
 
 

 
أثر اسرتاتيجية التعلم املستند إىل الدماغ يف تدريس 

ىاالقتصاد املنزيل على تنمية التفكري التحليلي لد  
 تلميذات الصف األول اإلعدادي

 
 

  
  إعداد

  الشيماء قطب الشريف/ د
قسم االقتصاد املنزيل، الشعبة الرتبوية، كلية االقتصاد املنزىل، 

  جامعــة األزهـــر
 
 
 
 



تند إلى الدماغ في تدریس االقتصاد المنزلي أثر استراتیجیة التعلم المس
لدي تلمیذات الصف األول اإلعداديعلى تنمیة التفكیر التحلیلي   

  الشیماء قطب الشریف/ د
 

 

 

312 

ي جیة التعلم المستند إلى الدماغ في تدریس االقتصاد المنزلأثر استراتی  
  تلمیذات الصف األول اإلعداديعلى تنمیة التفكیر التحلیلي لدى

  الشیماء قطب الشریف
  .، مصرقسم االقتصاد المنزلي، الشعبة التربویة، كلیة االقتصاد المنزلى، جامعــة األزهـــر

 ElsherifElsheimaa2217.el@azhar.edu.eg: البرید اإللكتروني

: المستخلص  
هــدفت الدراســة إلــى الكــشف عــن أثــر اســتراتیجیه الــتعلم المــستند الــى الــدماغ فــي تــدریس مــاده 

. االقتصاد المنزلي على تنمیه مهـارات التفكیـر التحلیلـي لـدي تلمیـذات الـصف االول االعـدادي
والـذي : مـنهج الوصـفي التحلیلـيال:  لطبیعته على المنهجـین اآلتیـینًواعتمد البحث الحالي نظرا

تــم مــن خاللــه االطــالع علــي نتــائج البحــوث والدراســات الــسابقة ذات الــصلة بموضــوع البحــث 
ــــ ــــاء أدوات البحــــثإلعــــداد دلی ًوذلــــك وفقــــا لتــــصمیم : المــــنهج شــــبه التجریبــــي. ل المعلمــــة، وبن

ر المــستقل لتحدیــد أثـر المتغیـ)  مجموعـة تجریبیــة ومجموعـة ضـابطة ( المجموعـات المتكافئـة 
ًوهــو التــدریس وفقــا الســتراتیجیة الــتعلم المــستند الــى الــدماغ علــى المتغیــر التــابع وهــو التفكیــر 

تلمیـذة مـن تلمیـذات الـصف ) 54(وأجریـت هـذه الدراسـة علـى عینـة عـشوائیة قوامهـا  .التحلیلي
تــم األول اإلعــدادي  بمدرســه المرشــدي عمــر اإلعدادیــة إدارة غــرب طنطــا التعلیمیــة بنــواج، و

تلمیـذه واألخـرى ) 27(تقسیمهن إلـي مجمـوعتین متكـافئتین إحـداهما مجموعـه تجریبیـة وعـددها 
 قـدمت نتـائج، مـن البحـث الحـالي إلیـه توصـل مـا ضـوء فـي و.تلمیـذه) 27(ضـابطه وعـددها 

إجـــراء مزیـــد مـــن الدراســـات المتعلقـــة بنظریـــة الـــتعلم  : منهـــاالتوصـــیات مـــن مجموعـــة الباحثـــة
كافة المواد الدراسیة ومراحل التعلم المختلفة، وتوظیف نتائج هـذه الدراسـات المستند للدماغ فى 

ضـــرورة إحتـــواء منـــاهج األقتـــصاد . فـــى تطـــویر المنـــاهج وطـــرق التـــدریس وتـــدریب المعلمـــین
المنزلــى كمــادة حیاتیــة لمواقــف تعلیمیــة تعمــل علــى إثــارة التفكیــر التحلیلــي بحیــث یــتم توضــیح 

لمعلمـــات االقتـــصاد المنزلـــي  تدریبیـــة دورات عقـــد. المعلمـــینكیفیـــة تدریـــسها مـــن خـــالل أدلـــة 
استخدام اسـتراتجیة الـتعلم . على تنمیة مهارات التفكیر عامة والتفكیر التحلیلي خاصة لتدریبهن

دعــوة  .ٕالمــستند للــدماغ فــى تــدریس مقــررات األقتــصاد المنزلــى واعتمادهــا كأســلوب تــدریس
 الخدمـة قبـل المعلمـین إعـداد بـرامج فـي سـتراتیجیةاإل هـذه لتـضمین التربیـة وكلیـات الجامعـات

  . ًوذلك ضمانا لتحقیق نتائج أفضل في دعم تعلم الطالب
 استراتیجیة التعلم المستند إلى الدماغ، تدریس االقتصاد المنزلي،  تنمیة :الكلمات المفتاحیة

.التفكیر التحلیلي، تلمیذات الصف األول اإلعدادي  
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ABSTRACT: 
The present study aimed to reveal the effect of brain-based learning 
strategy in teaching home economics on developing analytical thinking 
skills among the first-year preparatory school students. The current 
research made use of the following two methods: the descriptive 
analytical method for  reviewing the previous research and studies 
related to the topic of the research in order to prepare the teacher’s 
guide and develop the research tools, and the quasi-experimental 
method (pre-post test control group design for equivalent groups) to 
determine the effect of the independent variable, namely teaching in 
the light of the brain-based learning strategy on the dependent variable 
(analytical thinking). The study was adminsitered to a random sample 
consisting of (54) female pupils from the first-year preparatory school 
at Omar Al-Morshedy Preparatory School, West Tanta Educational 
Administration in Nouaj. The participants were categorized into two 
equal groups, one of them is an experimental group (27) students and 
the other is a control one (27) students. In the light of the results 
attained, the researcher presented a set of recommendations, namely 
conducting more studies related to the brain-based learning theory in 
all subjects and different stages of learning and employing the results 
of these studies in developing curricula, teaching methods, and 
teachers’ training; the necessity of utilizing the Home Economics 
Subject as a life subject for educational situations for stimulating 
analytical thinking as it must be explained through teachers' guides; 
Holding training courses for home economics teachers to train them in 
developing thinking skills in general and analytical thinking in 
particular; Using brain-based learning strategy in teaching home 
economics courses and adopting them as a teaching technique; and 
inviting universities and faculties of education to include this strategy 
in pre-service teacher preparation programs to ensure better results in 
supporting student learning. 
Keywords: brain-based learning strategy, teaching home economics, 
developing analytical thinking, first-grade middle school students. 
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 :مقدمة
تواجــه التربیــة علــى مــستوى العــالم العدیــد مــن التحــدیات نتیجــة التغیــرات الهائلــة فــي 
المعـارف والمعلومــات والتقــدم الهائـل فــي المجــال التكنولــوجي، وتتطلـب هــذه التحــدیات مراجعــه 
ٕشامله لمنظومة التعلیم في جمیع الدول وایجاد مداخل واتجاهات حدیثـه لتطـویره وتحدیثـه، وقـد 

 هًهذه المداخل على المتعلم وجعلته محورا للعملیة التعلیمیة، وأكدت على ضرورة إكسابركزت 
لمـساعدته  لدیـه وذلـك مهارات التفكیر المختلفـة تنمیةوعلى  واالبتكار والتحلیل النقد علي القدرة

 التربیـة، واحـد اهـداف مـن ًمهمـا ًهـدفا ذلـكعلـى مواكبـة التطـورات العلمیـة الحدیثـة باعتبـار 
  .الدراسیة المناهج تطویر في الحدیثة تجاهاتاال

والـذي یعـد  Analytical Thinking وللتفكیـر أنمـاط عدیـدة منهـا التفكیـر التحلیلـي
ًواحدا من أهم مهارات التفكیر التي یكتسبها الفرد بالتدریب والممارسة فهو یمثل أحـد العملیـات 

و نـشاط عقلـي، كمـا أنـه أحـد المراحـل العقلیة التـي یـشتمل علیهـا التنظـیم العقلـي والمعرفـي، وهـ
: أو الخطــوات األساســیة المتــصلة بعــدد مــن عملیــات التفكیــر األخــرى األكثــر تعقیــدا منــه مثــل

رضـــى (التفكیــر الناقـــد، التفكیـــر االبتكـــاري، وحـــل المــشكالت واتخـــاذ القـــرار، والتفكیـــر العلمـــي 
  ).2016،5 ،إسماعیل

 الفحـص مـن الفـرد تمكـن التـي لعقلیـةا المقـدرة :بأنـه) 2014 ،فاطمـة رزق(وعرفتـه 
 مكوناتهـا إلـى تقـسیمها أو ئهـاجزاأ إلـى وتفتیتهـا والمواقـف والحلـول للوقـائع واألفكـار الـدقیق

 بما األصغر مكوناته إلى وتجزئته االهتمام، محل الموقف أجزاء إلى فهم یؤدي وهذا الفرعیة،
 والمقارنـة، رتیـب، التنظـیمكالتـصنیف، الت األجـزاء هـذه أخـري علـى عملیـات بـإجراء یـسمح

 بـین االختالفـات تحدیـد فـي یـساعد كمـا ، رأيودراسة كـل فحص في التحلیلي التفكیر ویساعد
  )148 ،2014 ،فاطمة رزق (.األشیاء

ولتنمیة التفكیر بأنماطـه المختلفـة بـصفة عامـة والتفكیـر التحلیلـي بـصفة خاصـة لـدى   
یات تدریـسیة حدیثـة تعمـل علـى إعمـال العقـل التلمیذات فنحن في حاجة إلى اسـتخدام اسـتراتیج

والمشاركة االیجابیة في عملیـة التـدریس ومراعـاة الفـروق الفردیـة بـین التالمیـذ وممارسـة العدیـد 
ــــي والتــــي منهــــا  مــــن العملیــــات العقلـیـــة التــــي تــــساعد علــــى اكــــسابهم مهــــارات التفكیــــر التحلیل

لــى حقیقــة أن التبــاین بــین األفــراد فــي لتــي تعتمــد ع، وااســتراتیجیة الــتعلم المــستند الــى الــدماغ
أنمــاط الــتعلم والتفكیــر یرجــع الــى اعتمــادهم علــى أحــد نــصفي الــدماغ فــي اســتقبال المعلومــات 

ة ًومعالجتها، ویستطیع الدماغ التعلم بشكل أفضل عنـدما یـشترك كـال النـصفین معـا فـي معالجـ
ینبغـي علـى كـل معلـم لـذا    (Caine & Caine, 2009) المعلومـات وتخزینهـا واسـترجاعها

أن یدرس آلیة عمل الـدماغ واسـتراتیجیات التـدریس المعتمـدة علـى ذلـك لتنمیـة مهـارات التفكیـر 
  .لدى المتعلمین ورفع مستوى آدائهم

 علم األعصاب حدیثا إلـى معلومـات مفیـدة عـن البنیـة األساسـیة للـدماغ    وقد توصل         
ـــدماغ البـــشرى وعـــن بعـــض ووظائفـــه كمـــا كـــشفت البحـــوث العلمیـــة عـــن الك ثیـــر مـــن أســـرار ال

الخبرات والمعلومات المتعلقـة بـه، وزیـادة معرفـة وفهـم عملیـة الـتعلم المـستند للـدماغ وأدت هـذه 
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المعلومــات إلــى تغیــرات مذهلــة حــول كیفیــة اســتخدامه فــي عملیــة الــتعلم بــشكل أفــضل وأســرع 
ي التعلــیم والــتعلم المـــستند وأســهل، كمــا تعالــت الـــصیحات التربویــة بمعــاییر جدیــدة فـــي عملیتــ

للدماغ حیث تؤكد خصائص نظریة التعلم المستند للدماغ على أنها  نظـام فـي حـد ذاتهـا وهـى 
ًلیست تصمیما معداً مسبقاً ، بل هي اتجاه متعدد األنظمة اشـتقت مـن عـدد مـن األنظمـة مثـل 

حاســــــوب الكیمیــــــاء وعلــــــم األعــــــصاب وعلــــــم الــــــنفس والهندســــــة الوراثیــــــة واألحیــــــاء وعلــــــم ال
Jenesen,2000,107).(  

