
  

  

  

  
أثر برنامج تعليمي قائم على نظرية التعلم املستند 

ُ

إىل الدماغ يف الدافعية العقلية وخفض اإلخفاق املعريف 
  لدى تالميذ املرحلة االبتدائية ذوي صعوبات التعلم

  
  إعداد

 

  رضا حمروس السيد إبراهيم/ د
 كلية الرتبيةي واإلحصاء الرتبوي،  بقسم علم النفس التعليممدرس

  زهرجامعة األاألشراف، دقهلية، بتفهنا 

 

 

 



ُأثر برنامج تعليمي قائم على نظرية التعلم المستند إلى الدماغ في الدافعية العقلية 
 وخفض اإلخفاق المعرفي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات التعلم

  رضا محروس السيد ابراهيم / د
  

 

 

322 

أثر برنامج #علي"! قائم ع�� نظر�ة التعلم املس�ند إ�� الدماغ �� الدافعية العقلية 
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  يوخفض 8خفاق املعر�� لدى تالميذ املرحلة /بتدائية ذو صعو*ات التعلم
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  :مستخلص ال�حث

+ــدف البحـــث إ�ــ� التعـــرف ع�ـــ� أثــر برنـــامج "علي ـــ� قــائم ع�ـــ� نظر�ــة الـــتعلم املـــس�ند إ�ــ� الـــدماغ �ـــ� 
ُ

يئيــة ذو صــعو=ات الــتعلم، الدافعيــة العقليــة وخفــض 6خفــاق املعر�ــ� لــدى تالميــذ املرحلــة -بتدا

يتلميـــــذا بالـــــصف الـــــسادس 6بتــــداKي ذو صـــــعو=ات 6ن�بـــــاه، تـــــم ) 24(وتDونــــت عينـــــة البحـــــث مــــن  ً

تلميذا، ضـابطة ) 11(تقسيمVم إ�� مجموعتUن تجر�Rية 
ً

تلميـذا، واشـتملت أدوات البحـث ع�ـ� ) 13(
ً

برنــامج "علي ــ� قـــائم ع�ــ� نظر�ــة الـــتعلم املــس�ند إ�ــ� الـــدماغ �ــ� مــادة ا
ُ

_^غرافيـــا، مقيــاس الدافعيـــة 

لVـــم مـــن  ً، وbعـــد تحليـــل البيانـــات إحـــصائيا )إعـــداد الباحـــث(العقليـــة، مقيـــاس 6خفـــاق املعر�ـــ�، ̀و

ق دالـــة إحـــصائيا عنـــد مـــستو : توصـــلت النتـــائج إ�ـــ� ىوجـــود فـــر ً جـــات  )0‚01(و تـــب د ربـــUن متوســـطي  ر

ة وخفـــض 6خفــاق املعر�ـــ� اj^موعــة التجر�Rيــة �ـــ� القياســUن القب�ـــ� والبعــدي �ــ� الدافعيـــة العقليــ

ق دالة إحصائيا عند مستو  وجودلصا_k القياس البعدي، ى فر ً جات  )0‚01(و تب د ربUن متوسطي  ر

اj^موعتUن التجر�Rية والضابطة �� القياس البعدي �� الدافعية العقلية وخفض 6خفـاق املعر�ـ� 

ق دالـــة إحـــصائيا بــUن متوســـط لــصا_k اj^موعـــة التجر�Rيــة، ًال توجـــد فــر جـــات اj^موعـــة و تــب د ري  ر

  .التجر�Rية �� القياسUن البعدي والت�ب�n �� الدافعية العقلية وخفض 6خفاق املعر��

 نظر�ة التعلم املس�ند إ�� الدماغ، الدافعية العقلية، 6خفاق املعر��، تالميـذ :الWلمات املفتاحية
ُ

  .املرحلة 6بتدائية، صعو=ات التعلم
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The Effect of an Educational Program, Based on the 
Brain-Based Learning Theory on Mental Motivation and 

Reducing Cognitive Failure Among Primary School 
Students With Learning Difficulties 

Reda Mahrous Mr. Ibrahim 
Department of Educational Psychology and Educational Statistics, 
Faculty of Education in Tafahna Al-Ashraf,  Dakahlia, Al-Azhar 
University. 

