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التخيؿ تنمية ميارات ل التاريخغ في تدريس أثر استخداـ نظرية التعمـ المستند إلى الدما
 التاريخي والتفكير الجانبي لتالميذ المرحمة االبتدائية

 مًمخص البحث
تدريس  فيالدماغ  المستند إلىالتعمـ استخداـ نظرية  أثرىدؼ البحث الحالي إلى التحقؽ مف 

بتدائية لمعاـ الدراسي لتبلميذ المرحمة اال ميارات التخيؿ التاريخي والتفكير الجانبيتنمية عمى  التاريخ
 ـ2617/ 2616

تـ تقسيميـ إلى  تمميذ مف تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي (86)وتكونت عينة البحث مف 
 لمدماغ،نظرية التعمـ المستند  باستخداـودرست  تمميذ (46) تكونت مف مجموعة تجريبية مجموعتيف،

 التجريبيالبحث منيج  استخداـوتـ  المعتادة،درست بالطريقة و  تمميذ (46)وتكونت مف  ومجموعة ضابطة
عداد أدواتو  واختبار ميارات  التاريخي،ميارات التخيؿ  اختبار في:تمثمت  التيلتحقيؽ أىداؼ البحث وا 

  الجانبي.التفكير 
درجات  متوسطي(  بيف 6. 65)وقد أوضحت نتائج البحث وجود فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى 

التاريخي ميارات التخيؿ الختبار   البعديتطبيؽ ال فيالمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة  تبلميذ
كبير لصالح المجموعة التجريبية ، كما أظيرت النتائج وجود حجـ تأثير  الجانبيميارات التفكير  واختبار

والتخيؿ  الجانبيفي تدريس التاريخ وفى تنمية ميارات التفكير التعمـ المستند  إلى الدماغ نظرية لتوظيؼ 
مف أىميا البحث بتقديـ مجموعة مف التوصيات  انتيى، وقد يذ المجموعة التجريبية  لدى تبلم التاريخي

ضرورة توفير بيئة تعميمية آمنو خالية مف التيديد والتوتر ومميئة بالتحديات المتنوعة والمناسبة لمستويات 
داـ س باستخالتبلميذ ، وضرورة عقد ورش عمؿ لتدريب المعمميف قبؿ وأثناء الخدمة عمى كيفية التدري

نظرية ترتبط بتوظيؼ  التي، كما قدـ البحث عدًدا مف البحوث المقترحة التعمـ المستند  إلى الدماغ نظرية 
 تدريس التاريخ . في ، والتخيؿ التاريخي والتفكير الجانبيالتعمـ المستند  إلى الدماغ 

 .ر الجانبيالتخيؿ التاريخي، التفكي، التعمـ المستند لمدماغ الكممات المفتاحية:
 
 
 
 
 
 
 
 



36 

 

Abstract 
The Effect of Brain based Learning Theory in teaching history for 

Development Historical Imagination and the Lateral Thinking in Primary 
Stage Pupils 

The current research aimed to check effectiveness of using the brain based learning 
theory in in teaching Social Studies for Development of Historical Imagination and the 
Lateral Thinking in Primary Stage Pupils for the academic year 2016/2017. 
The sample community was comprised of (80) primary sex pupils who were divided 
into two groups: an experimental group who was comprised of (40) pupils taught 
using the brain based learning theory, and a control group who was comprised of 
(40) pupils and taught using the regular teaching method. The quasi-experimental 
approach was used for achieving the research objectives and preparing the 
instruments, which are historical imagination skill test and the lateral thinking skill 
test.  
The research findings indicated that there are statistically significant differences at 
0,05 level amongst the mean scores of the experimental group pupils and the control 
group pupils in the post – application for the historical imagination skill test and the 
lateral thinking skill test in favor of the experimental group. Furthermore, the findings 
showed there are a great effect size and an effectiveness for employing the brain 
based learning theory in teaching history, developing the lateral thinking skills and the 
historical imagination in the experimental group. The research provided a host of 
recommendations most important of which are to provide a safe educational 
environment free of threat, tension and full of appropriate and various challenges for 
the pupils' levels, necessity of holding training workshops for pre-service teachers 
and for in-service teachers on how to teach using the brain based learning theory. 
Moreover, the research provide a number of the suggested research related to the 
brain based learning theory, historical imagination and lateral thinking in teaching 
history.  
Keywords: 

  

Brain- based Learning, Historical Imagination, and Lateral Thinking  
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تنمية ميارات عمى  التاريخغ في تدريس لدمااإلى التعمـ المستند  أثر استخداـ نظرية
 التخيؿ التاريخي والتفكير الجانبي لتالميذ المرحمة االبتدائية

 / أحمد بدوي أحمد كماؿد                                                               
 مدرس المناىج وطرؽ تدريس التاريخ                                                                      

 جامعة بنى سويؼ –كمية التربية                                                                                     
 :مقدمة البحث

تحصيؿ األولى في طريؽ  مبنةالا ألني تعتبر مرحمة التعميـ االبتدائي مف أىـ المراحؿ التعميمية
في و  ،والتعمـالقراءة والكتابة وىما أساس العمـ ففي بداية ىذه المرحمة يبدأ التبلميذ  ،والمعرفةلمعمـ التبلميذ 

االلتحاؽ بيذه  ُيعدكـ  لمتبلميذ، والشخصي واالجتماعيوالميارى  المعرفيىذه المرحمة تبدأ عممية التكويف 
أبنائيـ بيذه  حاؽتالمجتمع حيث يحرص معظـ أفراد المجتمع باختبلؼ فئاتيـ عمى المرحمة مف مسممات ال

 المرحمة.
مف أىـ المواد الدراسية التي يتـ التاريخ خاصة ومقرر عامة وُتعد مناىج الدراسات االجتماعية 

 والحاضر،ضي تساعد التبلميذ عمى الربط بيف الما وتنبع أىميتيا مف أنيا االبتدائية،تدريسيا في المرحمة 
دراؾ  ، وتنمية الحس األبعاد الزمانية والمكانية لحياة االنساف مف خبلؿ فيـ الحاضر في ضوء الماضيوا 

 الوطني والعديد مف القيـ كاالنتماء والمواطنة والديمقراطية واالنفتاح الحضاري.
ناوؿ أحداث مادة التاريخ نجد أنيا تحتوي عمى أبعاد زمانية ومكانية وتت وبالنظر إلى طبيعة

 العقمية،عديد مف العمميات تدفع التبلميذ لمقياـ بال مجردة،وشخصيات ومواقؼ ومعمومات وحقائؽ تاريخية 
وتنمية القدرة عمى التفكير والتخيؿ  التاريخية،مما يؤدى إلى إثراء المعرفة  وبناء الصور الذىنية لؤلحداث

 .التاريخي
 والمجيوؿ الماضيعمى يعتمد في جوىره  الذيالتاريخ مع طبيعة ويرتبط التخيؿ ارتباًطا وثيًقا 

ثـ يصبح التمميذ في حاجة ماسة إلى التخيؿ حتى يستطيع تمثؿ ومف وكبلىما ال يصؿ إلينا كامبًل، 
فيـ و  يمكنو مف التخيؿ، والتفاعؿ ، وىذا التعايشاوالتفاعؿ معي اومعايشتي التاريخية واألحداث قؼاالمو 

  ومف ثـ التفكير بفاعمية في حؿ المشكبلت التي تواجيو. تاريخية المختمفةاألحداث ال العبلقات بيف
تحميؿ إذ يتطمب  والتخيؿ التاريخي يتطمب مف التبلميذ أكثر مف حفظ الحقائؽ والمعمومات وترددييا

والتأكد مف صحة  التاريخية،وفرض الفروض  ،التاريخيةالعبلقات القائمة بيف الحقائؽ والمعمومات 
يجب تدريب التبلميذ عميو ليفيموا دور ىاـ أمر  فالتخيؿوالبراىيف، ف خبلؿ تقديـ األدلة الفروض م

ويتمكنوا مف طرح وتقديـ بدائؿ وحموؿ لبعض  ،في صناعة األحداث المختمفة التاريخيةالشخصيات 
لناحية بينما االىتماـ بالحفظ والترديد أمر غير ذي فائدة مف ا،  مف وجية نظرىـالمشكبلت التاريخية 

ثارة التخيؿ التاريخي لدى التبلميذ.  التربوية فضبًل عف أنو يتعارض مع تشجيع وا 
واالعتزاز  وأحداثو،ُيساعد في تنمية إحساس التمميذ بالماضي أنو في  التاريخيأىمية التخيؿ وتكمف 

تبلميذ الكشؼ عف القدرات الكامنة لدى الفضبًل عف  التاريخية،األجداد عمى مر العصور بما تركو 
 مثؿ:في تنمية العديد مف الميارات لدى التبلميذ إلى جانب أنو يساىـ  السميـ،واستغبلليا عمى النحو 

  وصنع القرار. حؿ المشكبلت الناقد،التفكير  المعمومات،معالجة 
 , Voltez)ودراسة ،(Dilek,2009)ديميؾ" فقد أشارت دراسة  التاريخيونظًرا ألىمية التخيؿ 

)نجبلء النحاس، وىبو عبلـ ( 2611، ودراسة ) محمد الخوالدة  (Howell , 2014) سة، ودرا (2010
تضميف ميارات أىمية إلى  (2617)شيماء معروؼ  ، ودراسة( 2616)عبلء مرواد ودراسة( ، 2615
أساليب ونماذج تدريسية المدرسية ، كما أكدت عمى ضرورة البحث عف  خالتاريبمقررات  التاريخيالتخيؿ 



38 

 

، ومف ثـ يتغير دور التعميميحديثة  تعتمد عمى إيجابية المتعمـ ومشاركتو في الموقؼ  ؿ تعميميةووسائ
األمر ونشط في عممية التعمـ  إيجابيلممعمومات والمعارؼ إلى مشارؾ  رمستظيالمتعمـ مف مجرد متمقى 

 .الذى يؤدى إلى تنمية ميارات التخيؿ التاريخي لديو
في  الفعميأف الواقع  التاريخ، إالمقررات  في تدريسمية التخيؿ وبالرغـ مما سبؽ توضيحو ألى

 أدنى عنايةدوف واستظيارىا عمى حفظ التبلميذ لممعمومات واألحداث التاريخية مدارسنا ال يزاؿ يركز 
ألحد أىـ أىداؼ تدريس التاريخ مما ترتب مما يمثؿ إىداًرا  التاريخي،بتدريب التبلميذ عمى ميارات التخيؿ 

تدنى مستوى التبلميذ في ىذه الميارات، األمر الذي انعكس بالسمب عمى مستوى تحصيميـ لمحتوى  عميو
 المادة.

فالتخيؿ يرتبط  خاص،والتفكير بشكؿ عاـ والتفكير الجانبي بشكؿ  وتوجد عبلقة وثيقة بيف التخيؿ
 خياليأو االنساف بأنو  فغالًبا ما يوصؼ الفرد اإلنسانية،واالبتكار في مختمؼ جوانب الحياة  باإلبداع

 ُيساعد فالتخيؿ فييا،لآلخريف التفكير  فال يمكأو مألوفة في أمور وأشياء عندما يفكر بطريقة غير تقميدية 
في حؿ غير تقميدي أو معتاد  عندما يواجو الفرد مواقؼ تحتاج منو إلى تفكير ،الجانبي التفكير تنمية في

 حؿ لتخيؿمعموماتو وخبراتو ومواقفو السابقة  استدعاءمـز منو يست الذياألمر  بعينيا، ومشكبلت لقضايا
 .ياييواجلممشكبلت التي  جديد

في  يتسـ بالتطور السريع أصبح الذي الحالي،في عصرنا  ضرورًياأمًرا الجانبي وُيعد تعميـ التفكير 
فير تعميـ ينمي المعايير القومية لمتعميـ في مصر عمى ضرورة تو فقد أكدت ولذلؾ  الحياة،شتى مجاالت 

ديدىا وتوليد أكبر عدد ممكف مف البدائؿ والحموؿ واألفكار حلدى التبلميذ الحساسية لممشكبلت وت
منيا وجميع ىذه العناصر تمثؿ الميارات  األنسبنتقاء االمتنوعة، والمقارنة بينيا بغرض تقييميا، و 

 األساسية لمتفكير الجانبي.
يجاد الحموؿ لممواقؼ الغامضة، التفكير الجانبي ىو تفكير شامؿ يؤدو  ي إلى ابتكار األشياء، وا 

لميارات التفكير الجانبي تجعمو يفكر خارج حدود التفكير  تمميذواالبتعاد عف النمطية المعتادة، وممارسة ال
صوؿ عمى نتائج فورية، ويبتكر طرًقا لحؿ المشكبلت، و بداعية لمإ التقميدي، ويواجو المشكبلت بأفكار

 (.04: 0202دي بونو،  دإدوار ) .بداعيةإًا جديدة وعادات وممارسات ويطور أفكار 
ميارات التفكير الجانبي واستخدامو في المواقؼ التعميمية المختمفة يحقؽ العديد مف الفوائد وتنمية 

يجاد  منيا: تحطيـ فكرة المشكبلت المعقدة التي ال يمكف حميا، وتحويؿ ىذه المشكبلت إلى فرص، وا 
يذه المشكبلت المعقدة، كما أنو ينمى قدرة التبلميذ عمى التخيؿ، ويشجعيـ عمى ممارسة حموؿ مبدعة ل

، واالستفادة مف التفكيراليروب عف النمطية التقميدية المسيطرة عمى عمميات التفكير خارج الصندوؽ، و 
 كؿ المعمومات المتاحة.

دراسة )عبد ومف ىذه الدراسات  بتنميتوالعديد مف الدراسات  فقد اىتمت الجانبيألىمية التفكير و 
 ، ودراسة(2616ودراسة )صفاء محمد  (،2616ودراسة )رفعت السيد،  (،2669الواحد حميد الكبيسي، 

(Kumar, S. M, 2012)  ، ،عمى ضرورة ىذه الدراسات أكدت وقد ،  (2616ودراسة )رضا أحمد
، كما  لدى التبلميذ الجانبيالتفكير  ُتساعد في تنمية مياراتالبحث عف أساليب ونماذج تدريسية حديثة  

يجابيتو وبيف ربطت ىذه الدراسات بيف التدريس  تنمية ميارات التفكير الجانبي القائـ عمى نشاط التمميذ وا 
 لدى التبلميذ.

لدى التبلميذ، الجانبي  أحد المجاالت الخصبة لتنمية التفكير تاريخدراسة ال عمى الرغـ مف أفو   
صدار األحكاـ والوصوؿ  ةفكريو تكسبيـ القدر  ةالتبلميذ تربي حيث تسعى إلى تربية عمى التحميؿ والدراسة وا 

 ظ أنو ما زاؿ ىناؾ تركيز كبيرفي المدارس، ُيبلح  التاريخ بالنظر إلى واقع تدريس إال أنو  إلى استنتاجات،
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تدرس كغاية في ذاتيا  لدى التبلميذ، وأف المعرفةالجانبي التفكير  يعمى تدريس المعمومات بطريقة ال تنم
 .وعمى نحو غير وظيفي

التدريس التقميدية اعتمادىا عمى التمقيف مف جانب ونماذج عيوب طرؽ  ومف المعروؼ أف مف 
ىماليا لمجانبيف الميارى  يالمعمـ، والتمق لمتمميذ، مع إىماؿ تنمية الوجداني و والحفظ مف جانب التبلميذ، وا 

ضرورة البحث عف نظريات  ، األمر الذى يستدعي  بمحتوى الدرس والتخيؿ التاريخيالتفكير الجانبي 
، وتوظؼ  ومداخؿ واتجاىات تدريسية حديثة تنبع مف احتياجات التبلميذ ، وتتفؽ مع ميوليـ واستعداداتيـ

ليـ بيئة تعميمية تتسـ بالراحة والطمأنينة النفسية ، وتبتعد عف ما لدييـ مف إمكانيات وقدرات ، وتوفر 
 توتر والتيديد والقمؽ التي غالًبا ما تتسـ بيا بيئات التعمـ التقميدية.حالة ال

لدى التبلميذ  ومف النظريات التي يمكف أف ُتساعد في تنمية التخيؿ التاريخي والتفكير الجانبي
 نصفيالتي القت اىتماًما كبيًرا في العصر الحالي، والتي اىتمت بتنمية  الدماغ،نظرية التعمـ المستند إلى 

لقدراتو القدرة عمى التعمـ وفًقا  تمميذأف لكؿ معتمدة في ذلؾ عمى مبدأ أساسي وىو  واأليسر،الدماغ األيمف 
مكانياتو.  وا 

فنظرية التعمـ المستند إلى الدماغ تعتبر منيًجا شامبًل لمتعميـ والتعمـ يستند إلى افتراضات ومبادئ 
والتعمـ، بيدؼ تحسيف عمؿ الدماغ في عممية التعميـ عممية وتربوية تيدؼ إلى االستفادة مف ميكانيزمات 

عممية التعمـ وتحقيؽ تكامميا لدى المتعمـ مف حيث فيـ المعمومات واستيعابيا وتفسيرىا واستخداميا في 
 (03: 0202سيد رجب، )مواقؼ مشابية. 
 ,Medina) ودراسة ،(Caine & Caine, 2007) دراسة مثؿالدراسات العديد مف وأكدت 

(، ودراسة )والى عبد الرحمف 2613ودراسة )صفاء محمد  ،(Duman , 2010)، ودراسة (2008
 التعميمية فاعمية نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ في العممية (2616(، ودراسة )ىبو ىاشـ 2614

 وتعزيز والتحصيؿ،مما يؤدى إلى تنمية ميارات التفكير  واأليسر،لبلستفادة مف جانبي الدماغ األيمف 
 ا.دافعية التبلميذ لعممية التعمـ وجعميا أكثر تشويقً 

 ونبعت مشكمة البحث مف:
 ودراسة ،(2616صفاء محمد ) كدراسة السابقة الدراساتالبحوث و  بعض استقراء (Kumar, S. 

M, 2012) ودراسة ،(Howell , 2014)  ( ، 2615)نجبلء النحاس، وىبو عبلـ  ، ودراسة
 التاريخي التخيؿ تنمية مجاؿ في (2616دراسة )رضا أحمد، و ،  2616)عبلء مرواد ودراسة
 : فأ عمى أكدت والتي الجانبي والتفكير

 بيا االىتماـ بدأ إذا خاصة التبلميذ لدى تنميتيا يمكف التي العقمية القدرات مف والتفكير التخيؿ -
 .التعميـ مف األولى المراحؿ في

 لدى الجانبي والتفكير التاريخي التخيؿ يةلتنم والبحوث الدراسات مف المزيد أوصت بإجراء  -
 مواجية مف ليتمكنوا االبتدائية المرحمة تبلميذ التعميمية، وبخاصة المراحؿ جميع في التبلميذ
 المستقبؿ. تحديات

 القدرات تمؾ تُنمى التي التدريسأيًضا إلى ضرورة تنويع مداخؿ وأساليب  أشارت الدراسات السابقة -
  .الخيالية والميارات

 برنامج التربية العممية بمحافظة بعض المدارس االبتدائية بعمى مف خبلؿ إشرافو الباحث  مبلحظات
لو  االبتدائي تبيفالسادس لمصؼ الدراسات االجتماعية بنى سويؼ وحضوره لبعض حصص تدريس 

مف يواجو الكثير مف الصعوبات  االبتدائيةفي المرحمة  الدراسات االجتماعيةواقع تدريس مقرر  أف
 فيالتدريس مما يؤدى إلى سيادة حالة مف الجمود والنمطية  فياألساليب المعتادة  استخداـ :أىميا
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 التخيؿشجع عمى تنمية التبلميذ وال تلسموكيات  همقيد البيئة التعميميةفضبًل عف أف  التدريس،
 الكشؼ ضرورة احثالب رأى النقاط السابقة مف وانطبلقاالجانبي لدي التبلميذ أو التفكير  التاريخي

 وضع ُيمكف حتىاالبتدائية  المرحمة تبلميذ لدى التاريخي والتفكير الجانبي التخيؿ ميارات عف
 .لدييـ الميارات ىذه إلنماء مناسبة أساليب

  مدى  متعرؼ عمى( سؤاؿ ل15بدراسة استطبلعية مكونة مف )قاـ الباحث لمتأكد والتثبت مف األمر
تبلميذ  لدى( 15-8)األسئمة مف  الجانبي والتفكير( 7-1)األسئمة مف  يتوفر ميارات التخيؿ التاريخ

ئج تطبيؽ وقد أسفرت نتا تمميذ،( 36عمى )الدراسة االستطبلعية  ُطبقت، و () االبتدائيةالمرحمة 
الدراسة عف ضعؼ مستوى ميارات التخيؿ التاريخي والتفكير الجانبي لدى التبلميذ ويتضح ذلؾ مف 

 الجدوؿ التالي:
 (0جدوؿ)                                                 

 والتفكير الجانبي التاريخينتائج الدراسة االستطالعية لميارات التخيؿ          
 لتالميذ المرحمة االبتدائية         

 النسبة المئوية ميارات التفكير الجانبي النسبة المئوية التاريخي التخيؿميارات 
 %41.33 جديدةتوليد إدراكات  %46.66 اث والشخصيات التاريخيةتخيؿ األحد

 %47.23 توليد مفاىيـ جديدة % 45,33 تخيؿ زمف وقوع األحداث التاريخية
 %32.33 توليد أفكار جديدة % 35.55 تخيؿ مكاف وقوع األحداث التاريخية
 %35.33 توليد بدائؿ جديدة %39.11 طرح بدائؿ جديدة لؤلحداث التاريخية

 %31.33 توليد إبداعات جديدة %33.16 التنبؤ باألحداث المستقبمية
تبلميذ الصؼ لدى والتفكير الجانبي التاريخي  التخيؿضعؼ ميارات  ويتضح مف الجدوؿ السابؽ     