 إلـى أن الـتعلم المـستند إلـى (Madrazo& Motz, 2005)ویـشیر مـادرازو ومـوتز           
الدماغ هو توظیف المعرفة بنتائج أبحاث علم األعـصاب المتعلقـة بآلیـة عمـل الـدماغ؛ لتحقیـق 

  (Madrazo& Motz, 2005, 58) .فهم أفضل لكیفیة تعلم التالمیذ، وتطورهم المعرفي
 أن هناك ثالثة أسس تعلیمیة ترتبط بالتعلم المـستند (Al Odwan,2012 )وأوضح    

الغمـــر أي تخلیــق بیئـــات الـــتعلم التـــي تعمـــل علــى غمـــر الطلبـــة فـــي الخبـــرة : إلــى الـــدماغ هـــي
التعلیمیــة، االســترخاء أي محاولــة ازالـــة الخــوف لــدى المتعلمــین فـــي أثنــاء مجــابهتم للتحـــدیات 

   (Al Odwan, 2012, 95).     البیئة، المعالجة النشطة للمعلوماتالقویة الصادرة عن
ـــتعلم          واكـــدت العدیـــد مـــن الدراســـات والبحـــوث الـــسابقة فاعلیـــة اســـتخدام اســـتراتیجیة ال

أحمـــد ( المـــستند الـــى الـــدماغ فـــي التـــدریس، وفـــي تنمیـــة بعـــض مهـــارات التفكیـــر منهـــا دراســـة 
لتنمیــة التفكیــر التخیلــي، ) 2017(، ناصــر أبــو حمــادلتنمیــة التفكیــر التــأملي) 2015(الزعبــي 

ــــداعي، محمــــود) 2015(ماجــــد قطــــاوي  ــــة التفكیــــر االب ــــة التفكیــــر )2015(نــــصر لتنمی ، لتنمی
لتنمیـــة مهـــارات التفكیـــر فـــوق المعرفـــي، رضـــى إســـماعیل ) 2016(بمرونـــة، هالـــة أبـــو العـــال

  . لتنمیة مهارات  التفكیر التحلیلي) 2017( سامي السنیدي ،)2016(
كمـــا ظهـــر اهتمـــام كبیـــر مـــن البـــاحثین بتنمیـــة مهـــارات التفكیـــر التحلیلـــي فـــي المـــواد            

مـة  ؛ فاط2014 ؛ صـالح الخوالـدة،  Phonguttha, et al.2009(الدراسـیة المختلفـة مثـل 
 ؛ 2017،، نـــــورا محمـــــد)2017(؛ ســـــماح محمـــــود 2016؛ رضـــــى إســـــماعیل، 2014رزق، 

  .وغیرهم) 2019 ،ء أبو المعاطي ؛ وال2019 ،غیصوب البدرساوي
          وفى ضوء ما سبق وما أوصت به العدید من الدراسات والبحوث الـسابقة فـي مجـال 
االقتــصاد المنزلـــي بـــضرورة تبنــي طـــرق حدیثـــة فــي تـــدریس االقتـــصاد المنزلــي لتنمیـــة التفكیـــر 

ــــو الغــــیط  ــــي، حیــــث أشــــارت دراســــة كــــل مــــن إیمــــان أب الخیــــر ، وأمــــاني أبــــو )2014(التحلیل
فــي ) 2019(، والء أبــو المعــاطي )2017( نــورا محمــد ،)2016(، هالــة أبــو العــال )2015(

توصــیاتهم بــضرورة البحــث عــن وســائل وأســالیب جدیــدة للتــدریس تجعــل المــتعلم أكثــر نــشاطا 
 وبـالنظر إلـى واقـع تـدریس االقتـصاد المنزلـي فـي مدارسـنا ،وفاعلیـة فـي مواقـف الـتعلم المختلفـة

 إشــراف الباحثـة علــى مجموعـات التربیــة العملیـة، ومــن خـالل اســتطالع آراء یتـضح مــن خـالل
مـنهن علـي أن تـدریس % 85معلمة مـن معلمـات وموجهـات المـادة اتفـاق ) 17( عینة قوامها 

المادة یتم بالطریقة المعتادة من خالل الشرح النظري الذي یتخلله بعض العـروض العملیـة مـن 
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ن علـــى انـــه لـــیس لــدیهن معلومـــات كافیـــة عـــن مهـــارات مــنه% 96جانــب المعلمـــة، كمـــا أكـــد 
التفكیــــر التحلیلــــي وكیفیــــة تطبیقــــة فــــي العملیــــة التعلیمیــــة واتفقــــن علــــى أن ممارســــة األنــــشطة 

ولتـدعیم اإلحـساس بالمـشكلة قامـت . التعلیمیة یساعد على تنمیة أنمـاط التفكیـر لـدى التلمیـذات
ــــا ــــك بـــــتطبیق مقی ــــي إعــــداد الباحثــــة بعمــــل دراســــة اســــتطالعیة وذل عــــدنان (س التفكیــــر التحلیل

 ،تلمیـذة مـن تلمیـذات الـصف األول اإلعـدادي) 30(على عینة مكونة مـن ) 2015المهداوي، 
مــن التلمیـذات علــى أقــل مــن % 60تلمیــذة بنــسبة ) 18(وبعـد تــصحیح المقیــاس تبــین حـصول 

تلمیـــذات ) 3(بینمـــا حـــصلت % 50:60علـــى درجـــة مـــن % 30تلمیـــذات بنـــسبة ) 9(،50%
ومــن هــذه المؤشــرات یتــضح أن هنــاك تــدني فــي مهــارات % 60علــى أعلــى مــن % 10بة بنــس

التفكیــر التحلیلــي لــدى تلمیــذات الــصف األول اإلعــدادي ممــا یؤكــد الحاجــة إلــى تنمیــة التفكیــر 
  . التحلیلي لدیهم

انخفاض مستوى مهارات التفكیـر : تحددت مشكلة البحث الحالي في       وبناء علي ما سبق
 لـــدى تلمیـــذات الـــصف األول االعـــدادي فـــي مـــادة االقتـــصاد المنزلـــي فـــي ظـــل إتبـــاع التحلیلــي

  : مشكلة البحث في األسئلة التالیة وتتحددأسالیب وطرق واستراتیجیات تدریس تقلیدیة،
مـــــا التـــــصور المقتـــــرح  لوحـــــدتین مـــــن مقـــــرر االقتـــــصاد المنزلـــــي للـــــصف األول  .1

 مستند الى الدماغ ؟ االعدادي یتم  تدریسهما بإستراتیجیة التعلم ال
لــدى مــا أثــر إســتراتیجیة الــتعلم المــستند الــى الــدماغ فــي تنمیــة التفكیــر التحلیلــي  .2

  ؟تلمیذات الصف األول االعدادي
 یهدف البحث الحالي إلى : أهداف البحث :  

الكــــشف عــــن أثــــر اســــتراتیجیه الــــتعلم المــــستند الــــى الــــدماغ فــــي تــــدریس مــــاده  -
ات التفكیـر التحلیلـي لـدي تلمیـذات الـصف االقتصاد المنزلي علـى تنمیـه مهـار

  .االول االعدادي
 قد یفید البحث الحالي في :أهمیة البحث :  

 تقدیم دلیل للتدریس وفق مبادئ استراتیجیة التعلم المستند الى الدماغ یمكن االسترشـاد  .1
بـه عنـد تخطــیط المنـاهج وتطویرهــا لتنمیـة البنیــة المعرفیـة بأبعادهــا المختلفـة ومهــارات 

 .فكیر التحلیليالت
  توجیــه اهتمــام القــائمین علــى تــدریس االقتــصاد المنزلــي إلــى اســتخدام طــرق تــدریس  .2

 .حدیثه مثل إستراتیجیة التعلم المستند إلى الدماغ
تقـدیم نمـوذج لكیفیـة إعـداد وحـدة فـى االقتـصاد المنزلـى بإسـتراتیجیة الـتعلم المـستند إلــى  .3

 .   ت في مجال تدریس االقتصاد المنزليالدماغ قد یستفید منها المعلمات والموجها
                                              .فتح آفاق جدیدة أمام الباحثین إلجراء دراسات مماثلة بمراحل تعلیمیة مختلفة .4
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 فروض البحث :  
بـین متوسـطي درجـات ) 0.05 ≤(ًیوجد فرق دال إحصائیا عنـد مـستوي معنویـة   - 1

تجریبیــة والــضابطة فــي التطبیــق البعــدي إلختبــار التفكیــر تلمیــذات المجمــوعتین ال
 إدراك -المــشاهده المقــصودة( التحلیلــي ككــل وفــي كــل مهــارة مــن مهاراتــه الفرعیــة

 . لصالح تلمیذات المجموعة التجریبیة)   التنبؤ- التصنیف - المقارنة-العالقات
 اقتصر البحث الحالي على :حدود البحث: 
تلمیــذة مــن غیــر عینــة البحــث ) 20 ( قوامهــااســتطالعیةعینــة شــملت  :عینــة البحــث -

عینـة  وذلك لقیاس الخصائص السیكومتریة ألدوات البحث وتجریب مواده التعلیمیـة، األساسیة
تلمیــذة مــن تلمیــذات ) 54(حیــث أجریــت هــذه الدراســة علــى عینــة عــشوائیة قوامهــا : أساســیة

إدارة غـرب طنطـا التعلیمیـة بنـواج، الصف األول اإلعدادي  بمدرسه المرشدي عمر اإلعدادیـة 
تلمیـــذه ) 27(وتـــم تقـــسیمهن إلـــي مجمـــوعتین متكـــافئتین إحـــداهما مجموعـــه تجریبیـــة وعـــددها 

  .تلمیذه) 27(واألخرى ضابطه وعددها 
كتـــاب االقتـــصاد المنزلـــى التـــى یتـــضمنها "  دور والء فـــي األســـرة-هیـــا نتعـــارف"  وحـــدتي-   

  .دادي على تلمیذات الصف األول االع المقرر
   ).2020/ 2019(تم تطبیق البحث في الفصل الدراسى األول للعام الدراسي  -  
   :  شملت المواد التعلیمیة للبحث اآلتي:المواد التعلیمیة وأدوات البحث -
ً دلیــل المعلمــة للــسیر فــي تــدریس الوحــدتین المختــارتین وفقــا الســتراتیجیة الــتعلم المــستند الــى -

  . الدماغ
  .التلمیذات لممارسة اإلستراتیجیة عند تعلم موضوعات الوحدتین أوراق عمل -
     :أدوات البحث وشملت   -

  )إعداد الباحثة.         ( اختبار التفكیر التحلیلي-1
ًاعتمـد البحـث الحـالي نظـرا لطبیعتـه علـى المنهجـین  :مـنهج البحـث والتـصمیم التجریبـي

  :اآلتیین
من خالله االطالع علي نتائج البحـوث والدراسـات والذي تم :  المنهج الوصفي التحلیلي-

 .السابقة ذات الصلة بموضوع البحث إلعداد دلیل المعلمة، وبناء أدوات البحث



تند إلى الدماغ في تدریس االقتصاد المنزلي أثر استراتیجیة التعلم المس
لدي تلمیذات الصف األول اإلعداديعلى تنمیة التفكیر التحلیلي   

  الشیماء قطب الشریف/ د
 

 

 

318 

مجموعـــة ( ًوذلـــك وفقــا لتـــصمیم المجموعـــات المتكافئـــة :  المــنهج شـــبه التجریبـــي-
ســتراتیجیة ًلتحدیــد أثــر المتغیــر المــستقل وهــو التــدریس وفقــا ال)  تجریبیــة ومجموعــة ضــابطة 

  .التعلم المستند الى الدماغ على المتغیر التابع وهو التفكیر التحلیلي
 مصطلحات البحث:  

عرفتـه نادیــا الــسلطي :Brain-based learningالـتعلم المــستند إلـى الــدماغ  -
العملیــة التــي بواســطتها یــستقبل الفــرد ویعــالج البیانــات الحــسیة، ویرمزهــا داخــل " بأنــه