Email: redamahrous.26@azhar.edu.eg 

Abstract: 

The research aimed to identify the effect of an educational program, 
based on the brain-based learning theory, on mental motivation and 
reducing cognitive failure among primary school students with 
learning difficulties. The research sample consisted of (24) students 
with attention difficulties at primary six, they were divided into two 
groups; experimental group with (11) students, and control group with 
(13) students, the research tools included an educational program 
based on the brain-based learning theory in geography, mental 
motivation scale, cognitive failure scale, all are prepared by the 
researcher. The researcher also statistically analyzed the data. The 
results of the research included that: There are statistically significant 
differences at the level of (0.01) between the two means ranks scores 
of the experimental group in the pre and post measurements of mental 
motivation and cognitive failure reduction for the post measurement. 
There are statistically significant differences at the level (0.01) 
between the two means ranks scores of experimental and control 
groups in post measurement of mental motivation and cognitive failure 
reduction for the experimental group. There are no statistically 
significant differences between the two means ranks scores of the 
experimental group in the two post- and follow-up measurements of 
mental motivation and cognitive failure reduction. 

Keywords: Brain-Based Learning Theory, Mental Motivation, 
Cognitive Failure, Primary School Students, Learning Difficulties. 
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  :مقدمة البحث

pqا ملا لVا من  ر"عد صعو=ات التعلم من املشكالت الv� يtب�s التصدي لVا وا_rد من خطو
ُ ُ

خاصــة لDوpzـــا الدعامـــة آثــار ســـلبية ع�ــ� املتعلمـــUن �ــ� املراحـــل التعليميــة عامـــة واملرحلــة 6بتدائيـــة 
، وpqـدف نظر�ـة الـتعلم  املـس�ند إ�ـ� الـدماغ إ�ـ� ى}ساسية الv� ترتكز عل|pا املراحل التعليميـة }خـر

ُ

اpqم  رتوف�U ب�ئة "عليمية فعالة ترا�� خصائص املتعلمUن و"عمل ع�� تطو�ر قـد
ُ  �ـ� وتحـسUن آدا�pـمَّ

�ــادة  اســية و زالفــصو الد ر ا حيو�ــا �ــ� عمليــة ل ًدافعيــ�pم نحــو الــتعلم، وتــؤدي الدافعيــة العقليــة دو ًر
قالت بطر إبداعية و6نخراط �� عملية التعلم وتظVر �� التعامل مع }�شطة الصعبة وحل املشك

ًالتعلم واك�ساب الثقة بالنفس والتفاعل مع وجVـات النظـر ا�jتلفـة، و�ـؤثر 6خفـاق املعر�ـ� سـلبا 

ع�� عملية التعلم و�تمثل �ـ� ضـعف -ن�بـاه وفقـدان ال��كUـ� وصـعو=ة تخـز�ن املعلومـات ومعا_^�pـا 
  .اء املVام املعرفيةواس��جاعVا وتوظيفVا �شDل �rيح وا_�لل �� آد

وت��ايد �سبة تالميذ املرحلة -بتدائية ذو صعو=ات التعلم والv� "سRب مشا`ل خط�Uة 
ُ

ي
اسية و=التا�� يتخلفو  سة، و�واجVو صعو=ة �� التكيف �� الفصو الد نداخل وخارج سياق املد ل رن ُر

ن�ـــ� أدا�pـــم }`ـــادي �، و�عـــانو مـــن اضـــطرابات عـــصRية وانفعاليـــة ألpzـــم �ـــشعر نن بـــأpzم متخلفـــو ُ ُ و
اســية، لــذا يجــب معا_^ـة +ــذه الــصعو=ات ومــساعدة تالميــذ  مال�pــم �ــ� الفـصو الد نـة ببقيــة  رمقا ز لر ُ

س لVـؤالء التالميــذ،  واملرحلـة -بتدائيـة الـذين �عـانو مـن صـعو=ات الـتعلم مـن خـالل تكييـف الـدر ن ُ

و�جــــب 6+تمــــام بال�ــــ �يص الــــ�rيح لVــــذه الــــصعو=ات و�ــــ� الوقــــت املناســــب وا
ُ

َّلتــــدخل الفعـــــال 

ملعا_^�pا 
ُ

)Antonis, 2022, 1075.(  

ي و�عـــا�ي تالميـــذ املرحلـــة -بتدائيـــة ذو صـــعو=ات -ن�بـــاه مـــن صـــعو=ات كبUـــ�ة �ـــ� الب�ئـــة  ُ