 45,33-% 33.16)بيف التاريخي  التخيؿميارات لبصورة كبيرة حيث تراوحت النسبة السادس االبتدائي 
ومف المبلحظ أف معظـ %( 47,23-% 31.33) التفكير الجانبيميارات لوحت النسبة بينما ترا %(،

مما يتطمب رفع ىذه النسب  التبلميذالضعؼ لدى ىؤالء  ىذه النسب أقؿ مف النصؼ مما يشير إلى مدى
وذلؾ مف خبلؿ استخداـ نظرية  ليـ،والتفكير الجانبي الضرورية التاريخي  التخيؿوذلؾ بتنمية ميارات 

 تعمـ المستند إلى الدماغال
حاجة ممحة إلى توظيؼ النظريات الحديثة وبخاصة نجد أنفسنا في  وتأسيًسا عمى ما تقدـ فإننا

 السابقة الدراسات نتائج عنو أسفرت ما ضوء وفى،  التاريخعمـ المستند إلى الدماغ في تدريس نظرية الت
 الدراسة، المراحؿ جميع في التبلميذ لدى ماتيتنمي وضرورة والتفكير الجانبي التاريخي التخيؿ مجاؿ في
نتائج الدراسة االستطبلعية التي أكدت ضعؼ ميارات التخيؿ التاريخي والتفكير الجانبي لدي  ضوء وفى

 والبحوث الدراسات ندرة عف، فضبًل  البحث ىذا إجراء إلى الحاجة ظيرتتبلميذ المرحمة االبتدائية 
باستخداـ  التخيؿ التاريخي والتفكير الجانبي تنمية لدراسة تطرقت التي – الباحث عمـ حدود في - السابقة
 .وىذا ما سيقـو بو البحث الحالي التعمـ المستند إلى الدماغنظرية 

 
 
 
 

                                                           

(( ملحق )1 ).الدراسة االستطالعية 
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 :ة البحثمشكم
تحددت مشكمة البحث في ضعؼ ميارات التخيؿ التاريخي والتفكير الجانبي لتبلميذ المرحمة 

     :التالي الرئيس تساؤؿال عمى اإلجابة البحث ىذا حاوؿ المشكمة ليذه يلمتصد محاولة وفى االبتدائية،
عمى تنمية ميارات التخيؿ  التاريختدريس  فينظرية التعمـ المستند إلى الدماغ استخداـ  ما أثر

 لدى تالميذ المرحمة االبتدائية؟ التاريخي والتفكير الجانبي
 تالية:ويتفرع مف ىذا التساؤؿ التساؤالت الفرعية ال

 ؟ بتدائيةاال المناسبة لتبلميذ المرحمة ميارات التخيؿ التاريخيما  -1
 ؟االبتدائية المناسبة لتبلميذ المرحمة ما ميارات التفكير الجانبي -2
عمى تنمية ميارات التخيؿ  التاريخاستخداـ نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ في تدريس  ريأثتما  -3

 تدائية؟التاريخي لدي تبلميذ المرحمة االب
التفكير  ميارات تنمية عمى التاريخ تدريس في الدماغ إلى المستند التعمـ نظرية استخداـ ريأثت ما -4

 االبتدائية؟ المرحمة تبلميذ لدي الجانبي
لدي  ميارات التفكير الجانبيتنمية ما العبلقة االرتباطية بيف تنمية ميارات التخيؿ التاريخي و  -5

 تبلميذ المرحمة االبتدائية؟
 :البحث وضفر 

تبلميذ المجموعتيف التجريبية درجات  متوسطيبيف  . (65)  عند مستوي يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا -1
والضابطة فى التطبيؽ البعدى الختبار ميارات التخيؿ التاريخى وأبعاده المختمفة لصالح 

 المجموعة التجريبية.
ميذ المجموعة التجريبية تبلدرجات  متوسطيبيف  . (65)  عند مستوييوجد فرؽ داؿ إحصائًيا  -2

فى التطبيقيف القبمى والبعدى الختبار ميارات التخيؿ التاريخى وأبعاده المختمفة لصالح التطبيؽ 
 البعدى.

تبلميذ المجموعتيف التجريبية درجات  متوسطيبيف  . (65)  عند مستوييوجد فرؽ داؿ إحصائًيا  -3
الجانبى وأبعاده المختمفة لصالح المجموعة والضابطة فى التطبيؽ البعدى الختبار ميارات التفكير 

 التجريبية.
تبلميذ المجموعة التجريبية درجات  متوسطيبيف  . (65)  عند مستوييوجد فرؽ داؿ إحصائًيا  -4

فى التطبيقيف القبمى والبعدى الختبار ميارات التفكير الجانبى وأبعاده المختمفة لصالح التطبيؽ 
 البعدى.

بيف درجات تبلميذ المجموعة التجريبية فى التطبيؽ البعدى الختبار  يوجد ارتباط داؿ إحصائًيا -5
 .الجانبيميارات التفكير  البعدي الختبارالتطبيؽ  فيميارات التخيؿ التاريخى ودرجاتيـ 

 أىداؼ البحث:
 : التعرؼ عمى إلى الحاليييدؼ البحث  

مى تنمية ميارات التخيؿ ع التاريخأثر استخداـ نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ في تدريس  -
 التاريخي لدي تبلميذ المرحمة االبتدائية.

التفكير  ميارات تنمية عمى التاريخ تدريس في الدماغ إلى المستند التعمـ نظرية استخداـ أثر -
 .االبتدائية المرحمة تبلميذ لدي الجانبي

 المرحمة تبلميذ ديلالعبلقة االرتباطية بيف التخيؿ التاريخي والتفكير الجانبي  عمىرؼ التع -
 .االبتدائية
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 أىمية البحث:
 ترجع أىمية البحث إلى أنو قد يفيد في:  

 ـ نموذًجا إجرائًيا لكيفية استخداـ نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ في مادة الدراسات االجتماعيةيقدت -1
ـ داخؿ غرفة المادة عمى استخداـ ىذه النظرية في تنفيذ دروسي معممي، مما قد يساعد )التاريخ(

وأساليب تعميـ الدراسات طرؽ،  فيمعالجة بعض أوجو القصور الدراسة؛ مما قد يساعد بدوره في 
 . االبتدائيةوتعمميا بالمرحمة االجتماعية، 

التاريخي والتفكير الجانبي التي يمكف تضمينيا وتنميتيا في مقرر تيف بميارات التخيؿ قائم تقديـ -2
 االبتدائية. بالمرحمة خ()التاري الدراسات االجتماعية

نظرية التعمـ دليبًل لممعمـ حوؿ كيفية التدريس باستخداـ  )التاريخ(الدراسات االجتماعية لمعممييقدـ  -3
 .ستخدامو داخؿ الفصوؿ الدراسية ابما يساعدىـ عمى االسترشاد بو و  المستند إلى الدماغ

)كراسة األنشطة والتدريبات مية الدراسات االجتماعية مجموعة مف األنشطة التعمي لمعممييقدـ  -4
والتي قد  الدماغ، إلىنظرية التعمـ المستند  في ضوءالمصممة و  ("إعداد الباحث" الخاصة بالتمميذ

قد يساعدىـ في تصميـ  الذياألمر  تساعد في تنمية ميارات التخيؿ التاريخي والتفكير الجانبي
 تدريس المقرر. فيأنشطة مماثمة 

 ،ميارات التخيؿ التاريخياختبار  فيالدراسات االجتماعية ممثمة  معمميليوفر أدوات موضوعية  -5
 التبلميذ.قياس وتقويـ تمؾ الجوانب لدى  فيستخداميا ايمكف  والتي الجانبيميارات التفكير ختبار او 

يوجو أنظار القائميف عمى تطوير منيج الدراسات االجتماعية بالمرحمة االعدادية إلى أىمية تضميف  -6
بطريقة منظمة  الجانبيالتفكير التخيؿ التاريخي و وميارات ومحتوى ذلؾ المنيج أبعاد أىداؼ، 
 ومقصودة.

 البحث:حدود 
بنى  بمحافظةبمدرسة بني سويؼ الجديدة بشرؽ النيؿ االبتدائي  سادسالمجموعة مف تبلميذ الصؼ  -1

قامة الباحثسويؼ   .حيث محؿ عمؿ وا 
بالفصؿ بيئتنا وتاريخنا الحديث( لمصؼ السادس االبتدائي )االجتماعية مقرر التاريخ بكتاب الدراسات  -2

والوحدة  (،الوحدة الثالثة )مصر في ظؿ الحكـ العثماني تكوف مف وحدتيف ىما والذي األوؿ،الدراسي 
 .الحممة الفرنسية عمى مصر()الرابعة 

تخيؿ ات )ميارات التخيؿ التاريخي المناسبة لتبلميذ الصؼ السادس االبتدائي وشممت ميار  بعض -3
تخيؿ مكاف وقوع األحداث  التاريخي،تخيؿ زمف وقوع األحداث ، -األحداث والشخصيات التاريخية

 .(التنبؤ باألحداث المستقبمية ،التاريخيةطرح بدائؿ جديدة لؤلحداث  ،التاريخية
توليد ) ميارات وشممت االبتدائي السادس الصؼ لتبلميذ المناسبة التفكير الجانبي ميارات بعض -4

 (.إبداعات جديدة جديدة، توليدتوليد بدائؿ  جديدة،توليد أفكار  جديدة،توليد مفاىيـ  جديدة،دراكات إ
 منيج البحث:

 التصميـ التجريبي التالي: عمىالمنيج التجريبي حيث اعتمد البحث  عمىاعتمد البحث الحالي   
باستخداـ نظرية التعمـ  تدرسالتجريبية: مجموعة مف تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي المجموعة  -

 المستند إلى الدماغ.
باستخداـ نفس المقرر المجموعة الضابطة: مجموعة مف تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي تدرس  -

 .الطريقة التقميدية المعتادة في التدريس
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 البحث:أدوات 
 ميارات التخيؿ التاريخي. )إعداد الباحث(ختبار ا -1
 إعداد الباحث(ميارات التفكير الجانبي.  )ختبار ا -2

جراءاتو:خطوات البحث   وا 
 التالية:والتحقؽ مف صحة فروضو تـ اتباع الخطوات واالجراءات البحث، عف أسئمة  لئلجابة

لتبلميذ الصؼ  التاريخيمكف تنميتيا مف خبلؿ تدريس  التي بميارات التخيؿ التاريخيإعداد قائمة  -1
خبراء والمحكميف لتحديد مدي صحتيا وعرضيا عمى مجموعة مف السادة ال ،االبتدائي السادس

 النيائية.وتعديميا في ضوء آرائيـ لموصوؿ إلى صورتيا 
لتبلميذ الصؼ  التاريخيمكف تنميتيا مف خبلؿ تدريس  التي الجانبيبميارات التفكير إعداد قائمة  -2

وعرضيا عمى مجموعة مف السادة الخبراء والمحكميف لتحديد مدي صحتيا  ،السادس االبتدائي
 النيائية.عديميا في ضوء آرائيـ لموصوؿ إلى صورتيا وت

دروس مقرر التاريخ باستخداـ نظرية التعمـ المستند إلى  إعداد كتيب التمميذ حيث تـ صياغة -3
رشاد التبلميذ إلى كيفية دراسة الوحدة باستخداـ  الدماغ،  النظرية،وتـ إعداد الكتيب لتوجيو وا 

 والتقويـ. التعميمية، األنشطة-المقرردروس  ،الكتيبوتضمف الكتيب اليدؼ العاـ مف 
     إرشادي لممعمـ لتدريس دروس مقرر التاريخ  إعداد دليؿحيث تـ  اإلرشادياعداد دليؿ المعمـ  -4

بكتاب الدراسات االجتماعية بالصؼ السادس االبتدائي وفًقا لمراحؿ ) الوحدتيف الثالثة والرابعة ( 
أىداؼ  – مقدمة الدليؿ يتضمف:ف أإعداد الدليؿ  وقد رُوعي في الدماغ،نظرية التعمـ المستند إلى 

اإلجرائية  األىداؼ-وتطبيقاتياأدوار المعمـ في استخداـ نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ  –الدليؿ 
عمى  ، وتـ عرض كتيب التمميذ ودليؿ المعمـالمقرر دروس-التعميميةالوسائؿ -لدروس المقرر

ا في ضوء آرائيـ لموصوؿ ما وتعديميماء والمحكميف لتحديد مدي صحتيمجموعة مف السادة الخبر 
 النيائية.ا مإلى صورتي

(، الجانبيميارات التفكير  اختبار- ميارات التخيؿ التاريخي )اختبار وتشمؿ:بناء أدوات البحث   -5
جراء التعديبلت في ضوء آرائيـ.  وعرضيما عمى مجموعة مف السادة المحكميف وا 

باستخداـ نموذج  التجريبيالمستخدـ في البحث حيث تـ االعتماد المنيج  التجريبي تحديد التصميـ -6
 .والمجموعة الضابطةالمجموعة التجريبية 

 .االبتدائي السادس اختيار مجموعة البحث مف تبلميذ الصؼ -7
 .والضابطة التجريبية تيفذ المجموعألدوات البحث عمى تبلمي القبميالتطبيؽ  -8
التجريبية، والتدريس لتبلميذ المجموعة  نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ داـباستخالوحدتيف تدريس  -9

 بالطريقة التقميدية لممجموعة الضابطة.
 .والضابطة التجريبية تيفالمجموعألدوات البحث عمى تبلميذ  البعدي التطبيؽ-16
 النتائج وتفسيرىا. ومناقشة وتحميميا،النتائج  رصد-11
 قترحات.والمالتوصيات  تقديـ-13

 البحث:مصطمحات 
 Brain-based Learning نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ-0

نظرية في التعمـ تعتمد عمى تطبيؽ استراتيجيات وأساليب تدريسية مستمدة مف مبادئ ونتائج " 
نظرية عمؿ الدماغ وتوظيفو في عممية التعمـ مف أجؿ تنشيط جانبي الدماغ األيمف واأليسر لمتبلميذ مف 

جؿ تحقيؽ تعمـ ذي معنى واكتساب المعمومات وفيميا وتمر بخمس مراحؿ ىي اإلعداء، االكتساب، أ
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التفصيؿ، تكويف الذاكرة والتكامؿ الوظيفي، ويتـ توظيفيا في تنمية ميارات التخيؿ التاريخي والتفكير 
 ".الجانبي لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية

 Historical Imagination Skills ميارات التخيؿ التاريخي-0
وتخيؿ دور  التاريخية،واألحداث  المواقؼ تخيؿ عمىتبلميذ الصؼ السادس االبتدائي  قدرة" ىي 

الشخصيات التاريخية في وقوع تمؾ األحداث، وتخطييـ مكاف وزماف وقوع األحداث، وتقديـ تصور 
ا عمى الصور العقمية لممعمومات ألسباب تمؾ األحداث التاريخية، والتنبؤ ببعض األحداث المستقبمية استنادً 

 ".والخبرات السابقة حوؿ األحداث التاريخية وتنظيميا في صور جديدة
  Lateral Thinkingالجانبي  التفكير-3

موقؼ عقمي وعممية مدروسة يقوـ مف خبلليا التمميذ باستخداـ خيالو إليجاد طرؽ جديدة أو أفكار "
االبتدائي عند دراستيـ  السادسالتي تواجو تبلميذ الصؼ بلت غير معتادة أو حموؿ مقترحة كثيرة لممشك

ويقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا التمميذ في االختبار المعد لقياس ميارات التفكير  لمبرنامج المقترح،
 ."الجانبي
 

 اإلطار النظري للبحث 

لتنمية ميارات ماغ الد المستند إلىالتعمـ ما كاف البحث الحالي يسعى إلى بناء برنامج قائـ عمى ل
، فالجزء التالي مف التاريخالتخيؿ التاريخي والتفكير الجانبي لتبلميذ المرحمة االبتدائية مف خبلؿ تدريس 

البحث يتعرض لمتغيرات البحث بالدراسة والتحميؿ بيدؼ التوصؿ إلى أسس بناء البرنامج، ويشمؿ اإلطار 
 بالشرح والتحميؿ وىي: النظري لمبحث ثبلثة محاور أساسية، سيتـ تناوليا

 أواًل التعمـ المستند لمدماغ.
 ثانًيا التخيؿ التاريخي.
 ثالثًا التفكير الجانبي.

 : نظرية التعمـ المستند لمدماغالمحور األوؿ
مف حيث ماىيتيا، وأىميتيا، ومبادئيا، الدماغ  المستند إلىالتعمـ تناوؿ ىذا المحور نظرية ي

 د لمدماغ، وأدوار المعمـ أثناء التدريس بالتعمـ المستند لمدماغ.ومراحؿ التدريس بالتعمـ المستن
تعد نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ مف االتجاىات الحديثة التي ظيرت في اآلونة األخيرة مف 

ووظائفو، وأيًضا بسبب التقدـ العممي الدماغ  بناءتيجة االكتشافات اليائمة في القرف العشريف، وذلؾ ن
حقيقة مؤداىا أف البحث في نصفي الدماغ األيمف واأليسر مف األمور  إلىالذي توصؿ  والتكنولوجي

يفكر وفًقا لما يتميز بو مف قدرات وميارات  فرداألكثر إثارة الىتماـ الباحثيف والعمماء، ذلؾ ألف كؿ 
د نظرية واىتمامات، وكؿ شخص يتعمـ ويفكر بطريقة مختمفة عف غيره مف الناس، وكاف ذلؾ بمثابة ميبل

  (32 :0202 الباسط،)محمود ىالؿ عبد  الدماغ.التعمـ المستند إلى 
وتؤكد نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ عمى أف كؿ فرد قادر عمى التعمـ إذا ما توفرت لو بيئة 
التعمـ النشطة الحافزة عمى التعمـ، حيث تعد ىذه البيئة حافزة متى ما كانت خالية مف التيديد والتوتر، 

النظرية وتتيح لممتعمـ التفاعؿ مع الخبرات التربوية تفاعبًل سميًما ، فيذه  والمكافأةوتتوافر فييا الدافعية 
تعتبر التعمـ الوظيفة العظمى لمدماغ، والدماغ يظؿ في تعمـ دائـ، مادامت البيئة التعميمية ثرية، ويتفاعؿ 

ستعداداتو وتجييزاتو، األمر الذي يجعؿ موقؼ التعمـ فييا الفرد بالطريقة التي تتناسب وتتواءـ مع الدماغ وا
  (034: 0202 المطرفي،)غازي بف صالح بف ىميؿ   . أكثر سيولة ومرونة وعمًقا
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 إلى الدماغ نذكر بعض منها فيما يأتي:نظرية التعمـ المستند  وتتعدد تعريفات

  رغبة في االعتماد بدرجة كبيرة ىي تمؾ النظرية التي تيتـ بالخصائص المميزة لؤلفراد الذيف لدييـ
عمى أي مف وظائؼ النصفيف الكروييف بالمخ في عممية توظيؼ وتشغيؿ المعمومات، حيث يكوف 
الجانب األيمف مف الدماغ مسيطًرا عمى الجزء األيسر مف الجسـ، وىو مرتبط بالتفكير البصري وغير 

الدماغ مسيطًرا عمى الجزء األيمف  المفظي والمكاني والمتشعب والحدسي، ويكوف الجانب األيسر مف
 (Barabara,2011:70) ي.والمفظمف الجسـ، وىو مسئوؿ عف التفكير التقارب والتصنيفي والمنطقي 

 ظرية التعمـ المستند إلى الدماغ ىي نظرية تستند إلى بناء الدماغ ووظيفتو، وتتضمف اإلقرار بمبادئ ن
 .ميـ وفًقا ليذه المبادئ الموجودة في الدماغالدماغ مف أجؿ التعمـ ذي المعنى، وتنظيـ التع

 (02 :0224)ناديا سميح السمطي،                                                                             

  نظريػػة الػػتعمـ المسػػتند إلػػى الػػدماغ ىػػي تمػػؾ النظريػػة التػػي تيػػتـ بكيفيػػة عمػػؿ الػػدماغ الػػذي يبحػػث عػػف
ترابطات واالحتفاظ بالمعمومات الجديدة، وتكويف معنى لمخبرات المادية واالنفعاليػة المعنى واألنماط وال

والعقمية التي تخزف في الذاكرة ومف خبللو يمكف تحقيؽ حد أقصي لمتعميـ والتعمـ، وتبحث عف الطرؽ 
   (32 :0202 محمد،)مرواف أحمد  .التي تتعمـ بيا أدمغتنا بصورة أفضؿ

مػػنيج شػػامؿ لمتعمػػيـ الػػتعمـ المسػػتند إلػػى الػػدماغ ىػػي  لقػػوؿ إف نظريػػةيمكػػف ا ومػػف خػػالؿ مػػا سػػبؽ
لفيـ العميػؽ لممػخ ووظائفػو المعقػدة، ومػف ثػـ تبنػى أسػاليب باعمى بنية المخ ووظيفتو، وتنادي  تبنىوالتعمـ 

إلػػػى افتراضػػات عمػػـ األعصػػػاب الحديثػػة التػػػي ، وتسػػػتند ىػػذه النظريػػة والػػتعمـأكثػػر فاعميػػة لعمميتػػػي التعمػػيـ 
 .ح كيفية عمؿ الدماغ بشكؿ طبيعيتوض

الػػػتعمـ المسػػػتند  إلػػػى وقػػػد اعتمػػػدت الكثيػػػر مػػػف الدراسػػػات والبحػػػوث فػػػي اآلونػػػة األخيػػػرة عمػػػى نظريػػػة 
إلػى التعػرؼ عمػى فاعميػة برنػامج ( 0202)صػباح عبػد اع عبػد العظػيـ ومف تمػؾ الدراسػات دراسػة الدماغ 

ى تركيب المخ في تنمية كؿ مف التحصيؿ وميػارات مقترح في الرياضيات في ضوء نظرية التعمـ القائـ عم
التعرؼ عمػػى بػػ (0200)ة سوسػػف محمػػد عػػز الػػديف دراسػػ واىتمػػتالتفكيػػر لػػدى تبلميػػذ المرحمػػة اإلعداديػػة، 

أثػػر برنػػامج مقتػػرح السػػتراتيجيات التػػدريس وفػػؽ نظريتػػي الػػتعمـ بالػػدماغ والػػذكاءات المتعػػددة عمػػى  تنميػػة 
تقػػويـ الػػدرس( لػػدي معممػػات الرياضػػيات بالمرحمػػة  -تقػػديـ الػػدرس-لمػػدرسميػػارات الػػتعمـ النشػػط )التخطػػيط 

جدة، وتوصمت نتائجيا إلى فاعمية البرنػامج المقتػرح فػي تنميػة ميػارات الػتعمـ النشػط لػدي  بمدينة االبتدائية
 .معممات عينة الدراسة

لدماغ فػي تنميػة إلى فاعمية نظرية التعمـ المستند إلى ا( 0203)دراسة أحمد عمي إبراىيـ  توصمتو 
)تبلميػػذ عينػػة  االبتػػدائيميػػارات كػػؿ مػػف التواصػػؿ الرياضػػي والحسػػاب الػػذىني لػػدي تبلميػػذ الصػػؼ الثالػػث 

التعمـ القائـ عمػى  فاعمية مدخؿ (Akyurek&Afacan,2013)دراسة أكييوريؾ وأفاكاف  أثبتتالدراسة(، و 
دراسػػة عبػػد القػػادر  أكػػدتالعمػػوـ، و  تحصػػيؿ واتجاىػػات ودافعيػػة تبلميػػذ الصػػؼ الثػػامف فػػي مػػادة فػػيالػػدماغ 

مقترحػػة قائمػػة عمػػى نظريػػة الػػتعمـ المسػػتند إلػػى الػػدماغ فػػي  اسػػتراتيجيةفاعميػػة  (0202)محمػػد عبػػد القػػادر 
 . االبتدائيةتدريس الرياضيات في تنمية التحصيؿ وميارات الحس العددي لدى تبلميذ المرحمة 

 :مدماغل التعمـ المستند مفيوـ
كونيػػػػػػػػػػػؿ  عرفػػػػػػػػػػػوفػػػػػػػػػػي الكتابػػػػػػػػػػػات التربويػػػػػػػػػػة فالػػػػػػػػػػػدماغ  المسػػػػػػػػػػػتند إلػػػػػػػػػػىعمـ الػػػػػػػػػػتتتعػػػػػػػػػػدد تعريفػػػػػػػػػػػات 
(Connell,J,2009:30) 

بأنػػػو أف عػػػدة تقنيػػػات أو اسػػػتراتيجيات تػػػـ اشػػػتقاقيا مػػػف أبحػػػاث عمػػػـ األعصػػػاب المعرفػػػي، وتػػػـ اسػػػتخداميا 
 لتدعيـ تدريس المعمـ ولزيادة قدرة المتعمـ عمى استخداـ طرؽ يشعر مف خبلليا بالراحة.