نادیــــا الــــسلطي، " (اغ و یحــــتفظ بهــــا لحـــین اســــتخدامها الحقـــا البنیـــة العــــصبیة للـــدم
2009 ،10( 

 :وتعــرف اســـتراتیجیة الـــتعلم المـــستند الـــى الـــدماغ إجرائیـــا فـــي البحـــث الحـــالي
 ًبأنهـا مجموعـة االجـراءات والوسـائل المــستخدمة لتحفیـز الـدماغ وذلـك وفقـا لمراحــل

الـوظیفي فـي موضـوعات  والتكـوین للـذاكرة، وتكـوین وتفـصیل، واكتـساب، اإلعـداد،
ـــا نتعـــارف ـــي للـــصف -وحـــدتي هی ـــاب االقتـــصاد المنزل  دور والء فـــي األســـرة مـــن كت

 .األول االعدادي
 Huang,2,008:5 ) عرفـه Analytical Thinking التفكیـر التحلیلـي   -
 واألفكـار، ،للوقـائع الفحـص الـدقیق مـن الفـرد تمكـن التـي العقلیـة المقـدرة بأنـه(

 إلـى مكوناتهـا تقـسیمها أجزائهـا،أو إلـى وتفتیتهـا لمواقـف،وا واألشـیاء، والحلـول،
مكوناتـه  إلـى وتجزئتـه االهتمـام، محـل الموقـف أجـزاء فهـم إلـى یـؤدي مـا وهو الفرعیة

 والتنظیم، كالتصنیف، األجزاء هذه على أخرى بإجراء عملیات یسمح كما األصغر،
 )33، 2017،سامي السنیدي :في والترتیب 

 قـــدرة عقلیــة تمكــن التلمیــذة مـــن فهــم جوانــب الموقـــف أو :هًویعــرف إجرائیــا بأنــ 
المــشكلة التــي تواجههــا وتجزئتهــا الــى مكوناتهــا الفرعیــة، وتمــارس مــن خاللهــا مهــارات 

ـــؤ وتقـــاس باختبـــار . المـــشاهدة المقـــصودة، ادراك العالقـــات، المقارنـــة، التـــصنیف، التنب
  .  التفكیر التحلیلي المعد لهذا الغرض

   :ي للبحثاالستعراض المرجع -
تعـد نظریـة الـتعلم  :(Brian Biased Learning)التعلم المستند إلـى الـدماغ : ًأوال

المـــستند إلـــى الـــدماغ نظریـــة تعلـــم تـــضیف إســـتثمارا متقـــدما لمـــا یوجـــد لـــدى المـــتعلم مـــن 
ٕخــصائص وامكانیــات تفاعلیــة وبیولوجیــة وتــشریحیة وعــصبیة، بحیــث ینظــر إلــى المــتعلم 

 وفاعلـة، توضـح قدرتـه علـى إدارة عقلـه بیـده وحواسـه، وتـرى نظرة جدیدة شـاملة ونـشیطة
العـصبیة تنمـو كلمـا  أن التعلم هو الوظیفة العظمـى للـدماغ، وتظـل الـشبكات والـشجیرات

كانت البیئة ثریة وكلما كان الفرد یتفاعـل بالطریقـة التـى تتناسـب وتتـوائم مـع هـذا الـدماغ 
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ًف الــتعلم أكثــر ســـهولة ومرونــة وعمقـــا ٕواســتعداداته وتجهیزاتــه، األمـــر الــذى یجعــل مواقـــ
   ).25 ،2007 ،یوسف قطامى ومجدى المشاعلة(

الـدماغ  إلـى المـستند الـتعلم (Caine and Caine, 2009 ) وكـین        عـرف كـین
 القواعد بتلك التعلیم المعنى، وتنظیم ذي للتعلم الدماغ قواعد معرفة تتضمن التي النظریة:بأنه
   .الدماغ  في

 إلـى تـستند ومتكاملـة  تعلـم شـاملة أنـه  نظریـة) 2017(ى ناصـر الـدین أبـو حمـاد       ویـر
 للـتعلم الـدماغ تهیئـة إلـى تهـدف البشري للدماغ والتركیب التشریحي األعصاب علم افتراضات

  )2017،154ناصر الدین أبو حماد، (.طبیعي بشكل
  :العوامل المؤثرة في التعلم المستند إلى الدماغ -

ـــــــق كـــــــل مـــــــ ـــــــه ویوســـــــف الجـــــــیش      إتف و نادیـــــــا  ) 111- 105، 2009(ن عـــــــزوة عفان
  :علي أن العوامل المؤثرة في التعلیم المستند للدماغ هي كما یلي) 2009،102(السلطى

   ):Biological Factor(العامل البیولوجى  -1
بشرط توفیر جو صـفى یـسمح   نظریة التعلم المستند إلى الدماغ تفكیر المتعلمین،تنمي       

ن یكونــوا قــادرین علــى فهــم كیفیــه أوهــذا یتطلــب مــن المعلمــین  عــاة هــذا النــوع مــن الــتعلم،بمرا
  ).27،2007،عاطف الغوطى. (عمل الدماغ وكیفیه تخزینه للمعلومات

ن الــدماغ األساســى یتطــور أوضــحت بعــض الدراســات الفــسیولوجیة المتخصــصة أولقــد       
ثـم تكتمـل مناطقـه األدراكیـة العامـه  ه مـن الحمـل،مبدئیا لدى الفرد خالل الشهور الثالثه األخیـر

  . ٕویكتمل بنائه واتصاالته الخلویة فى عمر الشباب خالل السبع سنوات األولى من طفولته،
  :)Heredity Factor(العامل الوراثى  -2

حیـث تـؤثر الموروثـات  تلعب الوراثـة دورا مهمـا فـى عملیـة الـتعلم المـستند  إلـى الـدماغ،      
كمـــا تختلـــف  نـــات علـــى قـــدرات الـــدماغ مـــن حیـــث التـــذكر والـــذكاء والتفكیـــر وغیرهـــا،و الجیأ

ن وصـــول المـــتعلم إلـــى  وأالـــصفات الوراثیـــة بـــإختالف الجـــنس، كمـــا تـــؤثر بـــالتعلم وتتـــاثر بـــه،
مــستوى عــال مــن القــدرات العقلیــه والتفكیــر یكــون مــن خــالل مایمتلــك الفــرد مــن جینــات تحمــل 

  .و الحیاتیة بصوره فعالهأمتعلم بالتفاعل مع المواقف التعلیمیة الصفات الوراثیه مما یسمح لل
  :)Affective Factor(العامل اإلنفعالى -3

تــؤثر الخبــرات العاطفیــة التــى یــصحبها انفعــاالت حــادة علــى عمــل الــدماغ مــن حیــث        
االنفعـاالت إذ تعـد مثـل هـذه العواطـف و عدم قدرة الفرد على التركیز واالنتباه والتذكر والتفكیر،
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ن العواطـــف واالنفعـــاالت اإلیجابیـــة تـــسهل مـــن إدراك المعرفـــة أــــكمـــا  محفـــزه لعملیـــه  الـــتعلم،
  .واالنتباه لمكوناتها حیث یحتفظ الفرد بما تعلمه لمده طویلة

ن تراعـى إنفعـاالت المتعلمـین وخاصـة أوعلـى ذلـك فإنـه علـى معلمـة األقتـصاد المنزلـى        
ن تعمل على إثارة دافعیتهم نحـو الـتعلم مـن خـالل أو، لجهاز العصبىالتى تثیرهم وتؤثر على ا

  .إنتقاء األنشطه التعلیمیة التى تتفق مع رغباتهم ومیولهم 
  ):Environmental Factor( العامل البیئى -4

ـــدماغ یغیـــر بنیتـــه أثبتـــت نتـــائج البحـــوث حـــدیثا أوقـــد         تـــؤثر البیئـــة علـــى الجینـــات، ن ال
   . للمؤثرات البیئیه والخبرات الخارجیة وهو مایطلق علیه المرونة العصبیةووظیفته كإستجابة

 معلمــة االقتــصاد المنزلــى أن تــوفر مكونــات بیئیــة خــصبة ملیئــة وتــرى الباحثــة أنــه یجــب علــى
و فــى أولكــن عنــدما تكــون الخبــرات التربویــة ســهلة جــدا  بالتحــدى فالــدماغ یحتــاج إلــى الــتعلم،

  . التعلمغایة الصعوبة عندئذ یتعثر
  :)Movement and Feeling Factor(العامل الحسى الحركى  -5

حیـث تقـوم المـستقبالت بترجمـة         یستقبل الدماغ المعلومات من مداخل مختلفة للحـواس،
وعلـى ذلـك فـإن أى تـشویه  وتنظیم العملیات الحـسیه اآلتیـه مـن الحـواس إلرسـالها إلـى الـدماغ،

 كــان نوعهــا یــؤدى إلــى إعاقــة التفكیــر عنــد الفــرد بــل یــصبح ًفــى الحــواس أو إعاقــه جــسدیة أیــا
غیــر قــادر علــى التكیــف واالنــدماج فــى مجتمــع العــادیین ولهــذا فــإن الــدماغ یتــأثر فــى قدراتــه 

  . وتطوره
وعلى ذلك فعلى معلمات االقتصاد المنزلى أن یدرسن الجوانب الحسیة الحركیة للمتعلمـین مـن 

دة مــن المثیــرات التعلیمیــة إلــى أقــصى درجــة، وتغییــر أمــاكن أجــل تــوفیر الجــو المالئــم لالســتفا
المتعلمــین طبقــا لقــدراتهم البــصریة والــسمعیة وأن یــوفرن الوســائل التعلیمیــة الواضــحة والــصوت 
المـــسموع والمنــــاخ الــــصفى المالئــــم حتـــى الیحــــدث تــــشویة فــــى الفهـــم عــــن طریــــق المــــدركات 

  .والحواس
  :أنواع التعلم المستند إلى الدماغ

هناك ثالثه انماط للـتعلم حـسب نـصف الـدماغ المـسیطر فـي معالجـه المعلومـات التـي        
 :یستقبلها وهذه االنماط  میزها تورانس وزمالؤه وهي

نمــط الــتعلم المــرتبط بالنــصف االیــسر مــن الــدماغ مــا یتمیــز التلمیــذ فــي هــذا الــنمط النــه   -أ
  ي تحلیليمنطقي ومخطط ویتذكر االسماء والمعاني بسهوله وهو لفظ

 انمــاط الــتعلم المــرتبط مــن النــصف االیمــن مــن الــدماغ و یتمیــز بانــه قــادر علــى تحدیــد  -ب
العالقات المكانیه ویتذكر الوجوه مشغوله ویستجیب للتعلیمات البصریه والحركیه و قـادر علـى 

  .القیام الكثر منهم في وقت واحد
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نـصفا الـدماغ معـا فـي تنفیـذ المهمـات  نمط التعلم المتكامل ویستطیع التلمیذ فیـه اسـتخدام  -ج
انتـــصار خلیـــل عـــشا ومحمـــد ( النمطـــین الـــسابقین علـــى االخـــر  العقلیـــه وال تفـــضیل الي مـــن

  ) 2013،1275مصطفى العباسي 
  :مراحل التعلم المستند إلى الدماغ-

 :یتضمن التعلم المستند للدماغ مجموعه متتابعة من المراحل أو الخطوات وهي كما یلي
  :اإلعداد :ألولىالمرحلة ا

وتقـدیم مـا یثیـر ،وتشمل تقـدیم فكـرة عامـة عـن الموضـوع وتـصور ذهنـى للمواضـیع ذات الـصله
  .ویجذب التالمیذ نحو التعلم مما یؤدي إلى تمثیل أسرع للمعلومات الجدیدة ومعالجتها

  : االكتساب :المرحلة الثانیة
ــــى  ، كتــــساب المناقــــشةومــــن مــــصادر اال ،همیــــة تــــشكیل ترابطــــات عــــصبیة جدیــــدةأتؤكــــد عل
، والقــراءة، ولعــب الــدور، وخبــرات فــى كــل مكـان، ومثیــرات بیئیـة، دوات بــصریةأو، والمحاضـرة