سية سية، و�جب أن "س�pدف التدخالت املد راملد أوال: ر
ً

تؤدي صعو=ات -ن�باه إ�� "عطيل أ�ـشطة : 
جة راملتعلمUن �� الفصو �شDل كب�U إ�� د سـية إ�ـ� ل ر تؤثر سلبا ع�� "علمVم، وpqـدف التـدخالت املد ً

ًتــــؤثر +ــــذه الــــسلوكيات ســــلبا ع�ــــ� تفــــاعالpqم مــــع أقــــراpzم، : ًثانيــــا. تقليــــل الــــسلوك التخر�»ــــ� لــــدpªم ُ

�ــادة التفــاعالت  ســية إ�ــ�  ســة، وpqــدف التــدخالت املد زواملعلمــUن، وغUــ�+م مــن املتخصــصUن �ــ� املد ر ر
ثالثــا. صاحب ذلــك مــن انخفــاض �ــ� العــدوان اللفظــي والبــد�يُ-جتماعيــة 6يجابيــة مــع مــا يــ

ً
تــؤدي : 

سـية  ر+ذه السلوكيات إ�� إضعاف التعلم والتحـصيل }`ـادي �، و=التـا�� فـإن نجـاح التـدخالت املد
ات التنظيمية لدpªم، لذا فإن ا_rاجة إ��  ̀ادي � واملVا ريتم ا_rكم عل|pا من خالل تحسUن ²داء }

س وا³ـrة مـن املنظـو النظـر والتجر�»ـ� عالج صعو=ات -ن ي�بـاه �ـ� املـدا ر  & DuPaul, Gormley(ر
Daffner-Deming, 2022, 150 .(  

ـــعف الــــتحكم املعر�ـــــ� لــــدى املتعلمـــــUن  تDـــــاب }خطــــاء وضــ ـــاق املعر�ـــــ� إ�ــــ� ا رو�ــــؤدي 6خفـ
 والتــــأث�U الــــسل»� ع�ــــ� تركUــــ�+م وان�بــــا+Vم واســــ��جاعVم للمعلومــــات بدقــــة مــــن الــــذاكرة وتنفيـــــذ+م

للمVــام ا�jطــط لVــا �ــ� املــستقبل 
ُ

)Unsworth, Brewer & Spillers, 2012, 1( و�عــد 6خفــاق ،ُ

ياملعر�� أحد املتغ�Uات الv� يتعرض لVا التالميذ ذو صعو=ات التعلم، فVؤالء التالميذ لدpªم إن�باه  ُ

نــة بــأقراpzم ن�يجــة إخفــ رأقـل وأداء أضــعف للمVــام وال�ــشف�U وا_rفــاظ ع�ــ� }مـو مقا اقVم املعر�ــ� ر
)Abassi, Bagyan & Dehghan, 2014, 1-2( . إضـعاف -ن�بـاه وفقـدان �و�ؤدي 6خفـاق املعر�ـ� إ�ـ

   ،)Di Fabio & Palazzeschi, 2013, 264(املعلومات اrjفوظة وال�ش�ت وقلة }فDار 

يو�ــــؤثر 6خفــــاق املعر�ــــ� ســــلبا ع�ــــ� عمليــــة الــــتعلم لــــدى التالميــــذ ذو صــــعو=ات الــــتعلم،  ً

ل�مكن خفضھ لدpªم من خالل املعا_^ات املناسبة، و�جب توعية املعلمUن حو كيفية التعامل مع و ُ ُ ُ

اسـة، و�جـب  تيـاح �ـ� Ð^ـرة الد ن ف|pا باإل+انة وا_rـرج وعـدم - ر+ؤالء املتعلمUن بطر�قة ال �شعر ر و
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نة وثقـة +ـؤالء التالميـذ �ـ� أنفـسVم حvـÒ يتمكنـوا مـن التغلـب ع �ـ� صـعو=ات وع�� املعلمUن "عز�ز مر
و�ـؤدي 6خفـاق املعر�ـ� إ�ـ� ضـعف }داء املعر�ـ� لـدى . )Habib & Naz, 2015, 665(الـتعلم لـدpªم 

اpqم، وصـــعو=ة اســـتخدام الوظـــائف التنفيذيـــة بكفـــاءة ممـــا  راملتعلمـــUن وجعلVـــم أكÕـــ� "ـــشكDا �ـــ� قـــد
ً