46 

 

بأنػػو مػػنيج لمػػتعمـ يسػػتند إلػػى الخصػػائص التػػي يمتػػاز بيػػا  (01: 0202ينػػا خالػػد، )دوعرفتػػو 
الػػدماغ مػػف حيػػث قػػدرة المػػتعمـ عمػػى تطويػػع وتنظػػيـ تعممػػو بنػػاء عمػػى قواعػػد الػػدماغ، بحيػػث يحقػػؽ الفيػػـ 
األفضػػؿ لعمميػػة الػػتعمـ، فيػػو ببسػػاطة تعمػػـ الفػػرد كيػػؼ يسػػتطيع أف يوظػػؼ اسػػتراتيجيات مبػػادئ الػػدماغ فػػي 

لعمميػػات العقميػػة المتمثمػػة فػػي اسػػتقباؿ بأنػػو ا (002: 0202)والػػي عبػػد الػػرحمف أحمػػد، وعزفهه   .الػػتعمـ
نتاج المعرفة القائمة عمى التكامؿ الوظيفي لمنصفيف الكروييف لممخ مًعا داخؿ غرفة     .الدراسةوا 

يحفز الدماغ المستند إلى الدماغ نوع مف التعمـ  التعمـبأف  يمكف القوؿالسابقة  التعريفاتوفي ضوء 
 عمميتي التعميـ والتعمـ. فيويستثمر طاقاتو الكامنة، ويوظؼ نتائج األبحاث الحديثة في مجاؿ الدماغ 

تطبيؽ نظرية في التعمـ تعتمد عمى "  اإجرائًيا بأنيالدماغ  المستند إلىالتعمـ نظرية  ويعرؼ الباحث
عمؿ الدماغ وتوظيفو في عممية التعمـ مف  استراتيجيات وأساليب تدريسية مستمدة مف مبادئ ونتائج نظرية

لمتبلميذ مف أجؿ تحقيؽ تعمـ ذي معنى واكتساب المعمومات  أجؿ تنشيط جانبي الدماغ األيمف واأليسر
ويتـ  الوظيفي،تكويف الذاكرة والتكامؿ  التفصيؿ،وفيميا وتمر بخمس مراحؿ ىي اإلعداء، االكتساب، 

 ".ريخي والتفكير الجانبي لدى تبلميذ المرحمة االبتدائيةتوظيفيا في تنمية ميارات التخيؿ التا
 

 :مدماغل التعمـ المستند مبادئ
في التعامؿ مع المعمومات وطرقو  ويعمؿ الدماغ وفؽ مبادئ أساسية توضح أساليب عمم

 kollb&kollb) ،2664)سوزاف كوفاليؾ، وكاريف أولسف، وبالرجوع لمعديد مف الدراسات مثؿ ، خبراتوال
,2005) ،(Tompkins ,2007)، (Caine & Caine, 2007) ،(Medina, 2008)، زو )ع
(، 2611 ، )مكة عبد المنعـ البنا(Duman , 2010)(، 2669الجيش ، ويوسؼ إبراىيـعفانةإسماعيؿ 

(Jensen, 2012)، طارؽ عبد الرؤوؼ  ،(2614(، )سامية حسيف محمد، 2613 )أحمد عمي إبراىيـ(
 :في النقاط التاليةالدماغ  المستند إلىالتعمـ  يمكف تحديد مبادئ (2615
إذا  يعمػؿ الػدماغ كنظػاـ كامػؿ متكامػؿ وال يمكننػا أف ندركػو أو نفيمػو معقػد:الدماغ نظاـ دينػاميكي  -0

فأجزاء الػدماغ والجسػـ ومعيػـ العقػؿ تتفاعػؿ مػع بعضػيا بحيػث تحػدث  تمت دراستو كأجزاء منفصمة
 .طبيعة الترابط الدماغي آثاًرا مباشرة أو غير مباشرة تعود إلى

الدماغ بالتغير طيمة الحياة تبًعػا النخػراط الفػرد مػع األخػريف،  يستمر: الدماغ ذو طبيعة اجتماعية   -0
لذلؾ البد مف النظر لؤلفراد كأجزاء مف أنظمة اجتماعية أكبر، إذ يعتمد جػزء مػف ىػويتيـ عمػى بنػاء 

تماعيػػة التػػي يكونيػػا األفػػراد مػػف خػػبلؿ تفػػاعميـ ولػػذلؾ يتػػأثر التعمػػيـ بطبيعػػة العبلقػػات االج المجتمػػع،
 العميؽ مع اآلخريف.

الػػدماغ مصػػمـ ألف يػػدرؾ األجػػزاء والكميػػات بشػػكؿ  :الػػدماغ يػػدرؾ األجػػزاء والكميػػات بشػػكؿ متػػزامف -3
متػػزامف فتنظػػيـ المعمومػػات لػػدى األفػػراد يػػتـ مػػف خػػبلؿ عمميتػػيف منفصػػمتيف ولكػػف متػػزامنتيف، األولػػى 

ومػػػات إلػػػى أجػػػزاء، واألخػػػرى تتعامػػػؿ معػػػؿ المعمومػػػات بشػػػكؿ سمسػػػمة مػػػف تعمػػػؿ عمػػػى اختػػػزاؿ المعم
 الكميات.

يميػػؿ المػخ بحكػـ فطرتػػو إلػى البحػث عػػف المعنػى فيمػػا البحػث عػػف المعنػى أمػػر فطػري فػػي الػدماغ:  -2
يتعرض عميو مف معمومات وحقائؽ، ويحدث ذلػؾ عمػى المسػتوى الخمػوي البسػيط مػف خػبلؿ الترميػز 

دة بػالمخ تػرتبط فػي األسػاس بالخميػة العصػبية المجػاورة ليػا ومثػؿ ىػذه إذ أف كؿ خمية عصبية موجو 
 الخبليا ترسؿ إشاراتيا وتتفاعؿ مًعا بصفة مستمرة المر الذي يزيد مف ترابط األفكار وزيادة العبلقات

وبصػػفة عامػػة يػػنجح المػػخ فػػي تكػػويف ىػػذه االرتباطػػات مػػف خػػبلؿ فيمػػا بينيػػا كنتيجػػة ليػػذا التفاعػػؿ ، 
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ؤالت، وطرحػػػو لبلستفسػػػارات، والمشػػػاركة فػػػي النقاشػػػات، وتحميػػػؿ المعمومػػػات، وتفسػػػيرىا إثارتػػػو لمتسػػػا
 والتوصؿ إلى استنتاجات.

وذلػؾ بإيجػاد أنمػاط مػف الترتيػب والتصػنيؼ المتنوعػة البحث عػف المعنػى يحػدث مػف خػالؿ التنمػيط:  -5
مـ عنػػدما حيػػث تشػػترؾ مجموعػػات خبليػػا الػػدماغ فػػي شػػبكات عصػػبية تأخػػذ أنمػػاط متعػػددة ويػػتـ الػػتع

 يتكوف نمط ثابت في الدماغ.
إف الػػدماغ البشػػري فػػي حػػد ذاتػػو لػػيف ومػػرف فػػي مػػدى قدرتػػو عمػػى  الػػتعمـ لػػو صػػفة النمػػاء والتطػػور: -1

التشػػكؿ والتغيػػر مػػف خػػبلؿ مػػا يمتمػػؾ مػػف خبػػرات، ولػػذا فػػإف عمميػػة التعمػػيـ تقابػػؿ فػػي معناىػػا التطػػور 
والػػػتعمـ، بػػػؿ إنػػػو يتصػػػؼ بػػػالتطور والنمػػػو  الػػػدماغي، ولػػػذا فػػػإف الػػػدماغ البشػػػري ال يتوقػػػؼ عػػػف النمػػػو

السػػريعيف فػػي مراحػػؿ معينػػة مػػف النمػػو أكثػػر مػػف مراحػػؿ أخػػرى، وىػػذا يعػػود إلػػى أف الخبليػػا العصػػبية 
الدماغية مستمرة ودائمة النمو حيث إنيػا قػادرة عمػى إقامػة عبلقػات وارتباطػات جديػدة مػف حػيف آلخػر 

 .في ضوء مؿ يتعرض لو المتعمـ مف خبرات معينة
حتى يحدث التعمـ المطموب ينبغي أف يواجو المتعمـ لتعمـ ُيدعـ بالتحدي ويحبط بالضغوط والتيديد: ا -2

تحديا مف خبلؿ تفاعمو مع البيئة ولكي يصؿ الدماغ إلى أقصى درجاتو مف التعمـ ينبغي أف يتعػرض 
و إلػػػى المػػػتعمـ إلػػػى مجازفػػػات ومخػػػاطر تحػػػدث تحسػػػنا كبيػػػرا، فػػػبل يقصػػػد ىنػػػا أف يعػػػرض المػػػتعمـ نفسػػػ

نمػػا تشػػجعو عمػػى مواجيػػة المواقػػؼ الصػػعبة التػػي تحتػػاج منػػو إلػػى تفكيػػر  أخطػػار تػػؤدي إلػػى وفاتػػو وا 
 وعمى النقيض مف ذلؾ يتحطـ الدماغ ويتدىور تحت ضغط الشعور بالتيديد. وتأمؿ،

يتكػوف الػدماغ مػف نصػفي كػرة مخيػة أيمػف وأيسػر ويػرتبط تتكامؿ وظائؼ جانبي الدماغ أثناء التعمـ:  -3
ما بألياؼ عصػبية متعػددة، يعػالج النصػؼ األيمػف الموضػوعات التػي تتسػـ بالشػمولية والكميػة، كؿ مني

فػػي حػػيف يعػػالج النصػػؼ األيسػػر األشػػياء والموضػػوعات التػػي توصػػؼ بانيػػا جزئيػػة، وتتحسػػف عمميػػة 
الػػتعمـ كممػػا تضػػمنت أنشػػطة وخبػػرات تتعامػػؿ مػػع كػػبل الجػػانبيف مػػف الػػدماغ، والجػػدوؿ التػػالي يوضػػح 

 ؼ جانبي الدماغ أو المخ: بعض وظائ
 (0)جدوؿ                                               

 يوضح بعض وظائؼ جانبي الدماغ                         
 وظائؼ الجانب األيسر لمدماغ وظائؼ الجانب األيمف لمدماغ
 يتعامؿ مع األلفاظ والرموز. يتعامؿ مع الصور والخياؿ.

 يفكر بطريقة تحميمية ومفصمة. ة وشمولية.يفكر بطريقة كمي
 يعالج المعمومات بطريقة متسمسمة ومتتابعة. يعالج المعمومات بالتوازي والتزامف.

 متفحص ومحمؿ وناقد. إبداعي ومولد لؤلفكار.
 يعالج المعمومات بشكؿ منطقي. يعالج المعمومات بشيء مف الحدس.
 ف طريؽ الوصؼ المفظي.التعمـ ع التعمـ عف طريؽ العرض العممي.

 التخطيط الواقعي. الخياؿ في التخطيط.
: الػدماغ البشػرى يختمػؼ مػف إنسػاف آلخػر كبصػمة اليػد ويرجػع ذلػؾ إلػى كؿ دماغ منظـ بطريقػة فريػدة -9

اختػػػرؼ العوامػػػؿ البيئيػػػة والوراثيػػػة، ولػػػذلؾ يجػػػب تنويػػػع اسػػػتراتيجيات الػػػتعمـ واكتشػػػاؼ برمجيػػػات التمميػػػذ 
 ند تصميـ أنشطة التعمـ.العصبية لمراعاتيا ع

كػؿ مبػدأ مػف ىػذه المبػادئ يمكػف تحقيقػو فػي مواقػؼ التعمػيـ بػأف  ومف خالؿ ما تقػدـ يمكػف القػوؿ
أساليب وأنشطة وطرؽ واستراتيجيات تدريسية تتناغـ مػع مبػادئ  بتبنيوالتعمـ، وذلؾ مف خبلؿ قياـ المعمـ 
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واالسػػػتراتيجيات واألنشػػػطة بمثابػػػة المتطمبػػػات الػػػتعمـ المسػػػتند إلػػػى الػػػدماغ، وتكػػػوف ىػػػذه األسػػػاليب والطػػػرؽ 
 .والفعاؿالضرورية لحدوث التعمـ الناجح 

ويشػترؾ  إلى الدماغ باعتبػاره كػؿ متكامػؿ يتكػوف مػف نصػفيف )األيمػف واأليسػر(،كما ينبغي النظر 
أف أغمب النصفاف في العمميات العقمية التي يقـو بيا الفرد والتي تستدعى نشاط الجانبيف أو النصفيف، إال 

النػػاس ألسػػباب مختمفػػة يطػػوروف أنماًطػػا معينػػة لمتفكيػػر فػػي إحػػدى الجػػانبيف دوف اآلخػػر، وذلػػؾ مػػف خػػبلؿ 
القياـ بأنشطة وعمميات عقمية تخػتص بالجانػب األيمػف أو األيسػر، وسػتطيع المعمػـ أف يطػور لػدى تبلميػذه 

 عمميات عقمية تتعمؽ بالجانبيف مًعا أو بكؿ جانب عمى حده.
 :مدماغل مـ المستندالتع مراحؿ

عمى مبدأ رئيسي وىو أف كؿ دماغ فريػد فػي تنظيمػو، ومػف ثػـ فػإف الدماغ  المستند إلىالتعمـ يقوـ 
مدخؿ النموذج الواحد المناسب لمجميع أصبح غير ذي فائدة، وبالتالي فإف تعمـ معمومات وميػارات جديػدة 

اضػية واألنمػاط المفضػمة ونػوع الميػارة المػراد يتطمب مداخؿ مختمفػة معتمػدة عمػى الػتعمـ السػابؽ والخبػرة الم
 تدريسيا، ومف ثـ فإف األدوات وليس القالب ىو األساس لتخطيط التعمـ المستند لمدماغ.

 (303: 0202)إريؾ جنسف،                                                                  
،)  (Jensen, 2008)مثؿ الدماغ  ستند إلىالمالتعمـ وبالرجوع لمدراسات التي اىتمت بتخطيط 

( ، 2613( ،) صفاء محمد 2613( ، ) ىناء محمد 2611( ، ) نادية حسيف 2616حمداف إسماعيؿ 
، (2616( ، )  ىبو ىاشـ 2616( ، ) صبلح جمعة 2615( ، ) محمد فرغمى 2615)سيد رجب 

 ـ أفضؿ وىذه المراحؿ ىي: اتضح اف ىناؾ مجموعة مف المراحؿ التي يمكف توظيفيا مف أجؿ تعم
تشتمؿ ىذه المرحمة عمى تقديـ فكرة عامة عف الموضوع وتصور ذىني لممواضيع االعداد:  المرحمة األولى

ذات الصػػمة، وكممػػا كػػاف لػػدى المػػتعمـ خمفيػػة أكثػػر عػػف الموضػػوع كممػػا كػػاف أسػػرع فػػي تمثيػػؿ المعمومػػات 
 الجديدة ومعالجتيا.

ىػػذه المرحمػػة أىميػػة تشػػكيؿ ترابطػػات عصػػبية نتيجػػة الخبػػرات األصػػمية تؤكػػد المرحمػػة الثانيػػة االكتسػػاب: 
والمترابطة، وكمما كانت المػدخبلت مترابطػة كانػت الترابطػات العصػبية أقػوى وأكثػر، فغػذا كانػت المػدخبلت 
مألوفة فستقوى الترابطات المثارة وينتج التعمـ، ومف مصادر االكتساب المنافسة والمحاضرة وأدوات بصرية 

متنوعة ولعب الدور والقراءة والفيديو والمشاريع الجماعية، وتؤكد ىذه المرحمة أىمية  وخبراتات بيئية ومثير 
 الخبرة السابقة.

تكشػػؼ ىػػذه المرحمػػة عػػف تػػرابط المواضػػيع وتػػدعـ تعميػػؽ الفيػػـ، وتحتػػاج إلػػى  المرحمػػة الثالثػػة التفصػػيؿ:
راجعػة مػع اسػتراتيجيات صػريحة وضػمنية، إدماج الطمبة في األنشطة الصفية مف أجػؿ فيػـ أعمػؽ وتغذيػة 

 والتصحيح والتعديؿ المتواصؿ ىي طريقة ميمة في التعمـ.
تيدؼ ىذه المرحمة إلى تقوية التعمـ واسترجاع المعمومات بشكؿ أفضؿ مف المرحمة الرابعة تكويف الذاكرة: 

سػػػاعد عمػػػى عمػػػؽ المعالجػػػة خػػػبلؿ الراحػػػة الكافيػػػة والتغذيػػػة الراجعػػػة وحػػػاالت الػػػتعمـ والػػػتعمـ القبمػػػي، ممػػػا ي
 الدماغية والتعمـ األفضؿ.

: يػػػتـ فػػي ىػػػذه المرحمػػة اسػػػتخداـ الػػتعمـ الجديػػػد بيػػدؼ تعزيػػػزه الحقًػػػا المرحمػػة الخامسػػػة التكامػػػؿ الػػػوظيفي
والتوسع فيو، ويتـ تطويبل الشبكات العصبية الموسعة أو الممتدة مف خبلؿ تكويف وتطوير وتقوية ترابطات 

 صحيحة.
 :لدماغإلى ا المستندفي ضوء نظرية التعمـ أدوار المعمـ 

(، و)إيناس 2612(، و)نادية لطؼ اع 2669)جيياف موسى مثؿ باستقراء األدبيات التربوية 
توصؿ الباحث إلى ( التي تناولت أدوار المعمـ في ظؿ نظرية التعمـ المستند عمى الدماغ 2613أبوزيد 
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يمكف و عند التدريس باستخداـ التعمـ المستند عمى الدماغ  تمثؿ أىـ أدوار المعمـالنقاط التالية والتي 
 تمخيصيا في:

 المناخ الصفي المبلئـ بما يتفؽ مع العمؿ التعاوني حيث إف الخبرات المكتسبة بالعمؿ  تييئة
 التعاوني تسمح بتوفير أساليب لمتفاعؿ االجتماعي واحتراـ االخريف.