وتعتمــد هــذة الخطــوة علــي تكــوین الترابطــات بــشكل كبیــر بــین  والفیــدیو والمــشاریع الجماعیــة،
 لحظـــة كبـــر زاد إحتمـــال حـــدوثأوكلمـــا كانـــت الخبـــرة القبلیـــة  التعلـــیم الجدیـــد والخبـــرة الـــسابقة،

  .و األستبصارأاألكتشاف 
  ):االسهاب(التفصیل  :المرحلة الثالثة

وفیهــا یعطــى المــخ فرصــة     تكــشف هــذة المرحلــة عــن تــرابط المواضــیع ودعــم تعمیــق الفهــم،
لیقوم بالتصنیف واإلنتقاء والتحلیل واإلختبار وتعمیق التعلم وذلـك مـن خـالل إدمـاج الطلبـة فـى 

  )69-68، 2013صفاء محمد محمد، . (تغذیة راجعةعمق وأجل فهم أاألنشطة الصفیة من 
  :تكوین الذاكرة :المرحلة الرابعة

 التـيومن العوامـل  فضل،إٔ   تهدف هذه المرحلة إلى تقویة التعلم واسترجاع المعلومات بشكل 
ـــتعلم وســـهولة إســـترجاعه ـــة  راحـــة كافیـــة، تـــوفیر اوقـــات: تـــساعد فـــى تحقیـــق دوام ال وتهیئـــة حال

  . وتغذیة متوازنة لتنشیط الرابط العصبي ة للمتعلم،انفعالیة سار
  :التكامل الوظیفى للنصفین الكرویین :المرحلة الخامسة

 .كبـرأتهتم هذة المرحله بإستخدام التعلم الجدیـد فـي نطاقـات واسـعة لكـي یـتم تعزیـزه بـشكل    
،  العـصبیةوبهذا یصبح عمیقا وسهال لوجود ترابطات عصبیة متشعبه بشكل هائل بین الخالیـا

همیــة بینمــا تــداخلها وتــشابكها وتناغمهــا وتكاملهــا هــو افالخالیــا العــصبیة المنفــردة لیــست ذات 
  .ساس التعلم األفضل والمنشودأ
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  .واعتمدت الباحثة المراحل السابقة فى تحضیر دروس الوحدتین المختارتین 
مـن خـالل مـادة یرهـا توفن بیئه التعلم المتناغم مع الدماغ یمكـن أ :ومما سبق تري الباحثة

االقصاد المنزلى بإعتبارها مادة نشاط توفر مساحة من الحریة لدى المعلمـة والطالبـة علـى حـد 
كمـا  سواء الختیار األنـشطة والتطبیقـات المناسـبة للعـصر والمالئمـة لرغبـات ومیـول الطالبـات،

 التغذیــة الراجعـــة وتــوفر مكانیاتهــا،إأنهــا تــسمح لكــل طالبــة بتنفیــذ النـــشاط المناســب لقــدراتها و
كمــا أنهــا  نتهــاء الطالبــة مــن تنفیــذ النــشاط ممــا یــساهم فــى تعزیــز ثقتهــا بنفــسها،إمباشــرة فــور 

تــسمح بنقــل المعلومــات الجدیــدة فــى جــو خــالى مــن التهدیــد والخــوف بــل فــى جــو مــن البهجــة 
         .والنشاط وهو بدوره یسهل على المعلمة تنمیة العدید من المهارات من خالل المادة

  :التفكیر التحلیلي: ًثانیا
 لتنمیتهـا البـاحثین مـن یعد التفكیر التحلیلي أحـد أهـم أنمـاط التفكیـر التـي یـسعى كثیـر        

 بطریقـة المـشكالت مواجهـة المتعلم علـى یساعد فهو التعلیم، في جمیع مراحل المتعلمین لدى
 اتخـاذ قبـل والتخطـیط ظیمهـا،وتن المعلومـات من قدر وجمع أكبر بالتفاصیل، واالهتمام علمیة
 ومحـدد واضـح معیـار بنـاء ثـم الحقـائق، خـالل مـن منطقیـة اسـتنتاجات إلـى والوصـول القـرار،
  )  107، 2013،إبراهیم البعلي.(للتقویم

نمط التفكیر الذي یؤدى إلى تجزئة أي مشكلة أو "بأنه ) 2007أیمن عامر، (وعرفه          
لى مكوناتها الفرعیة أو عناصرها األساسیة، والفرعیة من موضوع أو فكرة أو موقف أو مهمة إ

أیمـن عـامر، ".(خالل تحدید جوانب االخـتالف والتـشابه بـین عناصـر الموضـوع محـل االهتمـام
بأنـه القـدرة علـى تبـسیط وتجزئـة المـادة العلمیـة إلـى ) 2017(وعرفته نورا محمد ) 64: 2007

ٕء، واعــادة تنظیمهــا إلصــدار الحكــم علیهــا، أجــزاء بــسیطة، وتفحــص العالقــات بــین هــذه األجــزا
  )113، 2017نورا محمد، . ( والوصول إلى استنتاجات دقیقة وصائبة

 :التحلیلي التفكیر خصائص
 األخـرى، التفكیـر أنمـاط مـن غیـره عـن تمیـزه خـصائص بعـدة التحلیلـي التفكیـر یتـسم         

  : كالتالي) 2004مدحت أبو النصر، (اوضحها  كما وهي
  . تفكیر التحلیلي عبارة عن عملیات منطقیة منظمة ال-1
  .  یحتاج التفكیر التحلیلي إلى تحلیل، وترتیب، وحساب، في إطار محدد-2
  .  یمكن التنبؤ بالحلول مسبقا-3
  .  یعتمد على الربط بین األفكار وبعضها-4
  .  ال یخرج التفكیر التحلیلي عن المألوف والمعتاد فهو أسیر العادة-5
  .مد على الفص األیسر من المخ یعت-6
  )30، 2004مدحت أبو النصر، (. ت في شكل متسلسل، ومتتابع یضع المعلوما-7
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 التحلیلي التفكیر فوائد
 التفكیر على القدرة الذي یمتلك الفرد أن إلى 2005 ) وآخرون، النجدي أحمد( یشیر        
 :یلي ما على ًقادرا یكون التحلیلي

 .القرار اتخاذ لقب الدقیق التخطیط 1.

 .عنها شمولیة نظرة تكوین دون المعلومات من ممكن قدر أكبر جمع 2.

 .الحقائق حساب على والتنظیر بالنظریات اإلهتمام 3.

 .والعقالنیة  للتنبؤةالقابلی 4.

 .عام إطار في األشیاء على الحكم والتجزئة 5.
 النجـدي أحمـد( .جاتاسـتنتا إلـى الوصـول یمكـن حتـى األشـیاء توضـیح فـي المـساهمة 6.

 211) ،2005 وآخرون،
 بما القیام على الفرد یساعد التحلیلي التفكیر أن إلى ) 2007عامر، أیمن( یشیر كما        

 :یلي
 .بها المحیطة المشكالت باقي عن األساسیة المشكلة عزل 1.
 .المشكلة عناصر تربط التي الدقیقة العالقات إدراك 2.
 .المشكلة وفهم إدراك في الحواس من عدد أكبر استخدام 3.
  )27، 2007عامر،  أیمن    (.بها المحیط السیاق إطار في المشكلة تحدید 4.

  :مهارات التفكیر التحلیلي
، )2011( لیلـى حـسام الـدین ،2008) Kayton & Vasloo(حـدد كثیـر مـن البـاحثین      

، نــــورا محمــــد )2017(، ســــامي الــــسنیدي )2014(، حیــــاة رمــــضان )2013(إبـــراهیم البعلــــي 
المهــارات الفرعیــة التــي تــشكل مهــارة التفكیــر التحلیلــي ) 2019(، والء أبــو المعــاطي )2017(

  :الرئیسیة والتي یمكن التدریب علیها كالتالي
 . تحدید السمات العامه لعدة أشیاءي القدره علىأ :الصفات وأ  تحدید السمات .1
المــح الــشائعة والــصفات الممیــزة وهــو تحدیــد االســم أو اللقــب أو الم: تحدیــد الخــواص .2

 .لألشیاء أو الكائنات
وهــي القــدرة علــى اختیــار الخــواص واألدوات واإلجــراءات المالئمــة  :إجــراء المالحظــة .3

 .التي ترشد وتساعد في عملیة جمع المعلومات
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تحدیــد أوجــه التــشابه وأوجــه االخــتالف بــین بعــض : التفرقــة بــین المتــشابه والمختلــف .4
ــــــد األشــــــیاء المتــــــشابهة واألشــــــیاء الموضــــــوعات أو األفكــــــ ار أو األحــــــداث، أو تحدی

 .المختلفة ضمن مجال محدد
القــدرة علــى المقارنــة بــین شــیئین أو شخــصین أو أكثــرعن طریــق : المقارنــة والمقابلــة .5

فحــص العالقــات بینهــا ورؤیــة مــا هــو موجــود فــي أحــدهما ومفقــود فــي األخــر، وهــذه 
وقف التعلیمـي كمـا أنهـا تـدخل فـي العدیـد المهارة تضیف عنصر التشویق واإلثارة للم

 . من القرارات التي نتخذها یومیا وتفید في فهم األشیاء واألمور بشكل أفضل
أي القــــدرة علـــى تـــصنیف األشــــیاء أو العناصـــر المتـــشابهه فــــي : التبویـــب/ التجمیـــع .6

ًمجموعات بناء على سمات أو خصائص أساسیة تم تحدیدها سابقا ً. 
ي عالقــة األشــیاء ومكوناتهــا، بمعنــى معرفــة األشــیاء الــصغیرة أ: عالقــة الجــزء بالكــل .7

 .التي تكون الكل ثم معرفة وظیفته بالنسبة للكل
 .أي ترتیب األحداث أو األشیاء أو المحتویات بشكل منظم ودقیق: التتابع .8
تقـوم علـى تـصنیف المعلومـات وتنظیمهـا ووضـعها فـي مجموعـات تـشمل : التصنیف .9

ـــین جم ـــدى مفـــردات الخـــصائص المـــشتركة ب ـــوافرة ل ـــر مت ـــع مفـــردات المجموعـــة وغی ی
 .المجموعة األخرى

القـــدرة علـــى اســـتخدام المعلومـــات والمالحظـــات الـــسابقة : التوقـــع/ التنبـــؤ/ التخمـــین .10
 . والعالقات في تحدید أو توقع أحداث مشابهه في المستقبل

حــداث  أي تحدیــد األســباب والنتــائج الكبــرى واألكثــر قــوة أل:تحدیــد الــسبب والنتیجــة .11
 .وأفعال سابقة

 أي المقارنــة بــین األفكــار واألحــداث لتحدیــد النظــام بــین اثنــین أو :رؤیــة العالقــات .12
 .أكثر من العملیات

ـــود : إجـــراء القیـــاس .13 ـــة، وبن ـــة أو أحـــداث مألوف ـــین بنـــود مألوف ـــات ب ـــد العالق أي تحدی
 . وأحداث مشابهة في مواقف جدیدة بغرض حل مشكلة أو إنتاج إبداعي

خدم لبناء مجموعة من العبارات والجمل التي تـشتق مـن العالقـات بـین یست: التقییم .14
المفــاهیم ذات الــصلة یمكــن تطبیقهــا فــي معظــم الظــروف واألحــوال إن لــم یكــن فــي 

 .جمیعها
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  :االقتصاد المنزلي وتنمیة مهارات التفكیر التحلیلي
مـتعلم مـن مواجهـة علـى أن التفكیـر التحلیلـي یمكـن ال) 2000جـابر عبـد الحمیـد، (      یؤكد 

ٕمتطلبــات المــستقبل واكــسابهم خطــوات التفكیــر التحلیلــي فــي اســتنتاج األفكــار، وتفــسیرها، وأن 
ــــویین فــــي العــــالم ألهمیتــــه بالنــــسبة للفــــرد  ــــار اهتمــــام الترب ــــة التفكیــــر التحلیلــــي أصــــبح مث تنمی