-Mirza’ee, Shahgholian, Abdollahi & Akhavan(يـؤدي إ�ـ� 6ضــرار بالـذاكرة و-ن�بــاه لـدpªم 
Arjmand, 2021, 64 .( يو�عـا�ى التالميـذ ذو 6خفـاق املعر�ـ� املـرتبط بقابليـة ال�ـش�ت مـن صـعو=ة ُ

  ).Goodhew & Edwards, 2022, 5(ر�� فVم منظو ²خر�ن و6ملام بمشاعر+م  

وpqدف الدافعية العقليـة إ�ـ� تقيـيم املتعلمـUن ومـدى اسـتعداد+م للتعامـل مـع املـشكالت 
فVم الصعبة اpqم لز�ـادة قاعـدة معـا ر بطر�قة منÞ^ية ومبتكرة ومنفتحـة وفـضولية، واسـتخدام مVـا ر

ُ ُ ُ َ

ــــية لز�ــــــادة  اســ ـــ� الفــــــصو الد اpqم 6بداعيــــــة �ـــ ــــسلوك واســــــتخدام قــــــد ــــتحكم �ــــــ� الــ روتحفUــــــ�+م والــ لر
̀ادي � لدpªم  وتـؤدي الدافعيـة العقليـة . (Giancarlo, Blohm & Urdan, 2004, 360)التحصيل }

ا م اســـية، ًردو رVمــا �ــ� التحــصيل }`ــادي � لتالميــذ املرحلــة -بتدائيــة �ــ� مختلــف التخصــصات الد ً

وpqدف عملية التعلم املرتكزة ع�� املتعلم إ�� 6+تمام بالدافعية العقلية والv� تظVر �� التعامل مع 
ُ ُ

جـب ع�ـ� ق}�شطة الصعبة وحل املشكالت بطر إبداعية والتفاعل مع وجVات النظر ا�jتلفة، و�
ات التفكUـ� العليـا  �ادة دافعي�pم نحو التعلم ومVا راملعلمUن خلق جو "علي � �ساعد املتعلمUن ع��  ز

ُ ُُ

)Çokluk-Bökeoğlu, 2008, 98 .(  

ا حيو�ـا �ـ� نجـاح املتعلمـUن  ًو"عد الدافعية العقلية من املفا+يم ا_rديثـة والvـ� تـؤدي دو ًر
ُ

جVــا ، و"ـــش�U إ�ــ� الرغبـــة القو�ــة �ـــ� -نخــراط �ـــ� عمليـــة روتقــدمVم داخـــل املؤســسات التعليميـــة وخا
ُ

لالتفكUـ� والبحــث عـن القــضايا املليئـة بالتحــديات وال�ـساؤ و-ســتعداد _rـل املــشكالت مـع البحــث 
َ

ات الــــصائبة  ـــاذ القـــــرا ، (رعــــن }ســــباب و}دلــــة واتخـ يجــــابر والtــــشو و=ــــدو وتتـــــkç ). 503، 2015ي
+ا �ـ�  عمليـة الـتعلم؛ ألpzـا تمثـل }سـس العامـة لعمليـة الـتعلم رأ+مية الدافعية العقلية ن�يجة لـدو

ُ

�ê، واك�ساب ا_��éات ا�jتلفة، وتحقيق }+داف، والتtبؤ �سلوك  روطر التكيف مع العالم ا_�ا ق
سة  وتؤدي الدافعية ). 5، 2019ا_rميدي، (راملتعلم �� مواقف معينة و�توقف عل|pا نجاحھ �� املد

ــا �ـــ� جعـــل ا ا مVمـ ًالعقليـــة دو د الفكر�ـــة، ًر رملـــتعلم فـــضوليا وخالقـــا ولديـــھ اســـتعداد إلســـتخدام املـــوا
ً َ ً ُ ُ

ب أك�Õ ثراء  ًوتقديم تجا   ).Heilat & Seifert, 2019, 8(ر

ة ع��  رو�تصف التالميذ ذو الدافعية العقلية املرتفعة بالفضو وحب -ستطالع والقد ل و
ن-ندماج �� املVمـات املثUـ�ة لف�ـ�ة طو�لـة، كمـا أpzـم مـستمعو ة ُ اء ²خـر�ن، ولـدpªم القـد ر جيـدو آل ر ن

ـــن  ــا يـــــؤثر ع�ـــــ� اك�ــــساب العديـــــد مــ �ـــــ� املواقـــــف 6جتماعيــــة والتعليميـــــة ممــ ـــة  ـــ� املـــــشاركة الفعالـ َّع�ـ