 يديد والخوؼ أثناء عممية التعمـ.بيئة صفية آمنة ال تشعر التبلميذ بالت توفير 
 التبلميذ الحرية لمتفكير، وتجنب ما يعوؽ تفكيرىـ باستخداـ كممات أو إشارات أو إيماءات،  إعطاء

ال )أحمؽ تكوف  ال ،ىذا ليس منطؽالصحيح، الجواب ليس ىذا أو بيئة غير مناسبة مثؿ: 
 سخيؼ، الضوضاء.... الخ.حؿ (، ؼتستظر 

 ميمية يستخدـ التبلميذ فييا مختمؼ حواسيـ.حرص عمى خمؽ بيئة تعلا 
 .استخدـ أسموب اإلثارة والتشويؽ قبؿ البدء في أي نشاط 
  إلى طرح أفكار عديدة ومتنوعة. بما يؤدىتحدي قدرات التبلميذ 
 التبلميذ عمى أف يكونوا عمى وعي بخطوات تفكيرىـ ومراقبتيا وتنظيميا وتقويميا. ةساعدم 
 حؿ األنشطة المختمفةـ طرؽ مختمفة ومتنوعة وغير تقميدية في ع التبلميذ عمى تقدييشجت . 
 التبلميذ دائمًا في أثناء تنفيذ األنشطة مف أجؿ االرتقاء بمستوياتيـ الذىنية وقدراتيـ  ةبلحظم

 العقمية.
  حتى ولو لـ تكف بالمستوى المطموب، مع محاولة تصحيحيا باألساليب  جميع أفكار التبلميذتقبؿ

 حيحة.التربوية الص
  األنشطة المطموبة منيـ يتـ عرض أفكارىا أماـ جميع التبلميذ، حتى  تنفيذبعد انتياء التبلميذ مف

 التبلميذ.ينشط تكامؿ جانبي الدماغ في التفكير لدى جميع 
  تنشيط المتعمميف داخؿ البيئة الصفية وخارجيا مف خبلؿ توفير وسائؿ تقنية متعددة، بحيث

المكانية لؤلشياء، وتحريؾ المتعمـ بحيث يشعر بأىمية التعمـ ودورىما  تمكنيـ مف إدراؾ األبعاد
 في تنمية الجوانب الجسمية وتحمؿ المسؤولية في إنجاز المياـ التعميمية المطموبة منو.

يمكػػف القػػوؿ إف نظريػػة الػػتعمـ المسػػتند إلػػى الػػدماغ ال تعنػػى أف الػػتعمـ  وفػػى ضػػوء العػػرض السػػابؽ
ائػػؽ التربويػػة القديمػػة كانػػت غيػػر صػػحيحة، ولكنيػػا تػػرى أف تمػػؾ الطرائػػؽ ليسػػت بالنمػػاذج واألسػػاليب والطر 

متناغمة مع كيفية عمؿ الدماغ، وال ىي الطريقة المثمى لكيفيػة تعمػـ الػدماغ، فيػذه النظريػة تسػتند إلػى عػدة 
مبػػادئ ؾ الالمعنػػى، وتنظػػيـ التعمػػيـ تبًعػػا لتمػػ مبػػادئ مػػف أىميػػا االقػػرار بمبػػادئ الػػدماغ مػػف أجػػؿ الػػتعمـ ذي

 الموجودة لدى الدماغ.
مدى فاعمية التعمـ  السابقة لمتعرؼ عمى العديد مف الدراسات  تناولتياوألىمية ىذه النظرية فقد  

المستند إلى الدماغ في مجاؿ التدريس لدى طبلب المراحؿ الدراسية المختمفة، ومف ىذه الدراسات: دراسة 
(Pociask,A,2007) أثير التعمـ المستند عمى الدماغ في تعزيز التعمـ التي ىدفت إلى التعرؼ عمى ت

الطبلبي وتغير مستوى مشاركة الطبلب مف أجؿ زيادة تحصيميـ الدراسي مف خبلؿ دمج استراتيجيات 
التي توصمت عمى فاعمية  (Pennington, 2010)الذكاءات المتعددة في الدروس اليومية ، ودراسة 

عمقة بدمج األنشطة الحركية في غرفة الصؼ في تنمية قواعد تطبيؽ نتائج أبحاث الدماغ البشرى المت
 المغة لدى طبلب المدارس الثانوية .

التي أكدت فاعمية برنامج تدريبي قائـ عمى نظرية التعمـ المستند  (0200)فاطمة محمد ودراسة  
لثانية مف عمى الدماغ في تنمية الممارسات الصفية المتناغمة مع الدماغ لدى معممات عموـ الحمقة ا

عف أف تدريس الدراسات  (0203)صفاء محمد التعميـ األساسي أثناء الخدمة، وأسفرت نتائج دراسة 
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االجتماعية في ضوء نظرية التعمـ المستند عمى الدماغ أدى عمى تعديؿ التصورات الخاطئة لبعض 
سارة المتوسط ، ودراسة)المفاىيـ التاريخية وتنمية عمميات العمـ والدافعية لئلنجاز لدى تبلميذ الصؼ 

التي أثبتت فاعمية برنامج قائـ عمى نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ في تدريس (0201الصاوي 
الدراسات االجتماعية لتعديؿ التصورات الخاطئة وتنمية بعض ميارات التفكير البصرى لدى تبلميذ 

 المرحمة اإلعدادية.
وفى  لمبحث، النظري اإلطارفي صياغة  السابقة ساتالدرااألدبيات و وقد استفاد الباحث مف ىذه 

وفى تصميـ دليؿ المعمـ  لمدماغ،صياغة البرنامج المقترح في ضوء فمسفة وأسس ومبادئ التعمـ المستند 
 .لتدريس البرنامج وفًقا لمراحؿ نظرية التعمـ المستند لمدماغ

 المحور الثاني: التخيؿ التاريخي                      
 التاريخي،التخيؿ  عرض لمفيوـثـ  ،عاـعرض لمفيوـ التخيؿ بشكؿ ىذا المحور  يتناوؿ

لتمؾ  تفصيميعرض  يميفيما ، و ة تمؾ المياراتوسائؿ تنميعرض لثُـ ومياراتو، وطبيعتو، وأىمية تنميتو، 
 .عناصرال

 لي:التاتمؾ التعريفات وذلؾ عمى النحو بعض تعددت تعريفات التخيؿ وتنوعت، وُيمكف استعراض 
يقوـ بو التمميذ  عقمينشاط  " التخيؿ بأنو( 002 :0220 النجار،وزينب  شحاتو )حسف يعرؼ

حياة اإلنساف  فييتصور مف خبللو ما ُيمكف أف تصبح عميو األدوات واألجيزة والوسائؿ المستخدمة 
، ط القائمةافة تعديبلت عمى األنمامستقببًل سواء بابتكار صور وأشكاؿ ليذه األدوات واألجيزة أو إض

التخيؿ بأنو " التفكير بالصور أو عممية عقمية تقوـ عمى  ( 33:  0223زيتوف ،  حسف حسيف) ويعرؼ
ة بحيث تنظميا في صور وأشكاؿ ليس لمفرد خبرة بيا إنشاء عبلقات جديدة بيف الخبرات العممية السابق

 ، وتعتمد عمى قدرتي التذكر واالسترجاع والتصور العقمي.    مف قبؿ
 عمىبأنو " عممية عقمية عميا تعتمد ( 002 :0223عبد الرحمف،  ، ووالىالجزارنجفة )وتعرفو  

 بماضيو،ثـ تنظيميا لتؤلؼ منيا أشكااًل وصوًرا جديدة تصؿ الفرد  السابقة،التذكر في استرجاع الخبرات 
 أما "،تكيؼ مع البيئةوتتطمع بو إلى المستقبؿ مكونة بذلؾ دعائـ قوية لئلبداع وال حاضره،وتمتد بو إلى 

فيعرؼ التخيؿ بأنو: الرؤية المتسعة التي تشمؿ أكثر مما ىو واضح  (01: 0222)مجدي حبيب، 
 ظاىرًيا وكذلؾ االستبصار فيما وراء ما نبلحظو بأعيننا". 

التخيؿ بأنو " العممية العقمية التي تتـ فييا المعالجة ( 021: 0200)حامد طالفحو،  يعرؼو 
ض ومات بصورة إبداعية، وبخاصة في غياب المصدر الحسي األصمي مف خبلؿ التعر العقمية لممعم

عقمي بأنو " نشاط أو تمثيؿ ( 222: 0202 الشمري،)محمد ويعرفو  "،لمخبرات والمواقؼ الحياتية 
لمموضوعات التي تدرؾ مف خبلؿ الحواس وخاصة حاستي السمع واالبصار والتي تترجـ في شكؿ 

  تناوؿ تمؾ الموضوعات".صور ذىنية تسيؿ مف 
ألنو عممية ذىنية  لمتخيؿ،صعوبة تحديد مفيوـ جامع شامؿ يرى الباحث  في ضوء ما سبؽو 

بينما يرى البعض  عقمية،كما أف ىناؾ مف يرى التخيؿ عممية  العقمية،مركبة ترتبط بعدد مف العمميات 
 .عقمياآلخر أنو قدرة أو نشاط 

راسة التاريخ وأىدافو، فمف خبلؿ التخيؿ يمكف معايشة أحداث يرتبط التخيؿ ارتباًطا وثيًقا بدو 
 الماضي وتصور أحداث المستقبؿ، وبناء روابط بيف الماضي والحاضر والمستقبؿ

يتـ مف خبلليا تشجيع بأنو " عممية  التاريخيالتخيؿ  (Douglas, 2003: 87)يعرؼ و  
وجيات نظر اآلخريف الذيف عاشوا في أزمنة بحيث يضعوا في اعتبارىـ  الماضيالتبلميذ عمى التفكير في 
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 ،الماضيمختمفة حتى يتمكنوا مف تحميؿ وتفسير األحداث التاريخية مع األخذ في االعتبار ظروؼ 
 ".الماضيبأنو " القدرة اإلبداعية عمى تصور إمكانية معايشة  (Wood,2010:54)وتعرفو

بصوره  التاريخي" تصور لمحدث بأنو التاريخيالتخيؿ  (22: 0200 الخوالدة، )محمد ويعرؼ
ات المختمفة التي تشكؿ والممارسات( لمبحث عف العبلق – األفكار-المجتمع-المكاف –االنساف )الشاممة 

مضموف الحدث التاريخي، لمتعبير عنو بصور مختمفة )كالرسـ والكتابة المعبرة، والتمثيؿ، والرواية، 
 خي".والقصة( عمى أال تخرج عف واقعية الحدث التاري

المناقض كمية  بالشيءليس  :التاريخيالتخيؿ أف  ةمف خبلؿ التعريفات السابقيرى الباحث و 
نما ىو القدرة عمى إعادة  فييا،ال يتصؿ بمجاؿ الحياة التي نعيش  الذيوال بالشيء الحر المطمؽ  لمواقع، وا 

التاريخي ت بيف أجزاء الحدث ساعد التبلميذ عمى إدراؾ العبلقايكما أنو  جديدة،إنتاج الواقع في عبلقات 
 .لممناقشةالمطروح 
يعمؿ عمى اإلفادة مف و العقمية،تنمية قدراتيـ  فييجعؿ المادة التاريخية حية وحقيقية، مما ُيسيـ و 

دراؾ أىمية  الماضي فيسب التبلميذ معرفة الشخصيات واألماكف اليامة يك، و خبرات الُمتعمـ السابقة وا 
رجاع األمور إلى أسبابيا  ُيتيح فرصةأنو  ، كماالزمف  الحقيقية.الكتساب ميارات التحميؿ والنقد وا 

 
 : التاريخي التخيؿ أىمية

أىمية كبيرة في إتاحة الفرصة لمتبلميذ لتصور عوالـ غير التي يحيونيا، فيسمح  التاريخيمتخيؿ ل
تاريخ عبر العصور قد أحداث ال والواقعية، وذلؾ ألفالخبرات الحقيقية  فيليـ بالتأمؿ والتفكير بوضوح 

امتمكيا المتميزوف مف قادتيا وعممائيا  التيأكدت أف تقدـ األمـ وتميزىا كاف ثمرة لمطاقات العقمية 
األمر الذى يعكس أىمية التخيؿ في تدريس التاريخ كمادة حياتية ومستقبمية ، ودوره  وأدبائيا،ومخترعييا 

العديد مف األدبيات التربوية الميتمة بمجاؿ كد عميو ؤ ما تفي تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية ، وىذا 
 Hey Kink ,V)،  (Wells, Scott , 2003) مثؿ بشكؿ خاص  التاريخيالتدريس بشكؿ عاـ والتخيؿ 

 ,Sliwka)  (0223، )صفاء عالـ  (0222(  ، ) نجفة الجزار 0222)عباس راغب عالـ  (2004,
2008) ،(Seng&Wei 2010)  ( 0202ة ، ) محمد الخوالد 

إلى عدد مف النقاط التي تمثؿ أىمية التخيؿ  وباستقراء األدبيات السابقة وغيرىا توصؿ الباحث
 وتتمثؿ تمؾ النقاط في:التربوية  التاريخي
 مادة التاريخ تسعى  التيأحد األىداؼ  التاريخيالتعاطؼ التاريخي ف التعاطؼ عمى القدرة تنمية

 .تمفةمراحؿ التعميـ المخ فيإلى تحقيقيا 
  يساىـ في النمو الوجداني واألخبلقي لدى التبلميذ فالتخيؿ يجعؿ التبلميذ أكثر إدراًكا ألحاسيسيـ

الداخمية نظًرا لتأثرىـ بأفعاؿ وسموكيات الشخصيات المتخيمة، مما يؤدى إلى اكتسابيـ اتجاىات 
 وقيـ، وميارات حياتية متعددة.

 تعميؽ فيـ التبلميذ لطبيعة المجتمع ومشكبلتو  يساىـ في النمو االجتماعي لمتبلميذ مف خبلؿ
 ومف ثـ تخيؿ حموؿ لبعض تمؾ المشكبلت في ضوء معايشتيـ ألحداث الماضي.

  يساىـ في النمو العقمي لمتبلميذ حيث يرتبط بالعديد مف الميارات والعمميات العقمية ويعمؿ عمى
ا يعمؿ عمى تنمية ميارات اتخاذ القرارات( كم –البحث  –التنبؤ  –صقميا مثؿ )االكتشاؼ 

 التفكير العميا كالتفكير الجانبي والناقد.
  تنشيط خياؿ الُمتعمـ عند دراستو لظاىرة أو موضوع ف اإلبداع عمى الُمتعمـ قدرة تنميةيساىـ في

 .أو حدث أو مشكمة ما أحد العمميات األساسية لئلبداع
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  التغمب عمى  فيالتبلميذ  خبلؿ مساعدةوذلؾ مف  التاريخية القرائية االتجاىات تنميةيساىـ في
 الزماف والمكاف المتيف تمتاز بيما مقررات التاريخ. ببعديالمتعمقة الصعوبات 

  أحد مكونات المعرفة والفيـ  التاريخيُيعتبر الحس التبلميذ  لدى التاريخي الحس تنميةيساىـ في
واإللماـ  جغرافية والوعيوالباالختبلفات الثقافية  الواعيوىو يتضمف اإلحساس  ،التاريخي

 التاريخي. بالتفسيرات المختمفة لنفس الحدث
 التاريخي لؤلحداث  والتفسير التحميؿمف خبلؿ  التاريخية األحداث في الشخصيات دور تقدير

 التاريخية المختمفة.
 : التاريخي التخيؿميارات 

حد األىداؼ التربوية لمادة مف المكانة التي أصبح يحتميا كأ التاريخيتنبع أىمية ميارات التخيؿ 
 فالفيـ الجيد لمحقائؽ التاريخية ومخزوف التجربة اإلنسانية عبر الزمف يتطمب مشاركة التبلميذ التاريخ،

وذلؾ مف خبل إثارة األسئمة وتجاوز الحقائؽ  والمبلحظة،التأمؿ  التنظيـ، مثؿ:في عديد مف الميارات 
  (202: 0202ي، )محمد الشمر التي تتضمنيا الكتب المقروءة. 

 المواقؼ تخيؿ عمى اإلعدادي الثاني الصؼ تمميذ قدرةوتعرؼ ميارات التخيؿ التاريخي بأنيا " 
 بعض وقوع مكاف التاريخية وتخيؿ باألحداث المتعمقة التفسيرات وتخيؿ لؤلحداث، البدائؿ وطرح التاريخية،
 بشأف القرار واتخاذ المستقبمية األحداثب التنبؤ األحداث، وقوع في البشرى العنصر دور وتخيؿ األحداث،

 " الغرض ليذا الُمعد االختبار في عمييا يحصؿ التي الدرجة خبلؿ مف التاريخية وتقاس الوقائع بعض
 (01: 0200)تامر عبد العميـ،                                                                               

لتاريخي أيًضا بأنيا" مجموعة االستجابات واألفكار التي تعكس قدرة وتعرؼ ميارات التخيؿ ا
عادة تمثيؿ  نتاج تصورات عقمية لؤلحداث التاريخية في سياقيا الزمنى والمكاني، وا  التمميذ عمى استدعاء وا 
الشخصيات والمفاىيـ التاريخية المجردة، وتصور األسباب وراء األحداث التاريخية، والتنبؤ ببعض 

معارؼ وميارات وقيـ تعميمية، والتي يمكف التعبير بالكتابة  ىث المستقبمية، بصورة مرنة استنادًا عماألحدا
 (021: 0202)شيماء صالح زكريا معروؼ،أو الرسـ". 

واألحداث  المواقؼ تخيؿ عمىالتبلميذ  قدرةميارات التخيؿ التاريخي إجرائًيا بأنيا"  ويعرؼ الباحث
مكاف وزماف وقوع  ـوتخطيي تمؾ األحداث،خصيات التاريخية في وقوع الش وتخيؿ دور التاريخية،
استناًدا عمى  والتنبؤ ببعض األحداث المستقبمية التاريخية،األحداث  تمؾتصور ألسباب وتقديـ األحداث، 

 ."الصور العقمية لممعمومات والخبرات السابقة حوؿ األحداث التاريخية وتنظيميا في صور جديدة
 :ومنياالتخيؿ التاريخي  بعض مياراتيد مف األدبيات والدراسات السابقة إلى وقد أشارت عد

تقديـ نيايات  حددت بعض ىذه الميارات وىى : والتي (Heyer,k.Alexandra,F,2007) دراسة
توقع نتائج أخرى غبر  -عادة ترتيب األحداث بصورة مبتكرة إ -وغير متوقعة لؤلحداث التاريخية  جديدة
 أف (wollner,c.2008) كما أوضحت دراسة ، اح حموؿ غير مألوفة لمشكمة معينةاقتر  -وقعت  التي

وضع  -خبلؿ األفكار واألحداث المطروحة توقع األحداث مف : فيتتمثؿ  التاريخيميارات التخيؿ 
 -فترة زمنية معينة  فيى الشخصيات وصؼ مشاعر إحد -بمية لـ ترد باألحداث التاريخية تطبيقات مستق

 -األحداث وفقًا لتسمسميا الزمنى  إعادة تركيب -مف خبلؿ النصوص التاريخية  الماضيأحداث تخيؿ 
 كتابة تقارير خيالية عف بعض الشخصيات واألماكف .

ادة ترتيب األحػداث إع :في التاريخيالتخيؿ  ميارات (Joo Enuwoo,2011)كما حددت دراسة 
-األحػداث بنػاء عمػى فرضػيات ُمعينػة ب التنبػؤ-حػددة يايات لؤلحداث مػا لػـ تكػف مُ ن تخيؿ-بصورة مبتكرة 

القرار تجاه بعض  اتخاذ-قرارات بديمة تجاه األحداث  تحديد-ء جديدة لبعض األماكف التاريخية أسما تخيؿ
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في: تخيػؿ الوقػائع  التاريخيميارات التخيؿ  (0200عبد العميـ  )تامروحصرت دراسة التاريخية، القضايا 
تخيػػؿ دور العنصػر البشػرى فػػي -تخيػؿ مكػػاف وقػوع األحػداث-تخيػػؿ التفصػيبلت-دائؿطػرح البػ –التاريخيػة 

 اتخاذ القرار. –التنبؤ باألحداث المستقبمية -وقوع األحداث
خيػػػؿ تصػػػنيؼ ووضػػػع قائمػػػة بميػػػارات التوالدراسػػػات السػػػابقة فػػػي  توقػػػد اسػػػتفاد الباحػػػث مػػػف األدبيػػػا

ة والتي تمثػؿ مطمًبػا رئيسػًيا وحيوًيػا مػف متطمبػات التػاريخ التاريخي الرئيسة والفرعية الخاصة بالدراسة الحالي
تخيػػػؿ زمػػػف وقػػػوع األحػػػداث -تخيػػػؿ األحػػػداث والشخصػػػيات التاريخيػػػة فػػػي:وتحقيػػػؽ أىدافػػػو والتػػػي تمثمػػػت 

طػرح بػدائؿ جديػدة -األحداث والشخصيات التاريخية تخيؿ- تخيؿ مكاف وقوع األحداث التاريخية-التاريخية
 المستقبمية.باألحداث  ؤالتنب-التاريخيةلؤلحداث 

 :التاريخي التخيؿ أساليب تنمية 
صعوبة أماـ التبلميذ حيث تتناوؿ مفاىيـ مجردة، وأحداث وشخصيات لـ تعد تشكؿ مادة التاريخ 

" سميوؾ  ولذلؾ أكد التاريخي،يدعو لمتوجو نحو التخيؿ  الذيوىو األمر  حياتيـ،موجودة وبعيدة عف 
"(sliwka ,2008) ية ميارات التخيؿ التاريخي يمكف أف يتحقؽ مف خبلؿ مجموعة مف عمى أف تنم

 التي تساىـ في ربط التبلميذ بالتاريخ ومعايشتو والتي مف بينيا: الوسائؿ واألنشطة التعميمية
  الروايات التاريخية يعمؽ مقدرة التبلميذ عمى فيـ النصوص  ـفاستخدا التاريخية:الروايات

الخيالية، ومف الممكف أف يتأثر التبلميذ بأفعاؿ وقرارات لحقيقية مف التاريخية وتمييز الشخصيات ا
 بعض الشخصيات التاريخية مما يؤدى إلى تنمية ميارة اتخاذ القرار لدييـ.