، جـــابر عبـــد الحمیـــد. (والمجتمـــع، ألنـــه یتـــیح الفرصـــة لرؤیـــة األشـــیاء وبـــشكل أوضـــح وأوســـع
2000 ،258(  
، هالـة أبـو العـال )2015(، وأمـاني أبـو الخیـر )2014(من إیمان أبو الغـیط وتؤكد كال       

ـــــو المعـــــاطي )2017( نـــــورا محمـــــد ،)2016( ـــــصاد ) 2019(، والء أب ـــــى معلمـــــة االقت أن عل
المنزلــي تــدریب طالباتهــا علــى اســتخدام التفكیــر التحلیلــي فــي حیــاتهم الیومیــة الكــسابهم قــدرات 

دة وخبــرات تغیــر مــن ســلوكهم وقــیمهم األمـــر الــذي یــؤدي الــى زیــادة قــدراتهم فــي تفـــسیر جدیــ
ـــه انعكـــاس ایجـــابي علـــى تحقیـــق أهـــداف تـــدریس االقتـــصاد  الظـــواهر العلمیـــة المختلفـــة ممـــا ل

لـــذا یجـــب أن یقـــدم فـــي بیئـــة تعلیمیـــة ثریـــة المنزلـــي، الـــذي یعـــد مـــن المـــواد الحیاتیـــة الهامـــة، 
ًي تنمـي مهـارات التفكیـر التحلیلـي، وذلـك بـشكل متـرابط ومتكامـل نظـرا باألنشطة واألسالیب التـ

ألن جمیــــع مجــــاالت االقتــــصاد المنزلــــي مكملــــه لبعــــضها الــــبعض ومتفاعلــــه مــــع التطــــورات 
االجتماعیــة واالقتــصادیة وغیرهــا، ومرتبطــه بواقــع المجتمــع ومــشكالته ومتغیراتــه، فهــي أنــسب 

ٕ المتعلمـین فـي تحلیـل هـذه المـشكالت وادراك العالقـات المواد الدراسیة المنوط بها تنمیة قـدرات
  .بینها واتخاذ القرارات بشأنها

  : إجراءات البحث
ٕفیما یلي عرضا مفصال لإلجراءات التي ُأتبعت لإلعداد لتجربة البحـث، واعـداد المـواد          ً ً

  :التعلیمیة وأدوات البحث و ضبطها، و كذلك إجراءات تجربة البحث
  :د لتجربة البحثاالعدا :ًأوال
 تــم دراســة محتــوى مقــرر الــصف األول االعــدادي بهــدف التعــرف علــى موضــوعات المقــرر -

واختـیــار الموضـــوعات التـــي یـــسمح محتواهـــا باســـتخدام اســـتراتیجیة الـــتعلم المـــستند إلـــى 
التــى یتــضمنها "  دور والء فــي األســرة-هیــا نتعــارف" الــدماغ وأســفر ذلــك اختیــار وحــدتي

 التلمیــذات فــي الفــصل الدراسـي األول، باإلضــافة إلــى أن زمــن تــدریس الكتـاب المقررعلــى
ممــا یتــیح الفرصــة لتنمیــة مهــارات التفكیــر التحلیلــي ) فــصل دراســي كامــل(الوحــدتین كبیــر

  .لدیهن 
 تـــم تحلیــــل محتــــوى دروس الوحــــدتین المختــــارتین وذلــــك لتحدیــــد مهــــارات التفكیــــر التحلیلــــي -

المتوقع تنمیتها بكل درس في ضوء المحتوى العلمي باسـتخدام اسـتراتیجیة الـتعلم المـستند 
ً وهــذه المهــارات تــم تحدیــدها وفقــا لمــا أوصــت بــه نتــائج الدراســات والبحــوث ،إلــى الــدماغ
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، ) التنبـــؤ–التـــصنیف – المقارنــة - إدراك العالقـــات–دة المقـــصودةالمــشاه(الــسابقة وهـــي 
ًتلى ذلك إعداد مواد البحث التعلیمیـة والمتمثلـة فـي دلیـل المعلمـه وفقـا السـتراتیجیة الـتعلم 

  :  أوراق عمل التلمیذات ومر إعدادهما بالخطوات التالیة،المستند إلى الدماغ
حیـث تـضمن  لـتعلم المـستند إلـى الـدماغ،ًإعـداد دلیـل المعلمـه وفقـا السـتراتیجیة ا-1

  :العناصر التالیة
 وتــضمنت نبــذة عــن اســتراتیجیة الــتعلم المــستند إلــى الــدماغ وكیفیــة اســتخدامها :مقدمــة الــدلیل

 . وتوجیهات للمعلمات عند استخدامها فى تدریس موضوعات المقرر 
 للوحدتین المختارتیناألهداف العامة . 
 حیــث اشــتملت الوحــدة " نتعــارف، دور والء فــي األســرة هیــا " وحــدتي: محتــوى الــدلیل

الــصداقة كنـــز -أســـرة متعاونــة-النمــو الـــذاتي فــي مرحلــة المراهقــة(األولــى علــى دروس
مهــارات -وقــت الفــراغ-الغــذاء والــصحة-كیــف تــصبحین جمیلــة-یجــب أن نحــافظ علیــه

س علـــى درو" دور والء فـــي األســـرة"، فـــي حـــین اشـــتملت الوحــدة الثانیـــة )فــي الخیاطـــة
األدوات المـــستخدمة فـــي -التخطـــیط ألداء األعمـــال المنزلیـــة-إســـهام والء فـــي األســـرة(

-المــستهلك الرشــید- تخطــیط وجبــات متكاملــة القیمــة الغذائیــة-إعــداد وطهــي األطعمــة
ــدلیل ) مهــارات المــستهلك الرشــید فــي مجــال المالبــس وتــضمن كــل درس مــن دروس ال

 :على
 .عناصر الدرس -
  .األهداف السلوكیة للدرس -
 فیــدیوهات – نمــاذج عینیــة–مــواد مطبوعــة(تــم تــوفیر: الوســائل التعلیمیــة المــستخدمة -

 .بما یتناسب مع طبیعة كل درس) تعلیمیة
ــــى تــــدریس الموضــــوع - ــــشة: الطــــرق المــــستخدمة ف ــــتعلم - العــــصف الــــذهني–المناق  ال

 . التدریس التبادلي -التعاونى
ـــتاإل - ـــدرس باســـتخدام اســـتراتیجیة ال ـــى جـــراءات التدریـــسیة لل علم المـــستند إل

 :الدماغ وتشمل الخطوات التالیة
 : مرحلة االعداد وتشمل-أ -
  التقـــــویم القبلـــــي للتعـــــرف علـــــى معلومـــــات وخبـــــرات المتعلمـــــین الـــــسابقة المرتبطـــــة

 .بموضوع التعلم وذلك من خالل توجیه عدد من األسئلة
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 مـــة اســتثارة المتعلمــین وربــط الــدرس الحــالي بالمعلومــات الــسابقة لــدیهن بعمــل مقد
 .شیقة تثیر انتباه الطالبات للموضوع

  عرض األهداف اإلجرائیـة علـى التلمیـذات لمعرفـة الهـدف األساسـي مـن الموضـوع
 .المطروح علیهن

  تلمیـذات ) 5-4(تقسیم الفصل إلـى مجموعـات صـغیرة وغیـر متجانـسة مكونـة مـن
 .واختیار اسم لكل مجموعة وتعیین قائد لها بالتناوب بینهن

 خــالى مــن التهدیــد والوعیــد للمتعلمــین وتخلیــصهم مــن مــشاعر تــوفیر منــاخ صــفى 
 .الخوف بحیث یسود الصف بیئة تعلیمیة فیها تحدي ومنافسة منتجة

 میــذة مــع فــي كراســة نــشاط التل)  جماعیــةمســواء فردیــة أ( المختلفــة تنفیــذ األنــشطة
ــیهن باســتخدام خــرائط مراعــاة عنــصر التــشویق واإل ثــارة وعــرض المــادة العلمیــة عل

  .تفكیر على شاشة العرض من خالل برنامج البوربوینتال
 : مرحلة اكتساب المعلومات-ب -

ـــذات أو وضـــع أدوات بـــصریة  ـــوفیر األوراق والملخـــصات للتلمی مـــن خـــالل ت
ــتعلم، مــع تــوفیر عــدد متنــوع مــن الخبــرات أمــام االتلمیــذات لكــى  متعلقــة بموضــوع ال

ـــذى ـــه، وتحدیـــد مقـــدار الوقـــت ال  ینبغـــى علـــیهن التحـــدث یـــستخرجن منهـــا مـــا یتعلمن
  .والعمل خالله

 : مرحلة الشرح أو اإلیضاح-ج -
ال تقتـصر فقـط علـى إعـادة أو تكـرار مــا حفظـه المـتعلم عـن ظهـر قلـب، بــل 
ـــربط المعلومـــات بحیـــث تكـــون ذات  تتعـــداه إلـــى تنمیـــة طـــرق عـــصبیة فـــى دماغـــه ل

  :، وتتضمن هذه المرحلة إجرائین همامعنى
لـسلة تمكــن التلمیـذة مـن دمــج المعلومـات الجدیــدة تنظـیم طـرح المــادة بطریقـة متس -

  .فى بناءها المعرفى السابق
 . الحرص على شد إنتباه التلمیذات طوال فترة العملیة التدریسیة-

  : مرحلة تكوین الذاكرة د-
یـتم خاللهـا الـربط بــین األجـزاء التـى تــم تعلمهـا لكـى یــتم اسـترجاعها فـى أوقــات 

 الجدیـــد وســهولة اســـترجاعه البـــد مــن مراعـــاة وجـــود الحقــه، وحتـــى یتحقــق دوام الـــتعلم
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عوامــل تــسهم فــى ذلــك مثــل تــوفیر الراحــة الكافیــة للمــتعلم، والحــدة االنفعالیــة، ودرجــة 
  .التغذیة وغیر ذلك،وكمیة الترابطات، ومرحلة النمو، وحالة المتعلم

 : التكامل الوظیفىهـ-
اسـعة، لكـى یـتم تعزیـزه تهتم هذة المرحلـة بإسـتخدام الـتعلم الجدیـد فـى نطاقـات و

بـشكل أكبـر وتوسـیعه واالضــافة إلیـه، وبهـذا یـصبح الــتعلم الجدیـد متینـا وعمیقـا وســهال 
لوجـــود ترابطـــات عـــصبیة متـــشعبة بـــشكل هائـــل بـــین الخالیـــا العـــصبیة وهـــذه المرحلـــة 
توازى مرحلة تقویة التنظیم المعرفى لدى أوزبل فالهدف مـن هـذه المرحلـة تثبیـت المـادة 

  .فى البنیة المعرفیة للتلمیذةالدراسیة 
توجــد العدیــد مــن أســـالیب التقــویم یمكــن االســتعانة بهــا فــي تقـــویم  :أســالیب التقــویم

 :التلمیذات وهذه األسالیب تتمثل في
وذلــــك  . التقــــویم القبلــــي أو المبــــدئي، التقــــویم البنــــائي أو التكــــویني، التقــــویم النهــــائي-

ولكــى یـــتم االسترشـــاد بـــه فـــى توجیـــه تعلـــم لتقــویم كافـــة جوانـــب الـــتعلم لـــدى التلمیـــذات 
ـــه أن یكـــون شـــامال  ـــة الراجعـــة المناســـبة لهـــن، كمـــا روعـــى فی ـــدیم التغذی ًالتلمیـــذات وتق

  . لألهداف 
ــى  -2 ــتعلم المــستند إل ــذات لممارســة إســتراتیجیة ال إعــداد أوراق عمــل التلمی

  .وأنشطتهًوقد تم إعداد أوراق عمل خاصة بكل درس وفقا لمتطلباته ومهامه  :الدماغ
بعـد االنتهـاء مـن إعـداد  :التحقق من مناسبة دلیل المعلمة وصالحیته للتطبیـق -

دلیل المعلمة تم عرضه على مجموعـة مـن المحكمـین المتخصـصین فـى مجـال المنـاهج 
للتعـــرف علـــى مـــدى ســـالمة الـــصیاغة اللغویـــة، مـــدى دقـــة ) 1ملحـــق(وطـــرق التـــدریس، 

