتعلم التدريس "( :  5002) إبراهيم  يوسف والجي؛ ، إسماعيل عزو عفانة ، -43
  .األردن  عمان ، والتوزيع، للنشر لثقافةدار ا ،( 1(ط  ، " الجانبين ذي بالدماغ

اتجاهات وتطبيقات حديثة فى المناهج وطرق " ( :  5011) على ، محمد السيد  -44
 . ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، األردن ( 1)، ط  "التدريس 

 المتعدد  تبالذكاوا الصفي التدريس ( : " 6114)  نائلة والخزندار، عزو عفانة ، -42
  .فلسطين  غزة، للنشر والتوزيع ، المقداد دار ،( 1)ط  ،"

 دار ،( 1)ط  ،"المدرسي والمنهاج التفكير: "  ( 5003) عزو وعفانة ، وليم عبيد ، -42
 .الكويت  والتوزيع ، للنشر الفالح
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 المؤتمر ،" المستقبل واستشراف المنظومية " ( : 5003) فاروق  أمين ، فهمي - 42
 -55فى المدة من  المنعقد والتعلم، التدريس في المنطومي المدخل حول الثالث عربيال

52  /4  /5003  . 

 في اإلنسان سلوك وبناو المناهج تخطيط أسس" ( : 5004)سليمان  فؤاد قالدة ، -42
 اإلسكندرية ، والتوزيع ، للنشر المعرفة بستان ،( 1(ط ،" الكبار وتعليم النطامي التعليم
 .مصر

 لرفة في المتكامل التربوي النموذج - التعليم تفعيل " ( :5004) باربارا كالرك ، -42
 للنشر الفرقان دار ،( 1) ط خطاب ، ومحمد نشوان حسين يعقوب ترجمة ،" الصف

  .األردن  عمان ، والتوزيع ،

تنويع التدريس فى الفصل دليل المعلم لتحسين ( :  5002) كوثر كوجك وآخرون  -20
، مكتب اليونسكو االقليمى للتربيه فى  التعليم والتعلم فى مدارس الوطن العربى طرق

 الدول العربية ، بيروت

تدريس الدراسات ا جتماعية ، " ( :  5001) محمد اساعيل عبد المقصود  -21
 .، مكتبة الفالح ، االمارات العربية المتحده " تخطيطه ، وتنفيذ  وتقويم عائد  التعليمى 

أثر أنماط إتاحة المحتور اإللكترونى عبر الدبكة ( :  5012) محمود ، فاطمة  – 25
 رسالة ،المدارس الثانوية الصناعية  طالب فى تنمية مهارات التفكير اإلبتكارى لدى 

 .مصر  حلوان ، جامعة كلية التربية ، ،" غير منشورة" ماجستير 

، مشروع تنمية قدرات أعضاء  "التدريس الفعال " ( :  5002) مجموعة مؤلفين  -23
 .هيئة التدريس والقيادات، المجلس األعلى للجامعات ، القاهرة 
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فاعلية استخدام برمجيات تعليمية على التفكير ( :  5002) مهدى ، حسن  -24
، رسالة  البصرى والتحصيل فى تكنولوجيا المعلومات لدى طالبات الصف الحادى عدر

 .لجامعة اإلسالمية بغزة ، ا" غير منشورة " ماجستير ، 

التعلم التعاونى فى تنمية  استراتيجية فعالية( :  5002) هاشم محمد ، هانم  – 22
القدرات اإلبداعية لطالب المدرسة الثانوية الصناعية من خالل تدريس ماد  الرسم الفنى 

 .مصر  حلوان ، جامعة كلية التربية ، ،" غير منشورة" ماجستير  رسالة ،

فاعلية برنامج قائم على خرائط ( :  5014) ، رضا و عبد الرحمن ، والى  هندى -22
التفكير فى تنمية مهارات التفكير البصرى من خالل مناهج الدراسات اإلجتماعية لدى 

، كلية مجلة الجمعية التربوية للدراسات اإلجتماعية  تالميذ الصف الخامس اإلبتدائى ،
 . يناير (  22) جامعة عين شمس ، العدد  –التربية 

، دار "طرائق التدريس"( : 5002) يوسف ، ردينه عثمان  ويوسف ، حذام عثمان  -22
 .المناهج ، عمان 
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