  :في  تمعب الكتب المصورة دوُرا كبيًرا بما تحتويو مف رسوـ وأشكاؿ توضيحيةالكتب المصورة
 قدة، وتحميؿ الموضوعات التاريخية في سياقيا الزمنى.اكتساب المفاىيـ التاريخية المجردة والمع

  :وما  تاريخية،معرض يضـ مقتنيات شخصية يمكف لمتبلميذ عمؿ معرض الشخصيات التاريخية
عسكرية، كما يمكف عرض كتب ميداليات  والمبلبس، الخرائط،يتعمؽ بيا مف أفكار أو أشياء مثؿ 

 متحركة تجسد الشخصية.عف الشخصية أو تسجيؿ صوتي ليا، أو عمؿ رسوـ 
 :يتطمب عمؿ مجمة تاريخية مف التبلميذ مزيد مف البحث حوؿ شخص او  المجالت التاريخية

 قضية أو حدث، وىو األمر الذي يكسب التبلميذ مزيًدا مف التخيؿ والمعرفة والفيـ.
  تسعى لتنمية : حيث يعد المزج بيف التاريخ وألعاب الدمى مزيًجا مثالًيا لؤلنشطة التي الدمىألعاب

 التاريخي وعبلج صعوبات تعمـ التاريخ. ؿالتخي
 وىي وسيمة تعكس التعاطؼ التاريخي عند بعض األشخاص حوؿ بعض المراسالت الشخصية :

 األحداث والقضايا التاريخية، كما تتيح تبادؿ اآلراء حوؿ بعض األحداث والقضايا والشخصيات
 و أكثر قربًا لواقع التبلميذ عف طريؽ التخيؿ لزماف إحياء التاريخ ويجعم فيُيسيـ : األدوار لعب

 .ومكاف األحداث التاريخية
 ُتعد القصة مف أمتع فنوف األدب لدى التبلميذ، ومف أفضؿ أساليب التعمـ  :التاريخية القصص

المصحوبة بالمتعة والتسمية عندىـ، وُتساعد عمى تعمـ التبلميذ لممفاىيـ األساسية والمعمومات 
 العبلقة بيف األحداث والوقائع،والحقائؽ و 

التي تناولت أىمية تضميف التخيؿ في مناىج التاريخ، ووسائؿ تنمية  وقد تعددت الدراسات
 (Dilek,2009)دراسة " ديميؾ"  ومف بيف ىذه الدراسات والمعمـ،ميارات التخيؿ التاريخي بالنسبة لمتمميذ 

تاريخية وفؽ معايير محددة في إعادة معايشة التي ىدفت إلى قياس مدى فاعمية استخداـ المصادر ال
األحداث التاريخية ووضعيا في سياقيا الزمنى والمكاني، بما يسمح بتنمية ميارات التخيؿ التاريخي لدى 

 .تبلميذ المرحمة المتوسطة



54 

 

فاعمية استخداـ األفبلـ التاريخية في  إلى (Voltez , 2010)" " فولتز ةدارسوأشارت نتائج  
 ،األمريكيةىات إيجابية نحو التخيؿ التاريخي لدى مجموعة مف التبلميذ بالواليات المتحدة اتجاتنمية 

برامج إعداد في  التاريخيبمعرفة أىمية تضميف التخيؿ  (Howell , 2014)مت دراسة " ىويؿ" تواى
ة إلى األثر باستراليا، وأشارت نتائج الدراسوأثر ذلؾ عمى تبلميذ المرحمة الثانوية  الخدمة،ي قبؿ معمم

 .التعمـاإليجابي لمتخيؿ التاريخي عمى عممية 
فاعمية برنامج قائـ عمى  تطبيقات  عمى (0202)نجالء النحاس، وىبو عالـ دراسة أكدت و  

لتنمية ميارات البحث والتخيؿ الجغرافي التاريخي لدى  (HGIS)نظـ المعمومات الجغرافية التاريخية 
إلى  (0201)عالء مرواد وتوصمت دراسة التربية جامعة اإلسكندرية ،  بكمية طبلب الدراسات االجتماعية

في تنمية ميارات التخيؿ البنائي فاعمية تصور مقترح الستخداـ الشعر كمنظـ متقدـ في تدريس التاريخ 
التي  (0202)شيماء معروؼ دراسة أظيرت نتائج لؤلحداث التاريخية لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية، و 

االفتراضي لتنمية التخيؿ والفيـ التاريخي لدى تبلميذ المرحمة الواقع تكنولوجيا  ية استخداـأكدت فاعم
  اإلعدادية.

 وفى ضوء ما تقدـ مف دراسات سابقة يتضح ما يمي:
  أكدت الدراسات السابقة عمى دور مادة التاريخ في تنمية العديد مف العمميات الذىنية بصفة عامة

 والتخيؿ بصفة خاصة.
  ت الدراسات السابقة لمجموعة متنوعة مف مداخؿ وأساليب التدريس المستخدمة في تدريس أشار

وتطبيقات الواقع  التاريخية،واألفبلـ  األولية،التاريخ لتنمية التخيؿ التاريخ مثؿ المصادر 
 .االفتراضي

 أجمعت الدراسات السابقة عمى ضرورة االعتماد عمى مداخؿ تدريسية غير تقميدية في تدريس 
مع أىداؼ بصفة خاصة وىو ما يتفؽ  التاريخيميارات التخيؿ  عامة، وتنميةالتاريخ بصفة 
 الدراسة الحالية.

  تتفؽ الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة عمى أىمية تنمية ميارات التخيؿ التاريخي لدى التبلميذ
 .في جميع المراحؿ الدراسية

 اـ مداخؿ ونظريات ونماذج تدريسية حديثة في تنمية بالرغـ مف إشارة الدراسات السابقة الستخد
  د لمدماغ.إال إنيا لـ تتطرؽ الستخداـ تطبيقات نظرية التعمـ المستن التاريخيالتخيؿ 

  المستند إلىالتعمـ تختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في استخداميا لبرنامج قائـ عمى 
 .االبتدائيي والتفكير الجانبي لدى تبلميذ الصؼ السادس في تنمية ميارات التخيؿ التاريخالدماغ 

 الجانبيالتفكير : حور الثالثالم    
تعريفو، عبلقتو بأنواع التفكير األخرى، مياراتو، مف حيث  الجانبيالتفكير يتناوؿ ىذا المحور 

 .تناوؿ ذلؾ تفصيبًل  يميوفيما ، وعبلقتو بتدريس الدراسات االجتماعية أىميتو،
 :والتعريؼالنشأة 

حيث  ،Edward de Bonoبونو "  دييد " إدوارد  عمى( 1967تـ اشتقاؽ المصطمح عاـ )
 New Think: The use of lateral الجانبياستخداـ التفكير  ":أشار إليو في كتابو " التفكير الجديد

thinking   " التفكير  " مف منيجيف ، يسمى األوؿ "الجانبيبونو" كممة " التفكير  دي، قد اشتؽ
والذى يعتمد عمى الطرؽ التقميدية والمنطقية في التفكير ، ويركز عمى    vertical Thinking"  العمودي

ويطمؽ عميو  Lateral Thinking"  الجانبياسـ " التفكير  الثاني، وأطمؽ عمى النوع  الحموؿ المعتادة
ا في  األفقيفكير " ، و" التاإلحاطة" االبداع الجاد " ، و" التفكير  أحيانا اسـ " والذى يتضمف تغييًرا واضح 
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النظرة المعتادة لمتفكير عند تقديـ الحموؿ المختمفة لممشكبلت فيو يتخذ مف التأمؿ طريًقا لموصوؿ إلى 
  (02: 0200)إيماف عصفور، . الحموؿ اإلبداعية لممشكبلت 

 outside theرج الصندوؽ" بأنو القدرة عمى التفكير بطرؽ إبداعية " خا الجانبيويعرؼ التفكير 
Box داخؿ ذ تستنبط النتائج مف مقدماتيا أي أف التفكير إ بجديد،التقميدي  المنطقيال يأتي التفكير  حيث

ييتـ بالتخيؿ والطموح  الجانبيفالتفكير  منو،الصندوؽ يقصد بو الصندوؽ المقفؿ عمى النتائج المستنبطة 
المتسعة  فييتـ بالنظرة األفقية غير متوقعة، واحيفي حؿ المشكبلت عف طريؽ النظر غمييا مف ن

والمتشعبة لؤلمور ، وال تخفى قيمة ىذه النظرة إذ تأتى لصاحبيا بنتائج وحموؿ تفوؽ في قدرتيا ما يتـ 
 (Edward de Bono's Web 2010) التوصؿ إليو بالنظرة الرأسية المحدودة التي تميز المنطؽ التقميدي.

أيًضا بأنو " تكنيؾ لتوليد األفكار وحؿ المشكبلت في صورة مفاىيـ جديدة  الجانبيويعرؼ التفكير 
 مبتكرة مف خبلؿ النظر إلى األشياء بطرؽ جديدة أكثر سعة مما اعتدنا عميو.

                                                        (Business Dictionary, 2011)  
طريقة مبدعة تخيمية في حؿ المشكبلت تؤدي إلى تغير " ويعرؼ التفكير الجانبي أيًضا بأنو 

بطرح  البدء-الفرضياتاتجاىات الفرد ومفاىيمو عف مشكمة ما، معتمًدا عمى أربعة عناصر ىي: اختيار 
 "عمى التحميؿ المنطقي القدرة-تماماً في التوصؿ لمقضية في اتجاه جديد  اإلبداع-أسئمة

  (24: 0203)عبد الواحد حميد الكبيسي،                                                    
"تفكير يجعؿ المتعمـ يفكر خارج حدود التفكير التقميدي، ويواجو كما يعرؼ التفكير الجانبي بأنو 

لحؿ المشكبلت الرياضية، ويطور  االمشكبلت بأفكار أفضؿ لمحصوؿ عمى نتائج فورية، ويصمـ طرقً 
يير األفكار والمفاىيـ والمدركات، لتوليد مفاىيـ ومدركات جديدة قابمة جديدة، ويسعى إلى تغ اأفكارً 

  (22: 0201)عمي محمد غريب،  ".لمتطبيؽ
وعممية مدروسة يقـو مف خبلليا  عقميموقؼ  "بأنو  التفكير الجانبي إجرائًيا الباحث عرؼيوُ 

 مقترحة كثيرة لممشكبلت  أو حموؿ طرؽ جديدة أو أفكار غير معتادة إليجادالتمميذ باستخداـ خيالو 
ويقاس بالدرجة التي  لمبرنامج المقترح،االبتدائي عند دراستيـ  السادسالتي تواجو تبلميذ الصؼ 

 ."يحصؿ عمييا التمميذ في االختبار المعد لقياس ميارات التفكير الجانبي
 :وعالقتو ببعض أنواع التفكيرالتفكير الجانبي 

ماؿ العقؿ أو تشغيمو في أمر ما، وىو أعظـ ما يميز الجنس إف التفكير بمعناه المجرد ىو: إع
الحيوانات، وىذا ناتج عف تركيب الدماغ لدى االنساف وتعقده مقارنة مع تركيبو البسيط عند  البشرى،
أفكر إذف أنا  )أنامف ربط وجود االنساف بقدرتو عمى التفكير مثؿ قوؿ الفيمسوؼ " ديكارت"  وىناؾ

 الفعمي الفعاؿ. بؿ قصد الوجود  الماديديكارت " الوجود  "يقصد لـ  موجود( وىنا
 (02: 0222 حمودة، )نيى                                                               

فالبعض يربط التفكير الجانبي  ويختمؼ التفكير الجانبي عف غيره مف أنواع التفكير األخرى
مرتبط باألفكار الجديدة، وما التفكير اإلبداعي إال جزء مف  بداعيألف التفكير اإل بالتفكير اإلبداعي

أحياًنا أخرى ىي ليست إال طريقة و التفكير الجانبي فمنجزات التفكير الجانبي إبداعات أصيمة أحياًنا، 
ا جديدة لمنظر إلى األشياء دوف أف تكوف إبداًعا كامبًل، فالتفكير اإلبداعي يحتاج إلى موىبة في التعبير أم

 (2: 0202 بونو، )دي الجديدة.التفكير الجانبي فيو متاح لكؿ الميتميف باألفكار 
التفكير " أىمية عنو وىو  ال يقؿمفيـو آخر بمفيوـ التفكير الجانبي  وىناؾ مف يقارف دائًما بيف

قافة ويسمى أيًضا التفكير الرأسي أو العمودي وىو تفكير ال يحتاج إلى ث Logical Thinkingالمنطقي " 
معيف كؿ ما يحتاجو ىو التأمؿ بعقبلنية إلى األشياء والخروج بمنطؽ االعتداؿ  تعميميدراسية أو مستوى 
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 الذيوىو التفكير  ذلؾ،ليا دور فعاؿ في  المناسب لما تـ التفكير فيو والتجربة التي يمر بيا االنساف
 (23: 0203الواحد حميد الكبيسي، )عبد  عميو.ينسب أساًسا إلى المنطؽ أو ما يألفو االنساف ويعتاد 
فيو أشبو بمف يحفر حفرة ويستمر في حفرىا  رأسيويرى الباحث أف الفرد عندما يفكر بشكؿ 

ذا أراد أف  واحد،بيذا الشكؿ أف يأتي بجديد ألنو يحفر باتجاه  ال يمكنوومف ثـ فإنو نطاقيا، ويظؿ في  وا 
فيو يخرج االنساف  الجانبي،ىو ُلب التفكير ىا وىذا يأتي بجديد فعميو أف يخرج مف ىذه الحفرة إلى غير 

 .عديدةأخرى إلى جوانب  العاديمف االتجاه األحادي في التفكير 
وأداة لئلبداع وتوليد األفكار الجديدة فيو تفكير يسعى إلى  لمتبصر،فالتفكير الجانبي يعد أداة 

طريقة الستخداـ العقؿ بصورة  الجانبيلتفكير واحياتنا، الجامدة التي كوناىا عبر مسيرة تغيير تمؾ القوالب 
ولكف بطريقة تختمؼ عف التفكير الرأسي، إذ ال يقصر نفسو عمى األمور المرتبطة بالموضوع منطقية 

بؿ ينظر في كافة المسائؿ المحيطة بتمؾ األمور  –كما ىو الحاؿ في التفكير الرأسي  –المدروس فقط 
 (01: 0222، بونو ديإدوارد ) ة الرأسية.نظرة أفقية أوسع وأشمؿ مف تمؾ النظر 

-00 :0222دي بونو،  إدوارد) الرأسيوالتفكير  الجانبي( الفروؽ بيف التفكير 3)ويوضح جدوؿ 
 (Brown, D& Kusiak, J, 2006: 5-6 ) (،040 :0221صالح الديف عرفو، )(، 24
 (3)جدوؿ                                          

 التفكير الجانبي التفكير الرأسي و الفروؽ بيف                             
 الجانبيالتفكير  الرأسيالتفكير 

 .البحث عف: ما المختمؼ البحث عف: ما الصحيح؟
تفكٍز تىنٍدي ٌقىو عهى انقفزات فً انتفكٍز من أجم  .تفكٍز تتابعً وانتقائً

 .تىنٍد اتجاه جدٌد
ى الطرؽ يطرؽ االتجاه المألوؼ وال يمتفت إل

 .األخرى
يسير في طرؽ متشعبة ويعيد استكشاؼ المسألة 
بالنظر إلييا مف زوايا أخرى الكتشاؼ إمكانات 

 .جديدة
 الترحيب بالفرص الجديدة. التركيز عمى األشياء وثيقة الصمة بالموضوع.

 اكتشاؼ قائمة اتجاىات جديدة محتممة. التحرؾ في معظـ االحتماالت.
ى النتيجة المنطقية يتوقؼ فور عثوره عم

 المطموبة.
يستمر البحث حتى بعد الوصوؿ إلى النتيجة 

 المطموبة وال يتقيد باتجاه معيف.
 يرتبط بالنصؼ األيمف مف المخ. يرتبط بالنصؼ األيسر مف المخ.

يركز  Convergent Thinkingتفكير تقاربي 
 عمى التدريس بيدؼ التذكر.

يتـ ي Divergent Thinkingتفكير تباعدي 
 باالكتشافات وليس بالمعمومات فقط.

  :الجانبيالتفكير ميارات 
تنمو وميارة  عقمي،ولكنو موقؼ  تعمميا،ليس وصفة سحرية نستخدميا بنجاح فور  الجانبيلتفكير ا

بالتدريب، وعادة لمتفكير، وميارات التفكير الجانبي تعد أداة تمكف الفرد مف التعرؼ كمية عمى قوتو 
 ر جانبي مف خبلؿ العمميات والتدريبات التي يقوـ بيا لموصوؿ عمى حموؿ جديدة، ويشمؿالداخمية كمفك

 :في تتمثؿالتفكير الجانبي عدًدا مف الميارات 
الواعي اليادؼ لما يقـو بو المتعمـ مف   واإلدراؾ ىو التفكير الغرضي  إدراكات جديدة: توليد -1

 عمميات ذىنية بغرض الفيـ.
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لعمؿ األشياء، ولمتعبير عف مفيـو ما البد المفاىيـ ىي أساليب أو طرؽ عامة و  :مفاىيـ جديدة توليد -2
 .لشخص مجيود الستخبلص ىذا المفيوـأف يبذؿ ا

ويجب  ،ويجب أف تكوف الفكرة محددة ،األفكار ىي طرؽ مادية لتطبيؽ المفاىيـ :توليد أفكار جديدة -3
 أف توضع موضع التنفيذ، ويجب تأجيؿ الحكـ عمي األفكار.

 (022: 0222)محمد بكر نوفؿ،                                                            
ومتاحة  ،يعد اإلبداع الجاد طريقة خاصة لتأمؿ الحموؿ مف بيف مجموعة ممكنة :توليد بدائؿ جديدة -4

 حيث يتـ توليد طرؽ مختمفة إلعادة وتنظيـ المعمومات المتاحة.
فاإلبداع ىو العمؿ عمى إنشاء شيء جديد بداًل مف تحميؿ حدث  ديدة:توليد إبداعات )تجديدات( ج -5

قديـ، وتشمؿ اإلبداعات أو التجديدات نمطًا مف التفكير الجانبي، وغالبًا ما يكوف توليد اإلبداعات 
 المألوفة سريًعا بينما إنتاج االبداعات األصيمة يحدث ببطء.

 (332، 304: 0222)حسيف أبورياش،                                                        
 

  التفكير الجانبي: أىمية

تكمف أىمية التفكير الجانبي في أنو ال ييتـ فقط بحؿ المشكبلت؛ بؿ ييتـ بتوليد الطرؽ الجديدة 
  ويمكف تحديد أىمية التفكير الجانبي في النقاط التالية: لرؤية األشياء وعمؿ األشياء،

 عمى التخيؿ. تبلميذينمى قدرة ال 
 .يقيـ األفكار المستقبمية 
 .صالح لجميع الفئات العمرية بدءا مف سف السابعة 
 .يشجع عمى تقدير قيمة التنوع في األفكار بيف المتعمميف، وتدعيـ العبلقة بينيـ 
 .يسيـ في توسيع عمميات التفكير وتحطيـ فكرة المشكبلت التي ال يمكف حميا 
 عديدة.أىداؼ  إلحرازامنة خمؼ األفكار يؤدى عمى التوصؿ لممفاىيـ الك 
 .يساعد عمى تحويؿ المشكبلت عمى فرص والتوصؿ إلى قرارات أفضؿ 

(Training Coursesm2010)                                                                        
 مفة إلى األشياء، والتي يؤدي إلى تغييرات في االتجاىات والمداخؿ لدي الفرد؛ لمنظر بطريقة مخت

 كانت دائًما ينظر إلييا بنفس الطريقة.
 .يشجع عمى ممارسة التفكير خارج الصندوؽ 
 .يشيع مناخ إيجابي أثناء التعمـ 
 .يعد أداة مرنة صالح لمتطبيؽ في التخصصات المختمفة 

 (10 :0203وآخروف، )محمد خيري،                                                                   
عبد الواحد حميد الكبيسي، )دراسة  كدت عمى أىمية التفكير الجانبي:أومف الدراسات التي 

العصؼ الذىني عمى التحصيؿ في الرياضيات والتفكير  استراتيجيةىدفت إلى قياس أثر  التي (0224
لحاسوبي في عبلج برنامج اأظيرت نتائجيا فاعمية  التي (0202)رفعت السيد،  ودراسة الجانبي،

تبلميذ المرحمة  ىدراؾ البصري المكاني لدصعوبات تعمـ الرياضيات وتنمية ميارات التفكير الجانبي واإل
قائـ عمى نموذج مقترح  تدريبيبرنامج التي أكدت عمى فاعمية  (0202)صفاء محمد ودراسة  االبتدائية،

لطبلب الدبمـو  المينيوالوالء  الجانبيالتفكير و  المفظيلمدرس المبحوث وأثره عمى تنمية ميارات التفاعؿ 
 .الجديد بالواديالعامة شعبة الدراسات االجتماعية بكمية التربية 
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التي أجريت في اليند، وىدفت إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف  (Kumar, S. M, 2012)دراسة و 
بة بيف التحصيؿ والتفكير التفكير الجانبي والذكاء والتحصيؿ، وتوصمت إلى وجود عبلقة ارتباطية موج

 وأظيرت دراسة ،  العممي
التعمـ  استراتيجياتاستخداـ بعض  توصمت نتائجيا إلى فاعمية التي (0201حمد، أرضا ) دراسةو 

الرياضيات لدي  المستند إلى الدماغ في تدريس الرياضيات عمى تنمية التفكير الجانبي واالتجاه نحو
  .تبلميذ الصؼ الثالث االبتدائي

 استقراء الدراسات السابقة يالحظ ما يمي:وب
  الدراسات االجتماعية والتي تتناوؿ  أجريت في مجاؿ التي-الباحثفي حدود عمـ  –قمة الدراسة

 التفكير الجانبي، مما يستوجب إجراء المزيد مف الدراسات حولو.
  مفدراسة كؿ كما جاء في  المبحوثونموذج الدرس  اإلبداعيارتباط التفكير الجانبي بالتدريس 

 .(0202صفاء محمد )
  كما جاءالدماغ  المستند إلىالتعمـ و  والذكاء، المنظـ،وجود عبلقة بف التفكير الجانبي واالبداع 

 .   (0201حمد، أ)رضا ،Alex, 2010)، (Kumar, S. M, 2012) مفدراسة كؿ في 
  الدماغ  المستند إلى التعمـتناولت العبلقة بيف نظرية -في حدود عمـ الباحث –ال توجد دراسة

 والتخيؿ التاريخي والتفكير الجانبي مف خبلؿ تدريس التاريخ، وىذا ما ستقـو بو الدراسة الحالية.
  :بتدريس الدراسات االجتماعية التفكير الجانبي عالقة

 التي تتسـ بطبيعة خاصة، فيي تذخرمف المقررات تعد الدراسات االجتماعية وبخاصة التاريخ 
التي ال يصمح في تدريسيا الطرؽ التقميدية التي تعتمد  التاريخية،واألحداث والشخصيات بالموضوعات 

لى طرؽ تدريس إتحتاج  بؿ التبلميذ،والحفظ والترديد مف جانب  والتمقي المعمـ،عمى التمقيف مف جانب 
الجيد  وبذؿ والتخيؿ،وتشجيعو عمى التفكير  المتعمـ،شحذ ذىف و  والدماغ،إعماؿ العقؿ تعتمد عمى 

 .وحموؿ جديدة لمموضوعات والقضايا التاريخيةإلى أفكار  لمتوصؿ
عمى التفكير بطرؽ متعددة ييدؼ إلى حث المتعمـ  الذي الجانبي،ويتفؽ ىذا مع طبيعة التفكير  

وتشجع المتعمـ عمى االىتماـ بالعناصر المتعمقة  جوانبو،تتناوؿ القضية أو الموضوع المدروس مف جميع 
زحاـ األفكار عميا تصؿ بالمتعمـ إؿ عنصر مف ىذه العناصر التي قد تيمؿ في  بأيالستيانة بيا وعدـ ا

 حؿ لـ يسبؽ طرحو مف قبؿ.
وتوليد بدائؿ عديدة لمقضايا  تحقيقو،يساعد المتعمـ عمى التركيز عمى اليدؼ المراد  الجانبيوالتفكير 

اع، وأيًضا قياـ المتعمـ بعممية تقويـ وحصاد ؿ واالبدوالموضوعات التاريخية يراعى فييا التجديد والتخي
 لكافة األفكار المطروحة الستبقاء األفكار البناءة الجديدة، واستبعاد األفكار التي ال يمكف تحقيقيا.