بموضـــوع الـــدرس، مـــدى مناســـبة األنـــشطة صـــیاغة األهـــداف الـــسلوكیة، مـــدى ارتباطهـــا 
ــتعلم المــستند إلــى الــدماغ مــع موضــوع الــدرس، مالءمــة  ًالمــستخدمة وفقــا إلســتراتیجیة ال

  .أسالیب التقویم لألهداف، وتم إجراء التعدیالت التى أشار إلیها السادة المحكمین
مكــن وهــدفت الــى التعــرف علــى المــشكالت والمعوقــات التــي ی :التجربــة االســتطالعیة  

أن تحول دون تنفیذ تجربة البحث، وتم اختیـار عینـة مـن الـدروس وتطبیقهـا علـى العینـة 
ــــة صــــالحة  ــــي صــــورتها النهائی ــــى هــــذا أصــــبحت المــــواد التعلیمیــــة ف االســــتطالعیة، وعل

  ) 2( ملحق.للتطبیق
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  :لتحقیق أهداف البحث استخدمت الباحثة األدوات التالیة :إعداد أدوات البحث: ًثانیا
  )إعداد الباحثة: (بار مهارات التفكیر التحلیلي اخت-1
  :ً تم اعداد اختبار مهارات التفكیر التحلیلي وفقا للخطوات التالیة        
 یهـــدف هـــذا االختبـــار الـــى  قیـــاس بعـــض مهـــارات التفكیـــر : تحدیـــد الهـــدف مـــن االختبـــار-

ور والء فـــي دهیـــا نتعـــارف، " التحلیلـــي لـــدى تلمیـــذات الـــصف األول االعـــدادي فـــي وحـــدتي 
  ".األسرة

 فـــي ضـــوء الدراســـات الـــسابقة واألدب التربـــوي المتعلـــق بـــالتفكیر : تحدیـــد أبعـــاد االختبـــار-
  : التحلیلي تم تحدید خمسة مهارات للتفكیر التحلیلي وهي

 وتهدف إلى تحدید السمات والخصائص الممیزة لألشیاء:المشاهدة المقصودة. 
 علــى اخــتالف أنواعهــا ســواء (دیــد العالقــات قــدرة المــتعلم علــى تح:  ادراك العالقــات

بــین جوانــب ) كانــت ســبب ونتیجــة أم جــزء مــن الكــل أم تتــابع وغیرهــا مــن العالقــات
 .الموضوع ومدى تأثیر كل منها على اآلخر

 ـــین بعـــض الموضـــوعات أو :المقارنـــة ـــشبه واالخـــتالف ب ـــد أوجـــه ال ـــدرة علـــى تحدی  الق
 .األحداث

 المعلومــات فــي مجموعــات ذات خــصائص القــدرة علــى تــصنیف وتنظــیم: التــصنیف 
 .مشتركة

 ًقدرة المـتعلم علـى التنبـؤ بحـدوث ظـاهرة أو حـدث مـا فـي المـستقبل بنـاء علـى : التنبؤ
  .ما لدیه من معلومات وخبرات متعلقة بظاهرة مشابهه

 تم بناء عدد من األسئلة لقیاس كل مهارة من المهـارات الـسابقة، : صیاغة مفردات االختبار-
یوضــــح توزیـــع اســــئله ): 1(ســـؤال، والجــــدول التـــالي رقـــم ) 25(دد الكلــــي لالختبـــار وبلـــغ العـــ

 :االختبار على مهارات التفكیر التحلیلي
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  توزیع أسئله االختبار على مهارات التفكیر التحلیلي): 1(جدول رقم 

رقم السؤال الذى یقیس  المهارة
 النسبة المئویة عدد االسئلة المهارة

 %20 5 5-1من  :دةالمشاهدة المقصو
 %32 8 13-6من  ادراك العالقات

 %12 3 16-14من  المقارنة
 %20 5 21-17من  التصنیف
 %16 4 25-22من  التنبؤ

 %100 25  المجموع
 بعد اتمام بنود االختبار تم وضع مجموعة من التعلیمـات تهـدف : صیاغة تعلیمات االختبار-

 ، بیانـات التلمیــذة:وإلزالـة الغمـوض وكانــت عبـارة عـنالـى تـسهیل االجابـة عـن اســئلة االختبـار 
  . وتعلمیات خاصة بإجابة األسئلة،تعلیمات لوصف االختبار

 تـم تقـدیر الـدرجات بحیـث تعطـى االجابـة الـصحیحة : وضع نظام تـصحیح وتقـدیر الـدرجات-
كلیــة ً وصـفرا لإلجابـة الخاطئــة أو التـي تركـت بـدون إجابــة وبـذلك تكـون الدرجـة ال،درجـة واحـدة

  .درجة) 25(لالختبار تساوي عدد مفردات االختبار وهي 
تم تطبیق االختبار علـى العینـة االسـتطالعیة، وذلـك بهـدف :  التجربة االستطالعیة لإلختبار-

  :تحقیق اآلتي

 .التأكد من وضوح العبارات والتعلیمات  - أ 
 :التحقق منه من خالل اآلتيتم : صدق االختبار  -ب 

تبــار علــى مجموعــة مــن المتخصــصین فــي تــم عــرض االخ :صــدق المحكمــین -1
كمحـك لقبـول العبـارة، وعلـى %) 80(نـسبة  اعتمـاد المنـاهج وطـرق التـدریس، وتـم

ضـوء ذلــك تـم تعــدیل صـیاغة بعــض المفـردات لتتناســب مـع المهــارة ومـع مــستویات 
 وبـذلك تحقـق ،التلمیذات، وتم االبقـاء علـى جمیـع العبـارات حیـث أنهـا كانـت مقبولـة

 .لالختبارالصدق الظاهرى 
درجـات كـل مهـارة  بـین ارتبـاط بیرسـون معـامالت تـم بحـساب :الـصدق البنـائي - 2

  )2(بالجدول رقم  من مهارات االختبار والدرجة الكلیة لالختبار كما هو موضح

  
  



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الرابع(، الجزء )187: (العدد

 

 

331 

  ارتباط درجة كل مهارة بالدرجة الكلیة الختبار التفكیر التحلیلي معامل): 2(جدول
 معامل االرتباط المهارة

 0.68 ة المقصودةالمشاهد
 0.72 ادراك العالقات

 0.65 المقارنة
 0.63 التصنیف
 0.71 التنبؤ

درجــة كــل مهــارة مــن مهــارات االختبــار مرتبطــة : یتــضح مــن الجــدول الــسابق أن
وهــذا یــدل علــى أن ) 0.01(ًمــع الدرجــة الكلیــة ولهــا ارتبــاط دال إحــصائیا عنــد مــستوى 

 .االختبار على درجة عالیة من الصدق
معامـــــل ألفـــــا كرونبـــــاخ، إعـــــادة تطبیـــــق :  وتـــــم بطریقتـــــان همـــــا:بـــــات االختبـــــارث  -ج 

ـــار ـــة االســـتطالعیة بعـــد مـــرور :االختب حیـــث تـــم إعـــادة تطبیـــق االختبـــار علـــي العین
ــــین  ــــاط للــــدرجات الخــــام ب ــــم حــــساب معامــــل االرتب ــبوعین مــــن التطبیــــق األول، ث أســ

ــــین لكــــل مهــــارة مــــن مهــــارات االختبــــار، والجــــدول التــــالي ر ــــم التطبیق یوضــــح ) 3(ق
  :معامالت ثبات اختبار التفكیر التحلیلي

   معامالت ثبات اختبار مهارات التفكیر التحلیلي:)3(جدول رقم 
 إعادة التطبیق معامل ألفا كرونباخ المهارة

 **0.75 **0.70 :المشاهدة المقصودة
 **0.79 **0.87 ادراك العالقات

 **0.81 **0.76 المقارنة
 **0.79 **0.72 التصنیف
 **0.71 **0.75 التنبؤ

 **0.77 **0.76 االختبـــــــار ككل
یتــضح مــن الجــدول الــسابق أن جمیــع معــامالت الثبــات دالــة إحــصائیا عنــد مــستوى          

  )3(ملحق .، مما یدل على ثبات االختبار وصالحیته للتطبیق)0.01(
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 ـــزمن ـــق االختبـــار عـــن طریـــق:حـــساب ال ـــزمن المالئـــم لتطبی ـــم حـــساب ال  حـــساب  ت
متوســـط زمـــن االختبـــار لكـــل افـــراد العینـــة االســـتطالعیة، وتوصـــلت الباحثـــة إلـــى أن 

 .دقیقة ) 50(زمن االختبار 
  :َ تم التطبیق وفقا للخطوات التالیة:تطبیق تجربة البحث: َثالثا

عـن  فكـرة إلعطـائهم البحـث تجربـة تطبیـق بـدء قبـل التجریبیـة تلمیـذات المجموعـة مقابلـة  تـم-
 وفـق العمـل علـى آلیـة وتـدریبهم بهـا یدرسون سوف التي التعلم المستند إلى الدماغ استراتیجیة

 المعطـاة بأوراق العمـل الحصة واالهتمام في مشاركتهم على أهمیة والتأكید االستراتیجیة، هذه
 .َالتعاون معا  على وحثهم لهم
ًقبلیــا  الدراســة تـم تطبیــق اختبـار التفكیـر التحلیلــي علـى عینــة:  تطبیـق االختبـار القبلــى-

ــــي  تكــــافؤ لبیــــان مــــدى ــــة نتــــائج القیــــاس القبل المجمــــوعتین الــــضابطة والتجریبیــــة، وتمــــت مقارن
للمجموعتین للتعرف على الداللة اإلحصائیة للفرق بین متوسـطي المجمـوعتین وذلـك باسـتخدام 

  ):4(للعینات المستقلة وكانت النتائج كما في جدول" ت"اختبار 
 التجریبیة المجموعتین درجات متوسطي بین الفرق لداللة" ت "نتائج اختبار): 4(جدول

  الختبار التفكیر التحلیلي القبلي التطبیق في والضابطة
  المجموعة الضابطة

 27=ن 
  المجموعة التجریبیة

 اختبار 27=ن
 ع م ع م

قیمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 غیر دالة 0.24 2.49 15.92 2.11 16.07 التفكیر التحلیلي
 بـین متوسـطي درجـات َدال إحـصائیا فـرق عـدم وجـود الـسابق الجـدول مـن یتـضح         

الختبــار التفكیــر التحلیلــي، حیــث بلغــت  مجمــوعتي البحــث فــي الدرجــة الكلیــة للتطبیــق القبلــي
وهذا یشیر إلى تكافؤ المجموعتین قبـل ) 0.05(وهي غیر دالة عند مستوى ) 0.24"(ت"قیمة 

  .تنفیذ تجربة البحث
ـــــة : ریس لمجمـــــوعتى البحـــــث التـــــد- ـــــز الفـــــصل للتـــــدریس للمجموعـــــة التجریبی بعـــــد تجهی

هیــــا (تـــدریس وحـــدتي  الـــتعلم المــــستند الـــى الـــدماغ وتحدیــــد مواعیـــد التطبیـــق تــــم باســـتراتیجیة
 التـــدریس الوقـــت تـــم نفــس باالســتراتیجیة المقترحـــة، وفـــي)  دور والء فـــي األســـرة-نتعــارف

د االنتهـاء مـن تـدریس الوحـدتین ، وبعـ)الفـصل اآلخـر(المعتـادة  بالطریقـة الـضابطة للمجموعـة
   :تم

وتـم تـصحیحها  التجریبیـة والـضابطة، العینـة أفـراد علـى وذلـك :َتطبیق أدوات البحث بعدیا
  .اإلحصائیة الالزمة واستخالص النتائج وتفسیرها المعالجات إلجراء البیانات وجمعت
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ات الحــــسابیة واالنحرافــــات تــــم اســــتخدام المتوســــط :األســــالیب االحــــصائیة المــــستخدمة
لمتوسـطى عینتـین مـستقلتین، باالضـافة لحـساب حجـم األثـر، لمعالجـة " ت"ٕواختبـار  المعیاریة،