ف، حيث أن اك�ساب التالميذ ذو صعو=ات التعلم _�صائص الدافعية العقليـة سـ�نعكس  ياملعا ر
pqم ع� ة ع�� تحصيلVم واتجا+اpqم نحو التعلم وقد ربالضر � تDو�ن عالقات اجتماعية واملـشاركة ور

 Òîــïتلفــة �ــ� الوقــت الــذي ير�jُ�ـ� الفــصل واك�ــساب الثقــة بــالنفس، و�حفــز+م للنظــر �ـ� البــدائل ا

ا لإلبداع  ن بما +و موجود، و�عد +ذا النوع من التفك�U مصد ًرفيھ ²خر   ). 1339، 2020زايد، (و

َوتؤثر نظر�ة التعلم املس�ند إ�� الدماغ ع�� املم ُ ُ
اسـية  �ـسية �ـ� الفـصو الد سـات التد را ر لر
ات املتعلمUن �� معا_^ة املعلومات وتنظيمVا وتصtيفVا، و"عمل  ر�شDل إيجاbي وpqدف إ�� تطو�ر قد
س وتقـديمVا مـن حيـث اrjتـو واملـواد  ىع�� مراعاة مستو�ات املتعلمUن ومراحلVم عند إعداد الدر و

ملرحلة -بتدائيـة تطبيـق نظر�ـة الـتعلم املـس�ند ، و�جب ع�� معل � ا)Paul, 2019, 225(التعليمية 
ُ
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اسـية إل�ـشاء ب�ئـة "عليميـة ممتعـة ومليئـة بالتحـدي وذات مغـز وجعـل  ىإ�� الـدماغ �ـ� الفـصو الد َل َ ُ ر
�pñم ع�ـــ� التفكUـــ� النقـــدي وحـــل املـــشكالت بطـــر إبداعيـــة  قاملتعلمـــUن أكÕـــ� �ـــشاطا �ـــ� الـــتعلم، وتـــد ر

ً

ـــز�ن املعلومــــات �ـــــ� الــــذ ة ع�ــــ� تخـ اكرة طو�لــــة املــــدى والتغلـــــب ع�ــــ� صــــعو=ات الــــتعلم لـــــدpªم روالقــــد
)Yudha, Supena, Yufiarti, Nurfatanah & Iasha, 2020, 2.(   

وpqـــدف نظر�ــــة الــــتعلم املـــس�ند إ�ــــ� الــــدماغ إ�ـــ� إ�ــــشاء ب�ئــــة "عليميـــة "عمــــل ع�ــــ� تحــــسUن 
ُ

ــــ� ا ـــداع، وا_rفــــــاظ ع�ــ ـــــ ^عVم ع�ــــــ� 6بـــ ــــUن و"ـ وظــــــائف الــــــدماغ، وترا�ــــــ� خــــــصائص املتعلمــ
ُ ُ

ملعرفــــــة 
املك�ــسبة، وفVـــم أفـــضل للمحتـــو مـــن خـــالل فVــم وظيفـــة الـــدماغ، و"ـــساعد املعلمـــUن ع�ـــ� تحـــسUن 

ُ
ى ُ

�ادة دافعيـ�pم نحـو الـتعلم  ات طالpôم و زالتعليم وتطو�ر قد ، )Letina & Perković, 2021, 4438(ر
وتؤدي نظر�ة التعلم املس�ند إ�� الدماغ إ�� توف�U ب�ئة "عليمية فعالة "ساعد ا

ُ َّ ُ ُ
ملتعلمUن ع�ـ� تخـز�ن 
�ادة الدافعية  زاملعلومات ومعا_^�pا واس��جاعVا، وتحسUن الذاكرة وترك�U -ن�باه وحل املشكالت و

̀اديميــة لــدpªم  {)6329, 2021, Reddy& HS ( �الــدماغ إ�ــ �ــدف نظر�ــة الــتعلم املــس�ند إ�ــpqو ،
ُ

ملناســبة للتطبيــق �ــ� عمليــة تحــسUن اســتخدام الــشق }يمــن و}�ــسر للــدماغ، وøــ� مــن النظر�ــات ا
ُ

 ,Zainal Abidin(التعلم وpqدف إ�� تحسUن آداء املتعلمUن و"عز�ز دافعيـ�pم وان�بـا+Vم نحـو الـتعلم 
Mat Noor & Ashaari , 2021, 3162.(  