ىناؾ بعض اإلجراءات التي يجب عمى معمـ الدراسات االجتماعية مراعاتيا يرى الباحث أف و 
 :وىي لصؼ الدراسيلتشجيع ممارسة التفكير الجانبي داخؿ ا

 .طرح تساؤالت حوؿ خطوات التوصؿ إلى إجابة جيدة مفاجئة مف جانب التمميذ 
 وضوحا  اإلجابات أفضؿ، وبعدىا يحدد التعميميألسئمة الموقؼ  متعددة صحيحة إجابات تقديـ

 .وابتكاًرا
  والترحيب باألفكار الجديدة. الذىنياستخداـ العصؼ 
  لحفز العقؿ عمى رؤية مناطؽ جديدة  يوميأو  أسبوعيوقت بتخصيص  الجانبيممارسة التفكير

 .مف خبلؿ ممارسة تدريبات إبداعية
 .حث التمميذ عمى توجيو تفكيره إلى رؤى جديدة لمواجية المشكبلت والقضايا 



59 

 

  ثـ في  فييا،صغيرة والتفكير إلى أجزاء  بعض المشكبلت التي تحتوي عمى عدة مفاىيـتقسيـ
 فكرة تربط بيف المفاىيـ المكونة لتمؾ المشكمة. النياية يتـ التوصؿ إلى

  عند حؿ المشكبلت التي  تخٍم شخصٍات مشهىرة فً انمجال واالقتداء بهاتىجٍ  انتالمٍذ إنى
 تواجييـ.

 .استخداـ الصدفة أي إدخاؿ عنصر مف العشوائية والمفاجأة لتجديد األفكار 
  إذاوتوليد بدائؿ جديدة حتى  ،لوفةأر موالنظر إلى الفكرة مف زوايا جديدة غي ،صدار حكـإعدـ 

 .كانت غير منطقية
                                              

 إجراءات البحث

لدى تبلميذ الصؼ  الجغرافيوالتفكير  التاريخيتنمية ميارات التخيؿ  ىوالبحث اليدؼ مف لما كاف 
  إجراءات اإلجابة عنيا: يميوفيما  ،البحثفقد تطمب ذلؾ اإلجابة عف أسئمة  االبتدائي،السادس 

 نصو: الذي السؤاؿ األوؿ عفأواًل اإلجابة 
 ؟االبتدائيالصؼ السادس لتبلميذ  البلزمة التاريخيما ميارات التخيؿ 

 
 : التاريخيميارات التخيؿ إعداد قائمة 

تبلميذ الصؼ السادس تـ بناء قائمة بميارات التخيؿ التاريخي الواجب تنميتيا للئلجابة عف السؤاؿ األوؿ 
 :الخطوات التالية االبتدائي وذلؾ مف خبلؿ

 ميارات التخيؿ يتمثؿ اليدؼ األساسي مف إعداد القائمة في تحديد  ليدؼ مف إعداد القائمة:ا
 االبتدائي. سادسالالصؼ لتبلميذ التاريخي البلزمة 

  :إلى المصادر  يؿ التاريخيميارات التختـ الرجوع في اشتقاؽ قائمة تحديد مصادر اشتقاؽ القائمة
والمراجع  األدبيات النظرية- التي اىتمت بالتخيؿ التاريخيالبحوث والدراسات السابقة )التالية 

آراء المتخصصيف في مجاؿ تدريس  استطبلع- التاريخيخيؿ تناولت الت يالمتخصصة الت
 .(الدراسات االجتماعية

  :صورتيا صادر السابقة تـ إعداد القائمة في بعد دراسة المإعداد القائمة في صورتيا األولية
فييا  إلبداء الرأي التدريسفي المناىج وطرؽ السادة المحكميف مجموعة مف  عمى لعرضيا األولية

 .وتعديؿ صياغة البعض الفرعية المياراتوقد أسفرت ىذه الخطوة عف حذؼ بعض 

  :التي تـ األخذ بيا، تـ التوصؿ و  في ضوء التعديبلت التي أجراىا السادة المحكميف،ضبط القائمة
 .التاريخيميارات التخيؿ الصورة النيائية لقائمة  إلى

 ميارات( 5)خمس مف  التاريخيميارات التخيؿ تكونت الصورة النيائية لقائمة لصورة النيائية: ا 
-التاريخيةزمف وقوع األحداث  تخيؿ-التاريخيةتخيؿ األحداث والشخصيات  ميارات:رئيسية ىي 

باألحداث  التنبؤ-التاريخيةبدائؿ جديدة لؤلحداث  طرح-التاريخيةكاف وقوع األحداث م تخيؿ
( 24الفرعية بمغ عددىا )الميارات مجموعة مف  ميارة رئيسية منياويندرج تحت كؿ ، المستقبمية

 .() مفردة فرعية

 الذي نصو: السؤاؿ الثاني عف اإلجابة ثانًيا
 لتبلميذ الصؼ السادس االبتدائي؟ البلزمة التفكير الجانبيما ميارات  

                                                           

(( ملحق )7 ).الصورة النهائية لقائمة مهارات التخيل التاريخي 
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 : التفكير الجانبيميارات إعداد قائمة  
الواجب تنميتيا لتبلميذ الصؼ السادس  التفكير الجانبيتـ بناء قائمة بميارات لئلجابة عف السؤاؿ الثاني 
 :الخطوات التالية االبتدائي وذلؾ مف خبلؿ

 ميارات التفكير عداد القائمة في تحديد يتمثؿ اليدؼ األساسي مف إ ليدؼ مف إعداد القائمة:ا
 االبتدائي. سادسالالصؼ لتبلميذ الجانبي البلزمة 

  :إلى المصادر  التفكير الجانبيميارات تـ الرجوع في اشتقاؽ قائمة تحديد مصادر اشتقاؽ القائمة
مراجع وال األدبيات النظرية- الجانبيبالتفكير التي اىتمت البحوث والدراسات السابقة )التالية 

آراء المتخصصيف في مجاؿ تدريس الدراسات  استطبلع- التفكير الجانبيتناولت  يالمتخصصة الت
 .(االجتماعية

  :بعد دراسة المصادر السابقة تـ إعداد القائمة في صورتيا إعداد القائمة في صورتيا األولية
فييا  إلبداء الرأي سالتدريفي المناىج وطرؽ السادة المحكميف مجموعة مف  عمى لعرضيا األولية

 .وتعديؿ صياغة البعض ألبعاد الفرعيةوقد أسفرت ىذه الخطوة عف حذؼ بعض ا

  :والتي تـ األخذ بيا، تـ التوصؿ  في ضوء التعديبلت التي أجراىا السادة المحكميف،ضبط القائمة
 .الجانبيميارات التفكير الصورة النيائية لقائمة  إلى

 ميارات ( 5)خمس مف  التفكير الجانبيميارات ة النيائية لقائمة تكونت الصور لصورة النيائية: ا
بدائؿ  توليد، أفكار جديدة توليد، مفاىيـ جديدة توليد، جديدةتوليد إدراكات  ميارات:رئيسية ىي 

الفرعية الميارات مجموعة مف  ميارة رئيسية منياويندرج تحت كؿ  ،إبداعات جديدة توليد، جديدة
 .() فرعية ( مفردة24بمغ عددىا )

 :مانصيوالرابع و اإلجابة عف السؤاؿ الثالث  لثًااث
ما أثر استخداـ نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ في تدريس الدراسات االجتماعية عمى  السؤاؿ الثالث:

 تنمية ميارات التخيؿ التاريخي لدي تبلميذ المرحمة االبتدائية؟
 عمى االجتماعية الدراسات تدريس في الدماغ إلى المستند ـالتعم نظرية استخداـ أثر ما: السؤاؿ الرابع

 االبتدائية؟ المرحمة تبلميذ لدي التفكير الجانبي ميارات تنمية
 واألدوات ىي: الموادمجموعة مف لئلجابة عمى السؤاليف السابقيف تـ اعداد 

 أواًل مواد البحث:
 الدراسات بكتاب والرابعة( الثالثة دتيف)الوح التاريخ مقرر دروس صياغة تـ حيث التمميذ كتيب إعداد 

 الكتيب إعداد وتـ الدماغ، إلى المستند التعمـ نظرية باستخداـاالبتدائي  السادس بالصؼ االجتماعية
رشاد لتوجيو  مف العاـ اليدؼ الكتيب وتضمف النظرية، باستخداـ الوحدة دراسة كيفية إلى التبلميذ وا 
 .والتقويـ يمية،التعم األنشطة-المقرر دروس الكتيب،

 التاريخ مقرر دروس لتدريس لممعمـ إرشادي دليؿ إعداد تـ حيث اإلرشادي المعمـ دليؿ اعداد  (
 نظرية لمراحؿ وفًقا االبتدائي السادس بالصؼ االجتماعية الدراسات بكتاب(  والرابعة الثالثة الوحدتيف

 – الدليؿ أىداؼ – الدليؿ مقدمة: ضمفيت أف الدليؿ إعداد في رُوعي وقد الدماغ، إلى المستند التعمـ
المحتوى العممي لدروس  -وتطبيقاتيا الدماغ إلى المستند التعمـ نظرية استخداـ في المعمـ أدوار

 كتيب عرض وتـ المقرر، دروس-التعميمية الوسائؿ-المقرر لدروس اإلجرائية األىداؼ -الوحدتيف 
 في وتعديميما صحتيما مدي لتحديد والمحكميف راءالخب السادة مف مجموعة عمى المعمـ ودليؿ التمميذ

                                                           

(( ملحق )3 ).الصورة النهائية لقائمة مهارات التفكير الجانبي 
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كتيب التمميذ ودليؿ كؿ مف آلراء السادة المحكميف أصبح  ا، وبإجراء التعديبلت طبقً  آرائيـ ضوء
             .(())في صورتو النيائية وجاىز لمتطبيؽ .  المعمـ

 البحث: أدوات ثانًيا
 :ميارات التخيؿ التاريخي إعداد اختبار -0

 التالية:تـ إتباع الخطوات  ميارات التخيؿ التاريخي اختباراد إلعد
مدى توفر مجموعة مف ميارات التخيؿ  االختبار قياساستيدؼ تحديد اليدؼ مف االختبار:  -0

 التاريخي لدى تبلميذ الصؼ السادس االبتدائي.
تخيؿ )التاريخي ميارات التخيؿ قيس ( سؤاؿ ي36تكوف االختبار مف ) ونوعو:وصؼ االختبار  -2

مكاف وقوع األحداث  تخيؿ-زمف وقوع األحداث التاريخية تخيؿ-األحداث والشخصيات التاريخية
( التي تـ التوصؿ إلييا باألحداث المستقبمية التنبؤ-بدائؿ جديدة لؤلحداث التاريخية طرح-التاريخية

 في قائمة ميارات التخيؿ التاريخي.

آرائيـ مف السادة المحكميف بيدؼ التعرؼ عمى تـ عرض االختبار عمى مجموعة  االختبار:ضبط  -3
ضوء آراء السادة المحكميف سواء بالتعديؿ أو  فيوُأجريت التعديبلت البلزمة  حولو،ومبلحظاتيـ 
غير تمميذ  (36)مكونة مف  استطبلعيةكما ُطبؽ االختبار عمى مجموعة  باإلضافة،بالحذؼ أو 

رصد الدرجات وُأجريت العمميات الحسابية تصحيح إجابات التبلميذ و  (، وتـمجموعة البحث)
 بيدؼ: وذلؾ (SPSS)برنامج  باستخداـواالحصائية 

 وذلؾ عف  النصفية،بطريقة التجزئة حساب معامؿ ثبات  تـ االختبار:ثبات  حساب معامؿ
يجاد معامؿ االرتباط بيف  زوجية،طريؽ تقسيـ أسئمة االختبار إلى أسئمة فردية وأسئمة  وا 

مرتفعة تشير نسبة  وىي( .78) وقد تبيف أف معامؿ الثبات يساوى والزوجية،ة األسئمة الفردي
 لمتطبيؽ.إلى صبلحية االختبار 

 تـ حساب صدؽ االختبار عف طريؽ حساب صدؽ المحتوى  االختبار:صدؽ  ساب معامؿح
وذلؾ بعرضو عمى مجموعة مف المحكميف والذيف أكدوا صبلحية االختبار  المنطقيأو الصدؽ 

لبلختبار مف خبلؿ حساب الجذر  اإلحصائيوالصدؽ الذاتي أو  لقياسو،ما وضع لقياس 
وتبيف أف معامؿ الصدؽ يساوى  الذاتي،وكاف معامؿ الصدؽ  الثبات،لمعامؿ  التربيعي

 عالية..( وىذا يدؿ عمى تميز االختبار بدرجة صدؽ ,88)
 استخداـر عف طريؽ : تـ حساب الزمف البلـز لتطبيؽ االختباحساب زمف تطبيؽ االختبار 

دقائؽ  (5)إلى  دقيقة( باإلضافة 55)معادلة حساب متوسط زمف تطبيؽ االختبار وقد بمغ 
 دقيقة. (66)لشرح تعميمات االختبار ومف ثـ يصبح زمف الكمى لتطبيؽ االختبار 

تـ تقدير مستويات إجابة التبلميذ عمى كؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار في طريقة تصحيح االختبار:  -4
بحيث تكوف أعمى درجة يمكف أف  (،1ضعيؼ) (،2مقبوؿ) (،3( جيد)4أربعة مستويات ىي: ممتاز)

 (.36وأقؿ درجة ممكف أف يحصؿ عمييا ) (،126يحصؿ عمييا التمميذ في ىذا االختبار)
 

                                                           
(( ملحق )4 )دليل المعلم لتدريس موضوعات المقرر باستخدام التعلم المستند للدماغ.  

(( ملحق )5 )لألنشطة والتدريبات ب التلميذكتي.  
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وبعد تطبيؽ التجربة االستطبلعية  المحكميف،بعد عرض االختبار عمى  لالختبار:الصورة النيائية  -2
 يدًا لمتطبيؽ عمى مجموعة البحث، والجدوؿيتم (صورتو النيائية ) فيأصبح االختبار  لبلختبار
 :التي تضمنيا االختبار التاريخييعرض المواصفات واألوزاف النسبية لميارات التخيؿ  التالي

 (2جدوؿ )
 المواصفات واألوزاف النسبية لميارات التخيؿ التاريخييوضح 
 المفردات التي تقيسيا النسبيالوزف  ةعدد األسئم الميارات الرئيسية

 5: 1 16.66 5 تخيؿ األحداث والشخصيات التاريخية
 02: 1 16.66 2 تخيؿ زمف وقوع األحداث التاريخية
 02: 00 16.66 2 تخيؿ مكاف وقوع األحداث التاريخية
 02: 01 16.66 2 طرح بدائؿ جديدة لألحداث التاريخية

 32: 00 33.33 02 التنبؤ باألحداث المستقبمية
 32 %022 32 المجموع

 
 :ميارات التفكير الجانبيإعداد اختبار  -0

 تـ إتباع الخطوات التالية: ميارات التفكير الجانبيإلعداد اختبار 
 ميارات التفكير الجانبيمدى توفر مجموعة مف  االختبار قياساستيدؼ تحديد اليدؼ مف االختبار:  -0

 ائي.لدى تبلميذ الصؼ السادس االبتد
ميارات قيس مف نمط االختيار مف متعدد ت( سؤاؿ 25تكوف االختبار مف )وصؼ االختبار ونوعو:  -0

جديدة، توليد مفاىيـ جديدة، توليد أفكار جديدة، توليد بدائؿ جديدة، توليد إدراكات ) الجانبيالتفكير 
 خي.تـ التوصؿ إلييا في قائمة ميارات التخيؿ التاري يتوليد إبداعات جديدة( الت

تـ عرض االختبار عمى مجموعة مف السادة المحكميف بيدؼ التعرؼ عمى آرائيـ ضبط االختبار:  -3
ومبلحظاتيـ حولو، وُأجريت التعديبلت البلزمة في ضوء آراء السادة المحكميف سواء بالتعديؿ أو 

ر ( تمميذ غي36بالحذؼ أو باإلضافة، كما ُطبؽ االختبار عمى مجموعة استطبلعية مكونة مف )
مجموعة البحث(، وتـ تصحيح إجابات التبلميذ ورصد الدرجات وُأجريت العمميات الحسابية )

 وذلؾ بيدؼ: (SPSS)واالحصائية باستخداـ برنامج 
 بطريقة التجزئة النصفية، وذلؾ حساب معامؿ ثبات االختبار  تـ ثبات االختبار: حساب معامؿ

يجاد معامؿ االرتباط بيف عف طريؽ تقسيـ أسئمة االختبار إلى أسئمة فردية  وأسئمة زوجية، وا 
مرتفعة تشير ( وىي نسبة .76) األسئمة الفردية والزوجية، وقد تبيف أف معامؿ الثبات يساوى

 إلى صبلحية االختبار لمتطبيؽ.
 تـ حساب صدؽ االختبار عف طريؽ حساب صدؽ المحتوى صدؽ االختبار:  ساب معامؿح

مجموعة مف المحكميف والذيف أكدوا صبلحية االختبار أو الصدؽ المنطقي وذلؾ بعرضو عمى 
لقياس ما وضع لقياسو، والصدؽ الذاتي أو اإلحصائي لبلختبار مف خبلؿ حساب الجذر 

وتبيف أف معامؿ الصدؽ يساوى  التربيعي لمعامؿ الثبات، وكاف معامؿ الصدؽ الذاتي،
 .( وىذا يدؿ عمى تميز االختبار بدرجة صدؽ عالية.,78)

                                                           

(( ملحق )6 ).الصورة النهائية الختبار مهارات التخيل التاريخي 
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  تـ حساب الزمف البلـز لتطبيؽ االختبار عف طريؽ استخداـ مف تطبيؽ االختبارحساب ز :
( دقائؽ 5دقيقة( باإلضافة إلى ) 46معادلة حساب متوسط زمف تطبيؽ االختبار وقد بمغ )

 ( دقيقة.45لشرح تعميمات االختبار ومف ثـ يصبح زمف الكمى لتطبيؽ االختبار )
   جة واحدة لكؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار وبذلؾ تكوف الدرجةتـ تحديد در طريقة تصحيح االختبار:  -2

 ( درجة.25النيائية لبلختبار )
وبعد تطبيؽ التجربة االستطبلعية  المحكميف،بعد عرض االختبار عمى الصورة النيائية لالختبار:  -2

دوؿ تمييدًا لمتطبيؽ عمى مجموعة البحث، والج (صورتو النيائية ) فيأصبح االختبار  لبلختبار
 :التالي يعرض المواصفات واألوزاف النسبية لميارات التخيؿ التاريخي التي تضمنيا االختبار

 (2جدوؿ )
 الجانبيالتفكير المواصفات واألوزاف النسبية لميارات يوضح 
 المفردات التي تقيسيا الوزف النسبي عدد األسئمة الميارات الرئيسية

 5: 1 26 5 جديدةتوليد إدراكات 
 11: 6 24 6 مفاىيـ جديدةتوليد 

 16: 12 26 5 توليد أفكار جديدة
 26: 16 16 4 توليد بدائؿ جديدة
 25: 21 26 5 توليد إبداعات جديدة

 25 %166 25 المجموع
 :لتجربة الميدانية لمبحثا   

  التالية:مرت التجربة الميدانية لمبحث بالخطوات   
عمى نظرية  فاعمية البرنامج القائـ عمىإلى التعرؼ ىدفت تجربة البحث  اليدؼ مف تجربة البحث: -0

لتبلميذ الصؼ السادس  الجانبيوالتفكير  التاريخيفي تنمية ميارات التخيؿ الدماغ  المستند إلىالتعمـ 
 .التاريخمف خبلؿ تدريس  االبتدائي

 ائياالبتد لسادسامف تبلميذ الصؼ  تمميذ (86)تكونت عينة البحث مف  البحث:اختيار مجموعة  -0
 الدراسيالفصؿ  فيبنى سويؼ التعميمية  " بإدارةبشرؽ النيؿاالبتدائية  ديدةبنى سويؼ الجبمدرسة " 

وتـ تقسيـ التبلميذ إلى مجموعتيف األولى تجريبية وتكونت  ـ، 2617/ 2616 الدراسيلمعاـ  الثاني
 ( تمميذ.46وتكونت مف ) ( تمميذ والثانية ضابطة46مف )

يتضمف مجموعتيف إحداىما:  الذيالبحث بالتصميـ التجريبي استخدـ ىذا  حث:لمب التجريبيالتصميـ  -3
 البرنامجواألخرى تدرس محتوى  لمدماغ، دتجريبية تدرس البرنامج القائـ عمى نظرية التعمـ المستن

 التقميدية.بالطريقة 
بطة في بداية الضاو  التجريبية ُطبقت أدوات البحث عمى المجموعتيف البحث:ألدوات  القبميالتطبيؽ   -2

  :ـ والجدوؿ التالي يوضح نتائج التطبيؽ القبمي2616/2617األوؿ  الدراسيالفصؿ 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(( ملحق )2 ).الصورة النهائية الختبار مهارات التفكير الجانبي 
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 (1جدوؿ )
 قيـ )ت( لنتائج التطبيؽ القبمي ألدوات البحث عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة

المجموعة التجريبية  نوع االختبار
 (22ف)

المجموعة الضابطة 
 (22ف)

مستوى  قيمة ت
 اللةالد

 0ع 0ـ 0ع 0ـ
اختبار ميارات 
 التخيؿ التاريخي

 غير دالة 1.32 2,24 44,95 2,36 45,62

اختبار ميارات 
 التفكير الجانبي

 غير دالة 1,43 1,15 9,45 ،852 9,12

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف الفرؽ بيف متوسطي درجات كؿ مف المجموعتيف التجريبية 
التخيؿ التاريخي واختبار ميارات التفكير الجانبي غير دالة إحصائًيا، مما والضابطة عمى اختبار ميارات 

يعنى أنو ال يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة قبمًيا مما يدؿ عمى تكافؤ 
 المجموعتيف قبؿ التدريس باستخداـ نظرية التعمـ المستند لمدماغ.