   .البیانات المتحصل علیها وذلك للتوصل إلى النتائج وتحلیلها وتفسیرها
  :نتائج البحث وتفسیرها

ائج البحـــــث  لتحلیـــــل نتــــSPSS.16)(تــــم اســـــتخدام برنــــامج المعالجـــــات االحــــصائیة     
  :    واسخالصها وتفسیرها تبعا ألسئلة وفروض البحث السابقه ولقد جاءت النتائج كالتالى

مـــا التـــصور المقتـــرح   : للبحـــث والـــذي نــص علـــىلإلجابــة عـــن الـــسؤال األول -1
لوحدتین من مقرر االقتصاد المنزلـي للـصف األول االعـدادي یـتم  تدریـسهما 

 وقــد تمــت االجابــة عنــه عنــد إعــداد ماغ ؟بإســتراتیجیة الــتعلم المــستند الــى الــد
  )2(ملحق .ًدلیل المعلمة وفقا الستراتیجیة التعلم المستند إلى الدماغ

مـا أثـر إسـتراتیجیة الـتعلم :  للبحث والذي نص علىولإلجابة عن السؤال الثاني -2
ـــة التفكیـــر التحلیلـــي لـــدى تلمیـــذات الـــصف األول  المـــستند الـــى الـــدماغ فـــي تنمی

ًیوجد فـرق دال إحـصائیا  "الفرض األول والذى نص على أنـه االعدادي ؟ صیغ 
بـــین متوســـطي درجـــات تلمیـــذات المجمـــوعتین ) 0.05 ≤(عنـــد مـــستوي معنویـــة 

التجریبیة والضابطة فـي التطبیـق البعـدي إلختبـار التفكیـر التحلیلـي ككـل وفـي كـل 
 -ة المقارنــ- إدراك العالقــات-المــشاهده المقــصودة( مهــارة مــن مهاراتــه الفرعیــة

والختبـار صـحة هـذا ". لصالح تلمیذات المجموعـة التجریبیـة)   التنبؤ-التصنیف 
ـــین مـــستقلتین ) ت(الفـــرض تمـــت المعالجـــة اإلحـــصائیة باســـتخدام اختبـــار  لعینت

 : یوضح نتائج ذلك) 5(والجدول 
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لداللة الفرق بین متوسطى درجات تلمیذات المجموعتین " ت"نتائج اختبار ): 5(جدول 
  البعدي، ونتائج اختبار لیفین جریبیة والضابطة فى اختبار التفكیر التحلیليالت

  
 المجموعة

  المجموعة التجریبیة
 27=ن 

  المجموعة الضابطة
 27= ن 

  
  اختبار لیفین

 
  

  االنحراف المتوسط المهارات
  االنحراف المتوسط المعیاري

 يالمعیار

 "ت"قیمة
  قیمة

 "ف"
مستوى 
 الداللة

مربع (
 )إیتا

حجم 
  األثر
(D) 

داللة قوة 
 األثر

المشاهدة 
 كبیرجدا 1.2 0.25 0.23 1.4 **4.14 0.9 2.8 0.8 3.9 المقصودة
ادراك 
 كبیر جدا 1.3 0.29 0.16 2 **4.63 1.1 4 1.4 5.7 العالقات
 كبیر جدا 2.1 0.52 0.44 0.6 **7.52 0.6 1.4 0.5 2.6 المقارنة
 كبیر جدا 1.7 0.40 0.16 1.9 **5.91 0.8 2.7 0.7 3.9 التصنیف
 كبیر جدا 1.7 0.40 0.90 0.01 **5.93 0.7 2 0.6 3.1 التنبؤ

 كبیر جدا 3.3 0.73 0.47 0.5 **11.84 1.9 13 1.9 19.1 االختبار ككل
  0.01دال عند مستوى ** 

فــي اختبــار لیفــین كانــت غیــر دالــة ) ف( قیمــة -: أنیتــضح مــن الجــدول الــسابق
 ممـــا یـــدل علـــى أن 0.05>  لإلختبـــار ككـــل وبمـــستوى معنویـــة )0.5(َإحـــصائیا حیـــث بلغـــت 

متجانـــستین ویـــدعم ذلــــك اســـتخدام االختبـــارات المعلمیــــة ) الـــضابطة والتجریبیــــة(المجمـــوعتین 
الختبــار الفـــرق بـــین متوســـطى )ت(كمـــا یتـــضح أن قیمـــة. الختبــار الفـــروق فـــى البحـــث الحــالى

یر التحلیلي البعدي ككل وفـى المهـارات درجات المجموعة التجریبیة والضابطة فى اختبار التفك
ًدالــة إحــصائیا، ) التنبــؤ- التــصنیف- المقارنـة- ادراك العالقــات-المــشاهدة المقــصودة(الخمـسة 

 وللمهـارات الخمـسة الـسابقة بالترتیـب 0.05عند مستوى داللة أقـل مـن ) 11.84(حیث بلغت 
ً فــرق دال إحــصائیا وجمیعهــا دالــة إحــصائیا ممــا یعنــى وجــود ) 4.1-4.6-7.5-5.9-5.9(

بین درجات التفكیر التحلیلي لكل من المجموعة التجریبیة والمجموعة الـضابطة، وذلـك لـصالح 
المجموعــة التجریبیــة، كمــا یظهــر مــن قیمــة المتوســط الحــسابى للمجموعــة التجریبیــة لالختبــار 

، )13(وهى اعلى من المتوسط الحسابى للمجموعة الضابطة والذي بلـغ ) 19.1(ككل والبالغ 
  یوضح ذلك) 1(والشكل التالي



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الرابع(، الجزء )187: (العدد

 

 

335 

  الفرق بین متوسطي درجات المجموعة الضابطة والتجریبیة): 1(شكل 
   فى اختبار التفكیر التحلیلي

أن مقدار حجم تأثیر ) 5( كما یتضح من الجدول وبذلك یقبل الفرض األول للبحث،         
) 3.3(دماغ علــــى اختبــــار التفكیــــر التحلیلــــي ككــــل بلغــــت اســــتراتیجیة الــــتعلم المــــستند الــــى الــــ

نجـد ) 649، 2003 الـسعید، رضـا(وبمقارنة هذه القیمة بالدرجات المعیاریة لداللة حجم األثـر 
ًأن تـأثیر اسـتراتیجیة الــتعلم المـستند الـى الــدماغ كانـت كبیـرة جــدا، حیـث كانـت قیمــة مربـع إیتــا 

مـن التبـاین فـى % 73لم المـستند الـى الـدماغ تفـسر مما یدل على أن اسـتراتیجیة الـتع) 0.73(
درجــات اختبــار التفكیــر التحلیلــي لــدى تلمیــذات المجموعــة التجریبیــة عنــد مقــارنتهم بالمجموعــة 
ًالضابطة، أي أن هناك فائدة كبیرة ومهمة تربویا لتطبیق استراتیجیة التعلم المـستند الـى الـدماغ 

  . وكل مهارة فرعیة على حدهفي تنمیة مهارات التفكیر التحلیلي ككل 
ویمكــن تفــسیر تلــك الفاعلیــة بــأن اســتراتیجیة الــتعلم المــستند الــى الــدماغ جعلــت التلمیــذة        

ًمحـورا لعملیتـي التعلـیم والـتعلم، كمـا سـاعدها فـي تفـسیر المعلومـات وصـنع العالقـات والتخـزین 
ء المعرفـة فـي مواقـف تعلـم مختلفـة السلیم للمعرفة، والتصنیف واإلنتقاء والتحلیل والترمیـز، وبنـا

جــل فهــم أومتنوعــة وتعمیــق الــتعلم وذلــك مــن خــالل إدمــاج التلمیــذة فــى األنــشطة الــصفیة مــن 
، كـل ذلـك سـاعد فـي تنمیـة مهـارات التفكیـر التحلیلـي، وتتفـق هـذه النتیجـة عمق وتغذیة راجعةأ

، )2017(، سـامي الـسنیدي )2016(، رضـى أسـماعیل 2009)WANG(ًمع دراسة كال مـن 
،  التــي توصــلت إلــى فعالیــة اســتراتیجیة الــتعلم المــستند الــى الــدماغ فــي )2017(نــورا محمــد 

  .تنمیة التفكیر التحلیلي
  
  
  



تند إلى الدماغ في تدریس االقتصاد المنزلي أثر استراتیجیة التعلم المس
لدي تلمیذات الصف األول اإلعداديعلى تنمیة التفكیر التحلیلي   

  الشیماء قطب الشریف/ د
 

 

 

336 

 :البحث توصیات
 مـن مجموعـة الباحثـة تقـدم نتـائج، مـن البحـث الحـالي إلیـه توصـل مـا ضـوء فـي          
 :وهي التوصیات

ــ - 1 ــتعلم المــستند للــدمإجــراء مزیــد مــن الدراســات المتعلقــة بنظری اغ فــى كافــة المــواد ة ال
ــــى تالدراســــیة  ــــائج هــــذه الدراســــات ف ــــة، وتوظیــــف نت طــــویر ومراحــــل الــــتعلم المختلف

  . وتدریب المعلمین المناهج وطرق التدریس
تعلیمیـة تعمـل علـى ضرورة إحتـواء منـاهج األقتـصاد المنزلـى كمـادة حیاتیـة لمواقـف  - 2

 . كیفیة تدریسها من خالل أدلة المعلمین التحلیلي بحیث یتم توضیح إثارة التفكیر
علــى تنمیــة مهــارات  لمعلمــات االقتــصاد المنزلــي لتــدریبهن تدریبیــة دورات عقــد - 3

 .التفكیر عامة والتفكیر التحلیلي خاصة
ررات األقتــصاد المنزلـــى اســتخدام اســـتراتجیة الــتعلم المـــستند للــدماغ فـــى تــدریس مقـــ - 4

 . كأسلوب تدریس ٕواعتمادها
 إعـداد بـرامج فـي اإلسـتراتیجیة هـذه لتـضمین التربیـة وكلیـات تدعـوة الجامعـا  - 5

  . ً وذلك ضمانا لتحقیق نتائج أفضل في دعم تعلم الطالبقبل الخدمة المعلمین
  :مقترحات البحث

دراســـة أثـــر إســـتراتجیة الـــتعلم المـــستند للـــدماغ فـــى تنمیـــة متغیـــرات أخـــرى كـــالتفكیر  - 1
لمــشكالت واألتجــاه نحــو دراســة بعــض الناقــد والتفكیــر األبــداعى والقــدرة علــى حــل ا

  .ى لدى تلمیذات المرحلة األعدادیةالمواد األخر
دراسة أثـر التفاعـل بـین إسـتراتجیة الـتعلم المـستند للـدماغ ومـستوى الـذكاء فـى تنمیـة  - 2

 .مهارات التفكیر
إجـراء دراســة مماثلـة تــستهدف إســتخدام إسـتراتجیات ومــداخل تدریـسیة أخــرى لتنمیــة  - 3

 .يالتفكیر التحلیل
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 :مراجع البحث
 منظـور وفـق العلـوم فـي مقترحـة فعالیـة وحـدة): 2013(إبـراهیم عبـد العزیـز البعلـي  -

 تالمیـذ لـدى العلمیـة والمیـول التحلیلـي تنمیـة التفكیـر فـي العقل لعادات وكالیك كوستا
 مجلـة التربیـة العلمیـة، الجمعیـة ،الـسعودیة بالمملكـة العربیـة المتوسـط األول الـصف

  . 135-93 ،5،ع16 مج،للتربیة العلمیةالمصریة 
أثـــر الـــتعلم المـــستند الـــى الـــدماغ فـــي تنمیـــة مهـــارات ): 2015(أحمـــد محمـــد الزعبـــي  -

التفكیـــر التـــأملي لـــدى التالمیـــذ الموهـــوبین فـــي الـــصف الثـــامن، مجلـــة العلـــوم التربویـــة 
 .75 -16،43والنفسیة، مج

 العلـوم لتعلیم حدیثة اتاتجاه ):2005(الهادي، علي راشد  عبد منى النجدي، أحمد -
 الفكـر البنائیـة، القـاهرة، دار والنظریـة التفكیـر وتنمیـة العالمیـة ضـوء المعـاییر فـي