اســـية  ر و�مكـــن القـــو بـــأن اســـتخدام نظر�ـــة الـــتعلم املـــس�ند إ�ـــ� الـــدماغ �ـــ� الفـــصو الد ل ُل ُ

زيو³ــk نÞ^ــا مبتكــرا �عــز  ُ ً ُ س -بتدائيــة و�ز�ــد مــن مــستو الدافعيــة ًُ ىالــتعلم 6يجــاbي لتالميــذ املــدا ُ ر
ات املتعلمــــUن  �س باســــتخدام نظر�ــــة الــــتعلم املــــس�ند إ�ــــ� الــــدماغ �عــــز قــــد رلــــدpªم، لــــذا فــــإن التــــد زر ُ ُ

لإلحتفاظ باملعلومات واملعرفة املك�سبة لف��ة طو�لة من الوقت 
ُ

)& Jaafar , Ibrahim, Kandasamy
 26,2021, Zaid( خلق ب�ئة "عليمية تكسب �الدماغ إ� �و�ؤدي استخدام نظر�ة التعلم املس�ند إ� ،

ُ ُ ُ

املتعلمUن العديد من ا_��éات التعليمية املتنوعة ودمجVا للقضاء ع�� ا_�ـوف والتـوتر مـع ا_rفـاظ 
ــة املناســـــبة، واملعا_^ـــــة الtـــــشطة والvـــــ� "ـــــسمح للمتعلمـــــUن بالتDامـــــل الفعـــــ ـــ� التحـــــديات البيüيـــ َّع�ــ ُ ُ

ال 
والوصو إ�� املعلومات ملعا_^�pا 

ُ   ).Yatim, Saleh, Zulnaidi, Yew & Yatim, 2022, 330(ل

مما سبق تتـkç أ+ميـة نظر�ـة الـتعلم املـس�ند إ�ـ� الـدماغ لـدى تالميـذ املرحلـة -بتدائيـة 
ُ

ذو صــــعو=ات الــــتعلم حيــــث pqــــدف إ�ــــ� إ�ــــشاء ب�ئــــة "عليميــــة تفاعليــــة ترا�ــــ� خــــصائص املتعلمــــUن 
ُ ي

و"ساعد
ُ

اpqم �� تخـز�ن ومعا_^ـة املعلومـات واسـ��جاعVا و"ـ ^عVم ع�ـ� التفكUـ�  +م ع�� تطو�ر قد
ُ

ر
ا لــــدى املتعلمــــUن ذو  ــ ا مVمــ �ــــادة دافعيــــ�pم نحــــو الــــتعلم، وتــــؤدي الدافعيــــة العقليــــة دو يالنقـــدي و ً ُ ًر ز
صعو=ات التعلم والv� تظVر �� "عاملVم مع }�شطة الصعبة الv� تواجVVم وتحصيلVم واتجا+اpqم

ُ
 
�ــادة تركUـ�+م العق�ــ� و"عــاملVم مـع وجVــات النظــر  زنحـو الــتعلم وحلVـم للمــشكالت بطــر إبداعيـة و ق
يا�jتلفــة، و�ــؤثر 6خفــاق املعر�ــ� ســلبا ع�ــ� تالميــذ املرحلــة -بتدائيــة ذو صــعو=ات الــتعلم حيــث  ً ُ

اك والذاكرة وآداء املVام وضعف الثقة �� ق اpqمرإخفاق +ؤالء التالميذ �� 6ن�باه و6د   .   رد

  :مشWلة البحث

ة 6خفــاق  رنبعـت مـشDلة البحـث مـن إحـساس الباحــث بأ+ميـة الدافعيـة العقليـة وخطـو
ياملعر�ـــ� لـــدى تالميـــذ املرحلـــة 6بتدائيـــة ذو صـــعو=ات 6ن�بـــاه و�عـــا�ي +ـــؤالء التالميـــذ مـــن فقـــدان 

=طVـــا باملعلومـــات الـــساب قة وفقـــدان رالكثUـــ� مـــن املعلومـــات وصـــعو=ة اك�ـــساب معلومـــات جديـــدة و
اســـــية  مال�pـــــم �ـــــ� الفـــــصو الد ــــا يـــــؤثر ســـــلبا ع�ـــــ� عمليـــــة الـــــتعلم لـــــدpªم وتكـــــيفVم مـــــع  رال��كUـــــ� ممـ لز ً ُ