 راميمج التقى الباحث بمعمـ فصؿ المجموعة التجريبية )األستاذ قبؿ تدريس البرنا البرنامج: دريست -2
جراءات التدريس في  مع تزويد المعمـ بدليؿ  البرنامج،سيد( لتوضيح الغرض مف البحث وأىميتو وا 

األوؿ مع  الدراسيبداية مف الفصؿ  وقد قاـ المعمـ بتطبيؽ البرنامج التدريس،بو في عممية  ديسترش
(، مع قياـ الباحث بمتابعتو الثالثة مف كتاب الدراسات االجتماعية )جزء التاريخبداية تدريس الوحدة 

 اسبوعًيا، والتـز المعمـ بالوقت المحدد لتدريس البرنامج لممجموعة التجريبية.
اختبار ميارات التخيؿ التاريخي )تـ إعادة تطبيؽ أدوات البحث  :البحثالتطبيؽ البعدي ألدوات  -1

ير الجانبي( بعدًيا عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة، وقد تـ التصحيح واختبار ميارات التفك
 وتحميؿ البيانات إحصائًيا.

 
 :عرض النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا    

 عف أسئمة البحث والتحقؽ مف صحة فروضو: لئلجابةعرض ألىـ النتائج التي تـ التوصؿ إلييا  يميفيما 
 :التاريخيرات التخيؿ النتائج الخاصة باختبار مياأواًل 

درجات  متوسطيفرؽ داؿ إحصائًيا بيف  د"يوج أنواألوؿ لمدراسة عمى  البحثيينص الفرض 
وأبعاده  التاريخيالختبار ميارات التخيؿ  البعديالتطبيؽ  فيتالميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة 

 .المختمفة لصالح المجموعة التجريبية
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة)ت(  سابوالختبار صحة ىذا الفرض تـ ح

لدرجات تبلميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات التخيؿ التاريخي، 
 ( يوضح ذلؾ:7)وجدوؿ 
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 (2جدوؿ )
ارات التخيؿ الختبار مي البعديقيـ )ت( لنتائج التطبيؽ المتوسطات واالنحرافات المعيارية و 
 المجموعتيف التجريبية والضابطة التاريخي عمى

ميارات التخيؿ 
 التاريخي

مستوى  قيمة ت المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية  ف
 0ع 0ـ 0ع 0ـ الداللة

تخيؿ األحداث 
 والشخصيات التاريخية

22 

16.07 1.34 11.07 1.32 16.71 22، 

تخيؿ زمف وقوع 
 ةاألحداث التاريخي

17.40 1.21 10.85 1.59 20.66 22، 

تخيؿ مكاف وقوع 
 األحداث التاريخية

17.40 1.03 10.55 1.53 23.41 22، 

طرح بدائؿ جديدة 
 لألحداث التاريخية

14.80 1.66 9.87 .822 16.75 22، 

التنبؤ باألحداث 
 المستقبمية

34.50 2.65 21.52 2.74 21.50 22، 

 ،22 51.53 3.68 63.87 2.51 100.17  االختبار ككؿ
المجموعة  تبلميذبيف متوسطي درجات  داؿ إحصائًياويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف ىناؾ فرؽ 

وأبعاده المختمفة  ميارات التخيؿ التاريخيالتطبيؽ البعدي الختبار في المجموعة الضابطة  تبلميذالتجريبية و 
 البحث.الفرض األوؿ مف فروض يقود إلى قبوؿ  الذياألمر  ،لصالح المجموعة التجريبية

 اختبار صحة الفرض الثاني:
تالميذ درجات  متوسطييوجد فرؽ داؿ إحصائًيا بيف  " لمدراسة عمى أنو الثاني ينص الفرض البحثي

ميارات التخيؿ التاريخي وأبعاده  المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار
 المختمفة لصالح التطبيؽ البعدي.

والختبار صحة ىذا الفرض تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة)ت( 
لدرجات تبلميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات التخيؿ التاريخي، 

 ( يوضح ذلؾ:8)وجدوؿ 
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 (3جدوؿ )
والبعدي الختبار ميارات  القبميلنتائج التطبيؽ  المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيـ )ت(

 التجريبية  ةالتخيؿ التاريخي عمى المجموع
ميارات التخيؿ 

 التاريخي
مستوى  قيمة ت  تطبيؽ البعديال  التطبيؽ القبمي ف

 0ع 0ـ 0ع 0ـ الداللة
تخيؿ األحداث 
والشخصيات 
 التاريخية

22 

7.12 .852 16.07 1.34 41.68 22، 

مف وقوع تخيؿ ز 
 األحداث التاريخية

6.92 .858 17.40 1.21 43.61 22، 

تخيؿ مكاف وقوع 
 األحداث التاريخية

7.15 1.42 17.40 1.03 36.72 22، 

طرح بدائؿ جديدة 
 لألحداث التاريخية

7.00 .847 14.80 1.66 27.40 22، 

التنبؤ باألحداث 
 المستقبمية

17.42 1.97 34.50 2.65 32.95 22، 

 ،22 93.07 2.51 100.17 2.30 45.62  ختبار ككؿاال
المجموعة  تبلميذبيف متوسطي درجات  داؿ إحصائًياويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف ىناؾ فرؽ 

الختبار الختبار ميارات التخيؿ التاريخي لصالح التطبيؽ البعدي  والبعدي القبميفي التطبيقيف التجريبية 
مما يؤكد وجود فاعمية لمبرنامج في تنمية ميارات التخيؿ التاريخي لمختمفة ميارات التخيؿ التاريخي وأبعاده ا

يقود إلى قبوؿ الفرض  األمر الذي ككؿ وفى كؿ ميارة عمى حده وذلؾ لتبلميذ الصؼ السادس االبتدائي،
 مف فروض البحث. الثاني
 النتائج الخاصة باختبار ميارات التفكير الجانبي:ثانًيا 

تالميذ درجات  متوسطييوجد فرؽ داؿ إحصائًيا بيف  " لمدراسة عمى أنو لثالثاينص الفرض البحثي 
المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات التفكير الجانبي وأبعاده 

 المختمفة لصالح المجموعة التجريبية.
معيارية وقيمة)ت( والختبار صحة ىذا الفرض تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال

، الجانبيالتفكير لدرجات تبلميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات 
 ( يوضح ذلؾ:9)وجدوؿ 
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 (4جدوؿ )
التفكير المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيـ )ت( لنتائج التطبيؽ البعدي الختبار ميارات 

 التجريبية والضابطة عمى المجموعتيفالجانبي 
التفكير ميارات 

 الجانبي
مستوى  قيمة ت المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية  ف

 0ع 0ـ 0ع 0ـ الداللة
 ،22 21.112 00001. 2.00 599. 4.00 22 جديدةتوليد إدراكات 

 ،22 13.921 635. 2.57 549. 4.42 توليد مفاىيـ جديدة
 ،22 12.569 533. 2.35 619. 3.97 توليد أفكار جديدة
 ،22 14.527 630. 2.25 662. 4.35 توليد بدائؿ جديدة
توليد إبداعات 

 جديدة

4.62 .490 2.57 .712 14.997 22، 

 ،22 38.825 1.056 11.75 1.15 21.37  االختبار ككؿ
وعة المجم تبلميذبيف متوسطي درجات  داؿ إحصائًياويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف ىناؾ فرؽ 

وأبعاده المختمفة  التفكير الجانبيميارات التطبيؽ البعدي الختبار في المجموعة الضابطة  تبلميذالتجريبية و 
 مف فروض البحث. قود إلى قبوؿ الفرض الثالثاألمر الذي ي ،لصالح المجموعة التجريبية

 ختبار صحة الفرض الرابع:ا
تالميذ درجات  متوسطيفرؽ داؿ إحصائًيا بيف يوجد  " لمدراسة عمى أنو الرابع ينص الفرض البحثي

المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار ميارات التفكير الجانبي وأبعاده 
 المختمفة لصالح التطبيؽ البعدي.

والختبار صحة ىذا الفرض تـ حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة)ت( 
، الجانبيالتفكير جموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ البعدي الختبار ميارات لدرجات تبلميذ الم

 ( يوضح ذلؾ:16)وجدوؿ 
 (02دوؿ )ج

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيـ )ت( لنتائج التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار ميارات 
 التفكير الجانبي عمى المجموعة التجريبية 

التفكير ميارات 
 بيالجان

مستوى  قيمة ت  التطبيؽ البعدي  التطبيؽ القبمي ف
 0ع 0ـ 0ع 0ـ الداللة

 ،22 20.12 599. 4.00 543. 1.75 22 جديدةتوليد إدراكات 
 ،22 22.09 549. 4.42 5006. 1.82 توليد مفاىيـ جديدة
 ،22 17.04 619. 3.97 474. 1.67 توليد أفكار جديدة
 ،22 16.24 662. 4.35 474. 1.92 توليد بدائؿ جديدة
توليد إبداعات 

 جديدة

1.95 .503 4.62 .490 24.38 22، 

 ،22 52.94 1.15 21.37 852. 9.12  االختبار ككؿ
المجموعة  تبلميذبيف متوسطي درجات  داؿ إحصائًياويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف ىناؾ فرؽ 

الختبار لصالح التطبيؽ البعدي  التفكير الجانبيت في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار مياراالتجريبية 
ككؿ التفكير الجانبي مما يؤكد وجود فاعمية لمبرنامج في تنمية ميارات وأبعاده المختمفة التفكير الجانبي ميارات 
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مف  الرابعيقود إلى قبوؿ الفرض  األمر الذي وفى كؿ ميارة عمى حده وذلؾ لتبلميذ الصؼ السادس االبتدائي،
 البحث.فروض 

 الخامس:اختبار صحة الفرض 
يوجد ارتباط داؿ إحصائًيا بيف درجات تالميذ المجموعة ينص الفرض البحثي الخامس لمدراسة عمى أنو: " 

 البعدي الختبارالتطبيؽ  فيودرجاتيـ  التاريخيالختبار ميارات التخيؿ  البعديالتطبيؽ  فيالتجريبية 
 ."الجانبيميارات التفكير 

معامبلت االرتباط بيف درجات التطبيؽ البعدي لكؿ مف ة ىذا الفرض تـ حساب والختبار صح
وجدوؿ  التجريبية، لتبلميذ المجموعةالجانبي التاريخي واختبار ميارات التفكير ميارات التخيؿ  اختبار

 ( يوضح ذلؾ:11)
 (00جدوؿ )

واختبار لتخيؿ التاريخي ختبار ميارات الكؿ مف االتطبيؽ البعدي نتائج بيف رتباط يوضح معامؿ اال 
 التفكير الجانبي لتالميذ المجموعة التجريبية

 معامؿ االرتباط فكير الجانبيميارات الت ميارات التخيؿ التاريخي

 90. جديدةتوليد إدراكات  تخيؿ األحداث والشخصيات التاريخية
 82. توليد مفاىيـ جديدة تخيؿ زمف وقوع األحداث التاريخية

 82. توليد أفكار جديدة وقوع األحداث التاريخيةتخيؿ مكاف 
 86. توليد بدائؿ جديدة طرح بدائؿ جديدة لألحداث التاريخية

 85. توليد إبداعات جديدة التنبؤ باألحداث المستقبمية
 96. االختبار ككؿ االختبار ككؿ

 فيوعة التجريبية ارتباط داؿ إحصائًيا بيف درجات تبلميذ المجم وجودويتضح مف الجدوؿ السابؽ 
التطبيؽ  فيودرجاتيـ  وبيف ككؿ،بأبعاده المختمفة ولبلختبار  التاريخيالختبار ميارات التخيؿ  البعديالتطبيؽ 

لتبلميذ الصؼ السادس االبتدائي،  ككؿ ولبلختبارالمختمفة  هبأبعاد الجانبيميارات التفكير  البعدي الختبار
 س مف فروض البحث.األمر الذي يقود إلى قبوؿ الفرض الخام

 التعمـ المستند لمدماغ:البرنامج القائـ عمى  تأثيرقياس ثالثًا 
في تنمية ميارات التخيؿ الدماغ  المستند إلىالتعمـ البرنامج القائـ عمى نظرية لتأكد مف تأثير لمتحقؽ وا

" في spss " حصائياإل البرنامجتـ استخداـ  االبتدائي،التاريخي والتفكير الجانبي لتبلميذ الصؼ السادس 
مستويات حجـ ( يوضح 12وجدوؿ ) كأحد مؤشرات حجـ األثر، ،(η2مربع إيتا )لحجـ التأثير حساب 

  :يتاإالتأثير لمربع 
 (00دوؿ )ج                                        

 مربع إيتا ل الجدوؿ المرجعي لتحديد مستويات حجـ التأثير
 كبير متوسط ضعيؼ مستوى حجـ التأثير

 0 -. 02أكبر مف  .02-.21أكبر مف  .21 -.20 قيـ مربع إيتا
وداللة حجـ التأثير لدرجات تبلميذ المجموعة التجريبية  (η2)ويوضح الجدوؿ التالي قيمة معدؿ إيتا 

 :في التطبيقيف القبمي والبعدي الختباري التخيؿ التاريخي والتفكير الجانبي
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 (03)جدوؿ 
وداللة حجـ التأثير لدرجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيقيف  (η2) يوضح قيمة معدؿ إيتا

 القبمي والبعدي الختباري التخيؿ التاريخي والتفكير الجانبي

الختبار ميارات التخيؿ  .(99)قد بمغت  (η2) أف قيمة مربع إيتاضح مف الجدوؿ السابؽ توي
تعبر عف حجـ التأثير  التي (d) كما بمغت قيمة الجانبي،ر الختبار ميارات التفكي .(98)و التاريخي،

وبما أف  ،الجانبيالتفكير الختبار ميارات  (1.11و) (1.66) ميارات التخيؿ التاريخيبالنسبة الختبار 
 الذيالجانبي، األمر كؿ مف اختباري ميارات التخيؿ التاريخي والتفكير في  .(96)أكبر مف  (d)قيمة 

حجـ تأثير مرتفع لو  المتغير المستقؿ()الدماغ  المستند إلىالتعمـ نامج القائـ عمى نظرية اف البر يشير إلى 
 في تدريس الدراسات االجتماعية.أو كبير 

 :مناقشة النتائج وتفسيرىا
في تنمية ميارات التخيؿ الدماغ  المستند إلىالتعمـ فاعمية نظرية تأثير و أظيرت نتائج البحث 

، ويرى الباحث أف ذلؾ يرجع إلى عدد مف العوامؿ مف انبي لتبلميذ الصؼ االبتدائيالتاريخي والتفكير الج
 أىميا:
  التعمـ المستند إلى الدماغ بما يتضمنو مف  نظريةالقائـ عمى في البحث الحالي النموذج المقترح

قديـ وت الفعاؿ،قد ساعد عمى التعمـ  تـ تحديدىا تفصيبًل في دليؿ المعمـ() متنوعةومراحؿ خطوات 
بيئة تعمـ غنية بالمثيرات والتي تناسب كؿ أنماط التعمـ، وتوفر أنشطة تعميمية مشوقة تسيـ في 

 التخيؿ والتفكير.مساعدة التبلميذ عمى 
 الخرائط  –الصور  –مصادر تعمـ متعددة ومتنوعة )النصوص لدماغ نظرية التعمـ المستند إلى ا تقدـ

ا يعمؿ عمى تبسيط األحداث التاريخية والمفاىيـ المجردة مم مقاطع فيديو( –األفبلـ الوثائقية  –
 ويدفع التبلميذ نحو تنشيط التخيؿ التاريخي.

  الدماغ، وظائؼ ضوء في التبلميذ تعمـ عممية تنظيـ إعادةلدماغ إلى ا المستند التعمـ نظريةتتطمب 
عطاء  التعمـ لجوانب فيميـ وتعميؽ وتوسيع التعمـ، في العقمية قدراتيـ الستثمار فرصة التبلميذ وا 

 تنمية إلى أدى مما االبتدائي السادس لمصؼ )التاريخ(االجتماعية الدراسات مقرر بمحتوى المتضمنة
 .لدييـ الجانبي والتفكير التاريخي التخيؿ

 توجيو في تساىـ متنوعة تدريسية واستراتيجيات مداخؿ استخداـالدماغ  المستند إلىالتعمـ  نظرية تتيح 
 التبلميذ تفكير تحفيز في ساعد مما تصميميا تـ التي الصفية األنشطة مع التفاعؿ ونح التبلميذ
 األحداث لبعض وبدائؿ حموؿ عف والبحث التاريخية، المعمومات واستنتاج وتحميؿ تفسير عمى

 .التاريخية والمشكبلت

متوسط  المتغيرات
التطبيؽ 
 القبمي

متوسط 
التطبيؽ 
 البعدي

 قيمة 
 ت

 قيمة
 η2 

 مقدار حجـ التأثير

 المتغير التابع المتغير المستقؿ

ية التعمـ نظر 
المستند إلى 

 الدماغ

التخيؿ 
 التاريخي

 )كبير( مرتفع 0.99 93.07 100.17 45.62

التفكير 
 الجانبي

 )كبير( مرتفع 0.98 52.94 21.37 9.12
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 يذ تتسـ بتنوعيا األنشطة التعميمية التي تـ تصميميا في كراسة األنشطة والتدريبات الخاصة بالتبلم
 وعدـ نمطيتيا مما ساىـ في إثارة مستويات عميا مف التخيؿ والتفكير الجانبي.

  عقد جمسات مناقشة إثرائية عقب تنفيذ المياـ واألنشطة المختمفة أدى إلى زيادة قدرة التبلميذ عمى
 التخيؿ وتوليد أفكار إبداعية لممشكبلت التي تواجييـ أثناء التعمـ.

  التعمـ المستند إلى الدماغ في توفير بيئة تعميمية تتسـ بالراحة النفسية واألمف وااليجابية تساعد نظرية
بعيًدا عف التيديد والصراع مما أدى إلى تنمية التخيؿ التاريخي وميارات التفكير الجانبي لدى 

 التبلميذ.
 بتعاد عف استخداـ استخداـ التعزيز اإليجابي لمتبلميذ مف خبلؿ زيادة فرص الثواب والعقاب واال

العقاب والتوبيخ المتكرر، أدى إلى زيادة مشاركة التبلميذ في األنشطة التعميمية األمر الذي انعكس 
 عمى ميارات التخيؿ والتفكير لدييـ.

  االعتماد عمى األنشطة التعاونية التي تسمح بالتفاعؿ بيف أعضاء المجموعة وتبادؿ األدوار فيما
تساعد اآلخريف واحتراـ آرائيـ أتاح فرص لمحصوؿ عمى خبرات تعميمية وتقبؿ وجيات نظر  بينيـ،

 في تنمية التخيؿ والتفكير الجانبي لدى التبلميذ.
 عمى إعطاء التبلميذ التي تقوـ عمى بعض استراتيجيات نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ  االعتماد

أو بيئة  إيماءات،كممات أو إشارات أو وتجنب ما يعوؽ إبداعات التبلميذ باستخداـ  لمتفكير،الحرية 
 ...... إلخ. سخيؼ،(، حؿ ال تستظرؼىذا ليس منطؽ، ) مثؿ: مناسبة،غير 

 توصيات البحث:
 :يميفي ضوء نتائج البحث يوصى الباحث بما 

  تضميف نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ وتطبيقاتيا التربوية المختمفة عند بناء مناىج الدراسات
 دراسية المختمفة.وتطويرىا في المراحؿ ال االجتماعية

  توفير بيئة تعميمية آمنو خالية مف التيديد والتوتر ومميئة بالتحديات المتنوعة والمناسبة لمستويات
 التبلميذ.