 .العربي
فعالیة استخدام اسـتراتیجیة األحـداث المتناقـضة فـي ): 2015(أماني كمال أبو الخیر  -

میـــذات تنمیـــة الـــذكاءات المتعـــددة والتفكیـــر الناقـــد فـــي مـــادة االقتـــصاد المنزلـــي لـــدى تل
ـــــي، جامعـــــة  ـــــصاد المنزل ـــــة االقت ـــــصاد المنزلـــــي، كلی ـــــة االقت ـــــة، مجل المرحلـــــة اإلعدادی

 .60 – 1، ص ص 3، ع 25المنوفیة، ج 
ــتعلم الــشائعه لــدي ): 2014(انتــصار خلیــل عــشا ومحمــد مــصطفى العبــسي  - انمــاط ال

ـــه الغـــوث ـــه واالداب فـــي وكال ـــوم التربوی ـــه العل ـــه كلی ـــة طلب ـــر   الدولی  واثرهـــا فـــي التفكی
 .40 مجله دراسات العلوم التربویه، مج  .لریاضي لدیهما

أثـــر اســـتخدام اســـتراتیجیة شــكل البـــت الـــدائري فـــي ): 2014(إیمــان علـــى أبـــو الغــیط  -
تـدریس االقتـصاد المنزلــي علـى التفكیــر التحلیلـي والتنظــیم الـذاتي للــتعلم لـدي تلمیــذات 

 .12-1ص ص ، ا مجلة كلیة التربیة النوعیة، جامعة طنط،المرحلة اإلعدادیة
فـي  وفاعلیتـه ،التحلیلـي التفكیـر لتعلـیم مقتـرح برنـامج ):2009(حـسن عبـدالمنعم ثنـاء -

 اإلعدادیـة، دراسـات المرحلة تالمیذ لدى التفكیر بعملیات والوعي ،القرائي الفهم تنمیة
 ع .التـدریس وطـرق للمنـاهج المـصریة الجمعیـة التـدریس، المنـاهج وطـرق فـي

   .93-46 ص،144
 والعـشرون المهـارات الحـادي القـرن مـدرس اعـداد ):2000(الحمیـد جـابر بـدع جـابر  -

 . الفكر العربي دار والتنمیة المهنیة، القاهرة،
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التفاعـــل بـــین اســـتراتیجیة قبعـــات التفكیـــر الـــست والنمـــو ):2014(حیـــاة علـــي رمـــضان -
قـرار العقلـي فـي تحـصیل المفـاهیم الفیزیائیـة وتنمیـة مهـارات التفكیـر التحلیلـي واتخـاذ ال

لدى طالبالصف األول الثـانوي، مجلـة دراسـات عربیـة فـي التربیـة وعلـم الـنفس، اتحـاد 
 .47، ع4التربویین العرب، ج

 العملیة األهمیة لقیاس إحصائیة أسالیب :األثر حجم  ):2003(السعید  مسعد رضا -
 العلمـي المـؤتمر التـدریس، وطـرق للمناهج المصریة الجمعیة البحوث التربویة، لنتائج

 یولیـو، 22 -21 ،2مـج المعاصـرة، واإلعـداد للحیـاة التعلـیم منـاهج عـشر، الخـامس
643- 674. 

الـتعلم  نظریـة علـى قـائم الجغرافیـا فـي إثرائـي برنـامج): 2016(رضى السید إسماعیل  -
 تالمیـذ لـدى التحلیلـي والبـصري التفكیـر مهـارات بعـض لتنمیـة الـدماغ إلـى المـستند
 الجمعیـة االجتماعیـة، للدراسـات الجمعیـة التربویـة االبتـدائي، مجلـة الرابـع الـصف
   69-1، 82االجتماعیة، مصر،ع للدراسات التربویة

     796018/Record/com.mandumah.search://http 
 التعاونیـة تالمجموعـا اسـتراتیجیة اسـتخدام فاعلیـة) 2017( فهد الـسنیدي بن سامي  -

 التحلیلـي التفكیـر تنمیـة فـي الـدماغ إلـى المـستند الـتعلم علـى الـصغیرة المعتمـدة
 . الـسعودیة العربیة المملكة في المتوسطة بالمرحلة مقررالتوحید تدریس في والشمولي
 .59-23 ،84 ع السعودیة، ،النفس وعلم التربیة في عربیة دارسات

ریبي لتنمیـة مهـارات التفكیـر التحلیلـي وأثـره برنامج تد): 2017(سماح محمود محمود  -
في تحـسین مـستوى الممارسـة التأملیـة لـدى المرشـدة الطالبیـة، المجلـة الدولیـة التربویـة 

  .158-143، 8، ع6المتخصصة، مج
أثـــر تـــدریس مـــساق الفیزیـــاء اإللكترونیـــة باســــتخدام ): 2014(صـــالح عابـــد الخوالـــدة  -

ـــائي المـــدعم  ـــز وبالیـــث البن ـــاهیم الفیزیائیـــة نمـــوذج بیركن ـــا فـــي اســـتیعاب المف تكنولوجی
رسـالة دكتــوراة، . وتحـسین مهـارات التفكیـر التحلیلـي لـدى الطلبــة فـي جامعـة آل البیـت

 .كلیة الدراسات العلیا، جامعة العلوم االسالمیة العالمیة، األردن
اثـر برنـامج مقتـرح قـائم علـى مـدخل الـتعلم المـستند الـى ): 2013(صفاء محمـد محمـد -

 لــدى تنمیـه عملیــات العلــم والدافعیـه لالنجــازو البدیلــة  تـصحیح التــصورات اغ فــيمالـد
م الـنفس، اتحـاد عربیـه فـي التربیـه وعلـ  دراسـات  مجلـة.تالمیذ الصف االول المتوسط

 .33، عالتربویون العرب
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برنـــامج مقتـــرح فـــي النظریـــة الهیولیـــة وتطبیقاتهـــا ): 2019(عـــادل علـــى عـــواد محمـــد -
  ریاضیاتها وتنمیة التفكیر التحلیلي لدى طالب المرحلة الثانویـةوفاعلیته في تحصیل

 .اة، كلیة التربیة، جامعة عین شمسرسالة دكتور.
العملیات الریاضـیة الفاعلـة فـي جـانبي الـدماغ ): 2007(عاطف عبد العزیز الغوطي  -

رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة، كلیـة التربیـة، . عند طلبة الصف التاسع األساسى بغـزة
  .جامعة اإلسالمیة، فلسطینال
التفكیــر التحلیلــي لــدى طلبــة ):2015(عــدنان محمــود المهــداوي وســعد صــالح كــاظم  -

الجامعــــة، مجلــــة دیــــالي للبحــــوث االنــــسانیة، كلیــــة التربیــــة للعلــــوم االنــــسانیة، جامعــــة 
  .336 – 68،315دیالي،العراق، ع

115=id?pages/iq.edu.uodiyala.humanmag://https 

التـدریس والـتعلم بالـدماغ ذي ): 2009(عزو إسماعیل عفانة ویوسـف إبـراهیم الجـیش  -
 .مان، دار الثقافة للنشر والتوزیعالجانبین، ع

 ( PhET ) فیـت تقنیـات اسـتخدام أثـر): 2019(غیـصوب محمـد البدرسـاوي  -
 العلـوم فـي التحلیلـي رات التفكیـر مهـا وبعـض لتحـصیلتنمیـة ا فـي التفاعلیة للمحاكاة

 .رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة األزهر بغزة. بغزة السابع طلبة الصف لدى
ــــي ): 2014(فاطمــــة مــــصطفى رزق - ــــتعلم ف اســــتخدام اســــتراتیجیات التقیــــیم مــــن أجــــل ال

لــسادس تحــسین التفكیــر التحلیلــي والتواصــل العلمــي فــي العلــوم لــدى تالمیــذ الــصف ا
اإلبتـــدائي، مجلـــة دراســـات عربیـــة فـــي التربیـــة وعلـــم الـــنفس، رابطـــة التربـــویین العـــرب، 

141-192.             

70057/Record/com.mandumah.search://http  
ــدین  -  بالجــدل العلمــي تــدریس بعــض القــضایا البیئیــة): 2011(لیلــى عبــد اهللا حــسام ال

لتنمیــة القــدرة علــى التفــسیر العلمــي والتفكیــر التحلیلــي لطــالب الــصف الــول الثــانوي، 
  .4،ع14مجلة التربیة العلمیة، الجمعیة المصریة للتربیة العلمیة، مج

 إلـى المـستند الـتعلم علـى قـائم تعلیمـي برنـامج أثـر):2015(ماجـد خلیفـة قطـاوي  -
االجتماعیـة  التربیـة فـي والتحـصیل اإلبـداعي التفكیـر مهـارات تحـسین فـي الـدماغ

األردن، مجلــة الدراســات التربویـــة والنفــسیة، جاعــة الــسلطان قـــابوس،  والوطنیــة فــي
  .522 -502، 3، ع9مج
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 فـي الـدماغ عمـل إلـى المـستند الـتعلم فاعلیـة ):2015(نـصر محمـود أحمـد محمـود -
التفكیـر  عـادة تنمیـة فـي المعلمـین الریاضـیات للطـالب تـدریس مقـرر طـرق تـدریس
 وتعلـم تعلـیم :عـشر الخـامس الـسنوي العلمـي نحـوه، المـؤتمر واالتجـاه بمرونـة

 لتربویـات المـصریة الجمعیـة والعـشرین، القـرن الحـادي مهـارات وتنمیـة الریاضـیات
 .486 -450الریاضیات،

تنمیـــة القـــدرات االبتكاریـــة، القـــاهرة، مجموعـــة النیـــل ): 2004(مـــدحت أبـــو النـــصر  -
 . العربیة

ــا الــسلطى ن - الــتعلم المــستند إلــى الــدماغ، عمــان، دار المــسیره للنــشر  :)٢٠٠٩( ادی
  ٢والتوزیع، ط 

 التعلم نظریة على قائم تعلیمي برنامج أثر): 2017(ناصر الدین إبراهیم أبو حماد -
 طلبـة لدى واإلدراك البصري التخیلي مهارات التفكیر تنمیة في إلى الدماغ المستند

 IUG Journal of Educational and اللفظیـة،  غیـر الـتعلم صـعوبات
Psychology Sciences (Islamic University of Gaza). Vol 25, 

No 2, 150 -166 
 فـي SCAMPER سـكامبر اسـتراتیجیة فاعلیـة): 2017( محمـد  إبـراهیم نـورا -

 االستطالع العلمي وحب التحلیلي التفكیر مهارات لتنمیة االقتصاد المنزلي تدریس
 الـنفس، وعلـم التربیـة فـي عربیـة  مجلـة دراسـات،اإلعدادیـة المرحلـة طالبـات لـدى

  152-96، 89العرب، ع التربویین رابطة
952501/Record/com.mandumah.search://http 

 ضـوء فـى منزلـىال االقتصاد لتدریس مقترح تصور): 2016(هاله سعید ابو العال  -
 التفكیـر ومهـارات البنیـة المعرفیـة تنمیة على وأثره الدماغ إلى المستند مبادئ التعلم

، 24مـج التربویـة، مـصر، المرحلـة الثانویـة، مجلـة العلـوم لطالبـات المعرفـى فـوق
 .68-1، 4ع

أثـر اســتخدام إسـتراتیجیة التنـاقض المعرفـي فــي ): 2019(والء الـسید أبـو المعـاطي  -
ة االقتــصاد المنزلــي علـــى التحــصیل الدراســي وتنمیــة التفكیــر التحلیلـــي تــدریس مــاد

ــة الثانویــة، رســالة ماجــستیر، كلیــة االقتــصاد المنزلــي، جامعــة  لــدى طالبــات المرحل
 .األزهر

 الموهبـه واإلبـداع وفـق نظریـه الـدماغ، :)٢٠٠٧( یوسف قطامى ومجدي المشاعلة  -
 .  دیبونو للطباعة والنشر والتوزیعاألردن، دار
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