ة  روإخفــاقVم �ــ� آداء املVــام }`اديميــة ا�jتلفــة وصــعو=ة حــل املــشكالت الvــ� تــواجVVم وعــدم القــد
ُ ُ

ظـر ا�jتلفـة،  و�عـا�ي َّع�� املشاركة الفعالة �� املواقف التعليمية وصعو=ة التفاعـل مـع وجVـات الن
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يتالميذ املرحلة -بتدائية ذو صعو=ات التعلم من ضعف �� الدافعية العقلية و+ذا مـا أشـار إليـھ 
، (، )Çokluk-Bökeoğlu, 2008(بحــث   ، كمــا �عــا�ي تالميــذ املرحلــة )2020زايــد، (، )2019ي+نــداو

�ــادة 6خفـاق املعر�ــ� و+ــذا  ز-بتدائيـة ذو صــعو=ات -ن�بــاه مــن   & Habib(مــا أشــار إليـھ بحــث ي
Naz, 2015( ،)Vatandoust & Hasanzadeh, 2018( ،)Eskandari, Bakhtiarpour & Bozorgi, 

2021( ،)Mukhtar & Naz, 2021( ـة }�ـشطة التعليميـةVلذا �ستلزم وجود بـرامج "عليميـة ملواج ،
ضــة ع�ــ� التالميـــذ ذو صــعو=ات -ن�بــاه والتــدخل الف ياملعقــدة واملفر و

ُ
َّعـــال ملعا_^�pــا، و�ــش�U بحـــث 

)Martyaningrum, Dewi & Wuryanto, 2018( ،)Yudha et al, 2020( ،) يسـالم و=ـدو والنجـار
 إ�ــ� أ+ميــة ،) Perković& Letina ( ،)2021, Shishavan& Yavari ,2021(، )2021وخليــف، 

اســـية إل�ــشاء ب� راســتخدام نظر�ــة الـــتعلم املــس�ند إ�ـــ� الــدماغ �ـــ� الفــصو الد ل
ُ

ئـــة "عليميــة تفاعليـــة 
�ادة دافعي�pم نحو التعلم ات املتعلمUن و زpqدف إ�� تحسUن عملية التعلم وتطو�ر قد   .  ر

ة الدافعيـة العقليـة  روتواجھ العملية التعليمية الكث�U من الصعو=ات الv� تحو دو إثـا ن ل
�س و-متحـان ع�ـ� املVـا رلدى املتعلمUن وم�pا أن "عليمنا الرا+ن يقتصر �� التـد ات املعرفيـة الـدنيا ر

ة العقليــة  �س و+كـذا يفتقـر املـتعلم للقـد روالvـ� التتجـاو اسـ��جاع املعرفـة الvـ� حفظـت أثنــاء التـد ر ِ
ُ ز

تـــھ ع�ـــ� حـــل املـــشكالت ا_^ديـــدة الvـــ� تحتـــاج إ�ـــ� الفVـــم ولـــ�س ا_rفـــظ ²�ـــ�  عطيـــة، (رالناقـــدة وقد
نليـــة جامـــدة ي�بعـــو طر�قـــة ، وتـــد�ي الدافعيـــة العقليـــة لـــدى املتعلمـــUن تجعلVـــم ذو عق)295، 2016

ُ، و�عـا�ي تالميـذ املرحلـة )1073، 2019رشـيد، (تقليدية �� التفك�U ولVا مردود سل»� ع�� مستقبلVم 

ـــو  ــــث عــــــن حلـــ ـــة وتجنــــــب البحــ ـــــة العقليـــ ــــعو=ات الــــــتعلم مــــــن انخفــــــاض الدافعيـ ــــة ذو صــ ل-بتدائيــ ي
لـذاكرة و�ـسوء لـدpªم للمشكالت و�نخفض لدpªم مفVوم الذات ممـا يـؤثر ع�ـ� العمليـات العقليـة وا

  ). 1397، 2020زايد، (ىالتمثيل املعر�� وضعف املستو التحصي�� 

تباطــات املتعلقــة باملــشكالت وفVــم املبـــادىء  رو�ــؤدي 6خفــاق املعر�ــ� إ�ــ� صــعو=ة فVــم -
�ــادة أخطــاء املتعلمــUن عنــد تنفيــذ املVــام والتــصرف �ــشDل عــشواKي، فاألخطــاء  }ساسـية ل�rلــو و