  التنوع في أنشطة ووسائؿ التعمـ بحيث تشمؿ صور ومقاطع فيديو ورسوـ توضيحية وخرائط ذىنية
 تخيؿ التاريخي لدى التبلميذ.بما يؤدى إلى تنمية ميارات ال

  تضميف األنشطة التعميمية االستكشافية في برامج ومناىج التاريخ وربطيا بالمحتوى الدراسي وأىداؼ
 تعمـ مادة التاريخ بما يؤدى إلى تنمية ميارات التفكير الجانبي والتخيؿ التاريخي لمتبلميذ.

  فة إلى دور المرشد والموجو، ومساعدة ضرورة تغير دور المعمـ مف ممقف ومصدًرا وحيًدا لممعر
 التبلميذ عمى التعمـ الذاتي.

  عقد ورش عمؿ لتدريب المعمميف أثناء الخدمة عمى كيفية التدريس باستخداـ نظرية التعمـ المستند
 لمدماغ.

  ضرورة إعداد وتدريب معممي الدراسات االجتماعية قبؿ وأثناء الخدمة عمى استخداـ طرائؽ التدريس
لتنمية التفكير بصفة عامة والتفكير الجانبي بصفة خاصة، وذلؾ لقدرتيا عمى تنظيـ  الحديثة

 المعارؼ والمعمومات بصورة يسيؿ تعمميا.
  بتطبيقاتيا التربوية الدماغ  المستند إلىالتعمـ تضميف برامج إعداد معممي الدراسات االجتماعية نظرية

 المختمفة.
 انبي الدماغ وعدـ التركيز عمى نمط معيف مف األسئمة.تنوع األسئمة في االمتحانات لتراعى ج 
 .اىتماـ المعمميف بمتابعة المستجدات التربوية في مجاؿ التعميـ بشكؿ مستمر 
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 البحث: مقترحات
 ما يمي:يقترح البحث نتائج البحث الفي ضوء 

االجتماعية في تدريس الدراسات الدماغ  المستند إلىالتعمـ برنامج أنشطة إثرائي قائـ عمى نظرية  .1
 .التفكير األخبلقي لدى تبلميذ المرحمة االبتدائيةلتنمية 

في تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية الدماغ  المستند إلىالتعمـ فاعمية برنامج قائـ عمى نظرية  .2
 بعض عادات العقؿ وميارات التفكير التخيمي لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية. 

وتنمية  المعرفيفي تدريس التاريخ عمى التحصيؿ الدماغ  المستند إلىالتعمـ ستخداـ نظرية فاعمية ا .3
 لدى طبلب المرحمة الثانوية. اإلبداعيالتفكير 

فاعمية استخداـ نموذج التعمـ المعكوس لتنمية التفكير الجانبي والتخيؿ التاريخي لدى طبلب المرحمة  .4
 الثانوية.

قائـ عمى الواقع االفتراضي لتنمية ميارات التفكير  برنامج تدريبي لمعممي التاريخ قبؿ وأثناء الخدمة .5
 الجانبي والتخيؿ التاريخي.

استخداـ استراتيجيات التفكير الجانبي في تدريس التاريخ لتنمية ميارات التفكير التوليدي وحؿ  .6
 المشكبلت لدى طبلب المرحمة الثانوية. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                        
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 مراجع البحث:
اسػػتخداـ نظريػػة الػػتعمـ المسػػتند إلػػى الػػدماغ فػػي تػػدريس الرياضػػيات عمػػى أثػػر  : "(0203أحمػػد عمػػي إبػػراىيـ )  -1

، مجمػػة القػػراءة والمعرفػػة"، االبتدائيػػةتنميػػة ميػػارات التواصػػؿ الرياضػػي والحسػػاب الػػذىني لػػدى تبلميػػذ المرحمػػة 
  .(1) الجزء(، أكتوبر، 144)العددالجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة، كمية التربية، جامعة عيف شمس، 

 القػػاىرة، محمػػد،ترجمػػة إييػػاب  "،الجػػانبيالتفكيػػر المتجػػدد واسػػتخدامات التفكيػػر " : (0222بونػػو) ديإدوارد   -2
 الييئة العامة لمكتاب.

تعريب باسمة  "اإلبداع الجاد استخداـ قوة التفكير الجانبي لخمؽ أفكار جديدة" : (0222)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   -3
 رياض: مكتبة العبيكاف.النورى. ال

وزارة الثقافػة، الييئػة  الخػوص،، ترجمة نػايؼ "التفكير الجانبي كسر لمقيود المنطقية: (0202)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  -4
 العامة السورية لمكتاب.

السعودية: مكتبة  ترجمة مكتبة جرير، المممكة العربية "،التعمـ المبني عمى العقؿ"  :  ( 0224إريؾ جنسف )  -5
 جرير لمنشر والتوزيع.

، ترجمػة ىشػاـ محمػد وحمػدي "التعمـ المستند إلى الدماغ النموذج الجديػد لمتػدريس" (:0202)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   -6
 أحمد، القاىرة، دار الفكر العربي.

لتفكيػػػر الجػػػانبي لتنميػػػة ميػػػارات " برنػػػامج قػػػائـ عمػػػى اسػػػتراتيجيات ا :(0200إيمػػػاف حسػػػنيف محمػػػد عصػػػفور)  -7
مجمػػة دراسػػات فػػي المنػػاىج  "،التفكيػػر التوليػػدي وفاعميػػة الػػذات لمطالبػػات المعممػػات شػػعبة الفمسػػفة واالجتمػػاع

 (.177)العدد  شمس،جامعة عيف  التربية،كمية  ،التدريسوطرؽ 
الػتعمـ القػائـ عمػى المػخ  فاعميػة برنػامج مقتػرح لتػدريس العمػـو فػي ضػوء نظريػة": (0202إيناس محمد أبوزيػد)  -8

، كميػػة غيػػر منشػػورة رسػػالة دكتػػوراهلتبلميػذ المرحمػػة اإلعداديػػة لتنميػػة التحصػػيؿ وميػػارات التفكيػر اإلبػػداعي "، 
.  التربية، جامعة الفيـو

أثػر برنػامج محوسػب فػي ضػوء نظريػة جػانبي الػدماغ عمػى تنميػة ميػارات ": (0224جيياف موسى إسماعيؿ )  -9
رسػالة لػدى طالبػات الصػؼ الحػادي عشػر بمػادة تكنولوجيػا المعمومػات بمحافظػات غػزة"،  التفكير فػوؽ المعرفػي

 ، كمية التربية، الجامعة اإلسبلمية، غزة.غير منشورة ماجستير
:" أثر استخداـ اسػتراتيجية التخيػؿ فػي تػدريس مػادة التػاريخ عمػى تنميػة التفكيػر (0200حامد عبد اهلل طالفحو)  -16

مجمػػة دراسػػات العمػػوـ  "،و المػػادة لػػدى طػػبلب الصػػؼ السػػادس األساسػػي فػػي األردفاإلبػػداعي واالتجاىػػات نحػػ
 (.1(، العدد)39، المجمد)التربوية

"، سمسػػمة أصػػوؿ  تعمػػيـ التفكيػػر، رؤيػػة تطبيقيػػة فػػي تنميػػة العقػػوؿ المفكػػرة: " (0223حسػػف حسػػيف زيتػػوف)  -11
 التدريس، القاىرة، عالـ الكتب.

، القػػاىرة، الػػدار المصػػرية "ُمعجػػـ المصػػطمحات التربويػػة والنفسػػية "(:0220حسػػف شػػحاتو، زينػػب النجػػار )  -12
 .المبنانية

 عماف: دار الميسرة لمنشر والتوزيع. "،التعمـ المعرفي"  (:0222حسيف أبو رياش)  -13
: فاعمية نموذج مقترح قائـ عمى التعمـ البنائى ونظرية المخ لتعميـ العمـو ( 0223حمداف محمد إسماعيؿ )   -14

 ، كمية التربية ، جامعة حمواف.غير منشورةرسالة دكتوراه لمرحمة اإلعدادية ، لتبلميذ ا
: " أثر برنامج قػائـ عمػى الػتعمـ المسػتند إلػى الػدماغ بمسػتوى دافعيػة االتقػاف (0202دينا خالد احمد الفممبانى)  -15

مكػة العربيػة السػعودية "، في تنمية ميارات مػا وراء الػتعمـ والتحصػيؿ األكػاديمي لػدى طالبػات كميػة التربيػة بالمم
 معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة. ،غير منشورة رسالة دكتوراه

التعمـ المستند إلى الدماغ في  استراتيجياتأثر استخداـ بعض "  :(0201دياب)رضا أحمد عبد الحميد   -16
 "،االبتدائيذ الصؼ الثالث تدريس الرياضيات عمى تنمية التفكير الجانبي واالتجاه نحو الرياضيات لدي تبلمي

  (.5)العدد 19كمية التربية، جامعة بنيا،  الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، ،تربويات الرياضيات مجمة
"فعالية برنامج حاسوبي في عبلج صعوبات تعمـ الرياضيات وتنمية :(0202)رفعت السيد السيد غراب   -17

 رسالة دكتوراه غير ،لمكاني لدي تبلميذ المرحمة االبتدائية"ميارات التفكير الجانبي واالدراؾ البصري ا
 كمية التربية فرع دمياط، جامعة المنصورة.، منشورة

فاعميػة برنػامج قػائـ عمػى نظريػة الػتعمـ المسػتند إلػى الػدماغ فػي " : (0201سارة عبػد السػتار الصػاوي احمػد )  -18
ميػػة بعػػض ميػػارات التفكيػػر البصػػري لػػدى تبلميػػذ تػػدريس الدراسػػات االجتماعيػػة لتعػػديؿ التصػػورات الخاطئػػة وتن
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 ، كمية التربية بالغردقة، جامعة جنوب الوادي.غير منشورة رسالة دكتوراه، "المرحمة اإلعدادية
: "فاعمية برنامج قائـ عمى التعمـ المستند لمدماغ في تنمية بعض عادات العقؿ (0202سامية حسيف محمد )  -19

مجمة تربويات "، االبتدائيةبلب ذوي صعوبات تعمـ الرياضيات بالمرحمة ومفيـو الذات األكاديمي لدى الط
(، أكتوبر، 8)العدد(، 17، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، كمية التربية، جامعة بنيا، مج )الرياضيات

 .(3) الجزء
أبحاث الدماغ في  تجاوز التوقعات: دليؿ المعمـ لتطبيؽ" : (0222سوزاف ج. كوفاليؾ، وكاريف د. أولسف )  -26

 التربوي لمنشر والتوزيع. بدار الكتاترجمة: مدارس الظيراف األىمية، الدماـ:  "، غرفة الصؼ
: "أثر برنامج مقترح الستراتيجيات التدريس وفؽ نظريتي التعمـ بالدماغ (0200سوسف محمد عز الديف )  -21

بمدينة جدة"،  االبتدائيةالرياضيات بالمرحمة  والذكاءات المتعددة عمى تنمية ميارات التعمـ النشط لدى معممات
المؤتمر العممي الحادي عشر لمجمعية المصرية لتربويات الرياضيات )واقع تعميـ وتعمـ الرياضيات "مشكالت 

 .عيف شمس جامعة-، دار الضيافة مستقبمية( ورؤىوحموؿ 
الػدماغ فػي دراسػة األدب القصصػي  برنامج قائـ عمى نظريػة الػتعمـ المسػتند إلػى" : (0202سيد رجب محمد )  -22

كميػة التربيػة، مجمة دراسػات فػي المنػاىج وطػرؽ التػدريس،  "،لتنمية مقومات نقده لدى طبلب المرحمة الثانوية
 (.268جامعة عيف شمس، العدد )

استخداـ تكنولوجيا الواقع االفتراضي لتنمية التخيؿ والفيـ التاريخي " : (0202شيماء صالح زكريا معروؼ )  -23
 ، كمية التربية، جامعة دمياط.رسالة دكتوراه غير منشورةلدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية"، 

: "برنامج مقترح في الرياضيات وفًقا لنظرية التعمـ القائـ عمى تركيب (0202صباح عبد اهلل عبد العظيـ )  -24
 ،منشورةغير  الة دكتوراهرسالمخ لتنمية التحصيؿ وبعض ميارات التفكير لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية"، 

 كمية التربية بالسويس، جامعة قناة السويس.
تدريس الدراسات االجتماعية لتنمية الفيـ  فيفاعمية مدخؿ القضايا والمشكبلت " : (0223صفاء عالـ سالـ )  -25

 جامعة عيف منشورة، كمية التربية، رماجستير غيرسالة والتعاطؼ التاريخي لطبلب المرحمة اإلعدادية، 
 شمس.

" برنامج تدريبي قائـ عمى نموذج مقترح لمدرس المبحوث وأثره عمى تنمية  (:0202) محمدصفاء محمد عمى   -26
ميارات التفاعؿ المفظي والتفكير الجانبي والوالء الميني لطبلب الدبمـو العامة شعبة الدراسات االجتماعية 

، كمية التربية، جامعة عيف لمدراسات االجتماعيةمجمة الجمعية التربوية بكمية التربية بالوادي الجديد "، 
 (.36شمس، العدد )

: أثر برنامج مقترح قائـ عمى مدخؿ التعمـ المستند عمى الدماغ في تصحيح ( 0203) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  -27
مجمة دراسات ،  "ميذ الصؼ األوؿ المتوسطالتصورات البديمة وتنمية عمميات العمـ والدافعية لبلنجاز لدى تبل

  (.2( ، الجزء )23العدد)،  عربية في التربية وعمـ النفس
القاىرة: عالـ  "تفكير بال حدود رؤى تربوية معاصرة في تعميـ التفكير وتعممو"  :(0221صالح الديف عرفو)  -28

 الكتب.
تماعيػػػة بالحمقػػػة األولػػػى مػػػف التعمػػػيـ تصػػػور مقتػػػرح لمنػػػاىج الدراسػػػات االج"  (:0201صػػػالح محمػػػد جمعػػػة )  -29

الجمعيػػة التربويػػة لمدراسػػات األساسػػي فػػي ضػػوء تطبيقػػات الػػتعمـ المسػػتند إلػػى الػػدماغ )دراسػػة تقويميػػة(، مجمػػة 
 (.76، كمية التربية، جامعة عيف شمس، العدد )االجتماعية

ة، المجموعػة العربيػة لمتػدريب ، القاىر " الخرائط الذىنية وميارات التعمـ" : (0202طارؽ عبد الرؤوؼ عامر )  -36
 والنشر.

برنػػامج مقتػرح لمقػػراءة الحػرة الموجيػػة لتنميػة االتجاىػػات القرائيػة التاريخيػػة لػػدى " (:0222عبػاس راغػػب عػػالـ )  -31
كميػػة التربيػػة، جامعػػة عػػيف شػػمس،  ،االجتماعيػػةمجمػػة الجمعيػػة التربويػػة لمدراسػػات  "،طػػبلب المرحمػػة الثانويػػة

 (.2العدد )
"فاعمية استراتيجية قائمة عمى نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ في  (:0202محمد عبد القادر ) عبد القادر  -32

، الجمعية المصرية مجمة تربويات الرياضياتتنمية ميارات الحس العددي لدى تبلميذ المرحمة االبتدائية"، 
 .(2)الجزءر، (، يناي2) العدد(، 17) بنيا، مجلتربويات الرياضيات، كمية التربية، جامعة 

: مركز ديبونو ، عماف"التفكير الجانبي: تدريبات وتطبيقات عممية"  (:0203عبد الواحد حميد الكبيسي )  -33
 لتعميـ التفكير.
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العصؼ الذىني في تدريس الرياضيات عمى التحصيؿ  استراتيجية أثر"  (:0224)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  -34
(، 34مجمد )، مجمة أبحاث البصرة )العمـو اإلنسانية( "،الجانبي لدي طبلب الصؼ الثاني المتوسط والتفكير

 (.1ع )
عماف:  "،التدريس والتعمـ بالدماغ ذي الجانبيف"  :  ( 0224ويوسؼ إبراىيـ الجيش )  عزو إسماعيؿ عفانة  -35

 دار الثقافة لمنشر والتوزيع.
تصػػور مقتػػرح السػػتخداـ الشػػعر كمػػنظـ متقػػدـ فػػي تػػدريس التػػاريخ  : " فاعميػػة(0201عػػالء عبػػد اهلل مػػرواد )  -36

مجمػة دراسػات عربيػة فػي  "،لتنمية ميػارات التخيػؿ البنػائي لؤلحػداث التاريخيػة لػدى تبلميػذ المرحمػة اإلعداديػة 
 (.83)العدد  العرب،رابطة التربوييف  ،النفسالتربية وعمـ 

ائـ عمى التعمـ السريع لتنمية التفكير الجانبي والتنظيـ نموذج تدريسي مقترح ق"  (:0201عمي محمد غريب)  -37
الجمعية المصرية  ،الرياضياتتربويات  "، مجمةالذاتي في الرياضيات لدي تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادي

 (.2)الجزء (، يناير، 2)العدد(، 19لتربويات الرياضيات، كمية التربية، جامعة بنيا، مج)
: "فاعمية استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ ونمط السيطرة (0202طرفي )غازي بف صالح بف ىميؿ الم  -38

( عمـو بجامعة أـ القرى 1الدماغية في تنمية التفكير الناقد واالتجاه نحو مادة العمـو لدى طبلب مساؽ )
 .(1)لجزءا(، يوليو، 99) العدد(، 25، جامعة بنيا، مج )مجمة كمية التربيةبالمممكة العربية السعودية"، 

"،  تنمية االبداع داخػؿ الفصػؿ الدراسػي فػي القػرف الحػادي والعشػروف : "(0222مجدي عبد الكريـ حبيب )  -39
 القاىرة، دار الفكر العربي.

تعممي مستند إلى نظرية االبداع الجاد في تنمية الدافعية لدي /أثر برنامج تعميمي"  :(0222محمد بكر نوفؿ)  -46
جامعة  العميا،كمية الدراسات  منشورة،رسالة ماجستير غير  "،اليسرىرة الدماغية طمبة الجامعة مف ذوي السيط
 عماف العربية لمدراسات العميا.

" أثػػػػر اسػػػتخداـ اسػػػػتراتيجية التخيػػػػؿ فػػػػي تػػػدريس مػػػػادة االجتماعيػػػػات عمػػػػى  (:0202محمػػػػد خػػػػريـ الشػػػػمري )  -41
مجمػة ، "وي في المممكة العربية السػعوديةالتحصيؿ وتنمية ميارات التفكير الناقد لدى طبلب الصؼ األوؿ الثان

 .2، الجزء 116، جامعة األزىر، العدد كمية التربية
مقترحة  استراتيجية (:0203)الطويؿ  عبد اليادي وعبد العزيزومحمد محمود عمي،  محمود،محمد خيري   -42

 ي لمبحوث التربوية والتنمية.المركز القوماإلعدادي، لتبلميذ مرحمة التعميـ لتنمية القدرة عمى التفكير المتجدد 
نموذج تدريسي مقترح في ضوء نظرية التعمـ المستند عمػى المػخ لتنميػة التفكيػر "  (:0202محمد سيد فرغمي )  -43

دارة الذات لدى طبلب المرحمة الثانوية الدارسيف لعمـ االجتماع مجمة الجمعية التربوية لمدراسات  "،المستقبمي وا 
 (.75جامعة عيف شمس، العدد ) ، كمية التربية،االجتماعية

" أثػػر تطػػوير وحػػدة باسػػتخداـ الخيػػاؿ التػػاريخي فػػي تنميػػة ميػػارات التفكيػػر  (:0200) محمػػد عبػػد اهلل الخوالػػدة  -44
، كميػػة التربيػػة، رسػػالة دكتػػوراه غيػػر منشػػورةالناقػػد لػػدى طمبػػة الصػػؼ العاشػػر األساسػػي فػػي مبحػػث التػػاريخ "، 

 جامعة اليرموؾ.
دار الخمػػػػيج لمنشػػػػر  األردف،عمػػػػاف،  "، الخيػػػػاؿ التػػػػاريخي والتفكيػػػػر الناقػػػػد: " (0202)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  -45

 والتوزيع.
: "برنامج قائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ لتنمية ميارات الكتابة (0202محمود ىالؿ عبد الباسط )  -46

، مجمة القراءة والمعرفة طبلب شعبة المغة العربية بكمية التربية"،"اإلقناعية وأثره في الحس المغوي لدى 
 .(158) العددالجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة، كمية التربية، جامعة عيف شمس، 

عمػػػػػػػػػػاف، االردف: دار  ،" الػػػػػػػػػػتعمـ المسػػػػػػػػػػتند إلػػػػػػػػػػى الػػػػػػػػػػدماغ" : (0224ناديػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػميح السػػػػػػػػػػمطي )  -47
 المسيرة لمنشر والتوزيع.

دار  " ، عماف ،االتجاىات الحديثة في التدريس وتنمية التفكير" : ( 0200نس العفوف )نادية حسيف يو   -48
 صفاء.

نموذج تدريسي مقترح في ضوء التعمـ القائـ عمػى الػدماغ لتنميػة المعػارؼ " : (0200نادية سمعاف لطؼ اهلل )  -49
مجمػػػة التربيػػػة ، "ؿ اإلعػػػدادياألكاديميػػػة واالسػػػتدالؿ العممػػػي والتنظػػػيـ الػػػذاتي فػػػي العمػػػـو لتبلميػػػذ الصػػػؼ األو 
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 كـــميــــة التربيــــــــــة 
 قسم المناىج وطرق التدريس

 
 
 

 بحث بعنوان
 

" برنامج قائم عمى توظيف االحصاء وتطبيقاتيا عمى الحاسب اآللى فى تنمية 
ميارات البحث االجتماعى لدى الطالب الدارسين لعمم االجتماع فى المرحمة 

 الثانوية"
  

في التربية تخصص مناىج وطرق تدريس عمم  دكتوراهورقة بحثية مشتقة من رسالة 
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