ُ
ز ل

ا �� ضعف أداء املتعلمUن �� كث�U من }حيان، وقد يواجھ املتعلمـUن الناتجة عن  اك تلعب دو 6د
ُ ُُ ًر ر

اك، أو إخفــــاق الــــذاكرة، أو 6جــــراءات الvــــ� يــــتم  ر�ــــ� الفــــصو تحــــديا شــــاقا يتمثــــل �ــــ� إخفــــاق 6د
ً ً ل

توج|Vpا �شDل خاطئ �� محاولة _rل املشكالت، و=التا�� يتم ترك املتعلمUن �� ح�Uة من عدم 
ُ

معرفة 
ىا_�طوات الv� يجب إتخاذ+ـا للتوصـل إ�ـ� حـل صـر�ح للمـشكالت، وتـؤدي العوامـل }خـر املتعلقـة 
اك إ�ـــ� حــــدوث إخفـــاق �ـــ� املVــــام الRـــسيطة والvـــ� قــــد يرغـــب املتعلمـــUن �ــــ� القيـــام pôــــا،  بأخطـــاء 6د

ُ
ر

 و+فـوات ىو�تضمن 6خفاق املعر�� انخفاض مستو الو��، وأحالم اليقظة، وال�ـش�ت �ـ� -ن�بـاه،
يو�عـا�ي ذو 6خفـاق املعر�ـ� مـن أخطـاء �ـ� ). Awofala, Lawal & Arigbabu, 2020, 13(الـذاكرة  ُ

+م ا_�اصــة   ,Markett(ر-ن�بــاه والــذاكرة و²داء وضــعف الثقــة، و-ندفاعيــة، و�6ــشغال بأفDــا
Reuter, Sindermann & Montag, 2020, 4.(  

ـــلوكيات غUـــــ� طبيعيـــــة ُو�عـــــا�ي تالميـــــذ املرحلـــــة -بتدائيـــــة ذ يو صـــــعو=ات -ن�بـــــاه مـــــن ســ
ي الرئ�س �� وقت ما إما أثناء التفاعل ��  رو��ش�ت ان�با+Vم �سVولة ونقلVا �عيدا عن الtشاط البؤ ً

ا�î� أو أثناء أي مVمة معينة، وال �ستطيع +ؤالء التالميذ ترك�U ان�با+Vم ع�� اrjفزات  رالفصل الد
ن ع�� اخت يار اrjفزات الv� يجب ال��ك�U عل|pا والv� يجب تجا+لVا، ولدpªم واملناسبة فVم غ�U قادر

نف�ـــ�ة ان�بـــاه قــــص�Uة، وا+تمامـــاpqم تتغUــــ� �ـــسرعة، و�مكـــ�pم أن يبــــدأوا مVمـــة �ــــسVولة لكـــ�pم يجــــدو  ُ

ا�ــــî� تحــــديا ملعل ــــ� التالميـــــذ ذو  ـــد التــــدخل الفعــــال �ــــ� الفــــصل الد ـــذا �عـ ـــ� إكمالVــــا، لـ يصــــعو=ة �ـ ً رَّ ُ
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ـــاه صـــــعو=ات -ن�بـــــاه، ومـــــن  ثـــــم فـــــإن اســـــتخدام اســـــ��اتيجيات "عليميـــــة "ـــــستطيع -حتفـــــاظ باالن�بــ
نســـتؤدي �ـــ� ال�pايـــة إ�ـــ� تحـــسUن }داء }`ـــادي � لـــدى ذو صـــعو=ات -ن�بـــاه �ـــشرط أن يDـــو لVـــذه  ي

ة ان�بــا+Vم وا_rفــاظ عليــھ  ة ع�ــ� إثــا ر-ســ��اتيجيات القــد  ,Ayantoye, Olaoluwa, Caballero(ر
Ezell & Hixson, 2020, 147.(  

 ا+تمــت باســتخدام نظر�ــة – �ــ� حـدود اطــالع الباحــث–ًونظـرا لعــدم وجــود بحــوث عر=يــة 
ـــذ املرحلــــة  ـــة العقليــــة وخفــــض 6خفــــاق املعر�ــــ� لــــدى تالميـ الــــتعلم املــــس�ند إ�ــــ� الــــدماغ �ــــ� الدافعيـ

ُ

  .ي-بتدائية ذو صعو=ات 6ن�باه، فثمة م�éر إلجراء +ذا البحث

  :لجابة ع�� ال�ساؤ الرئ�س ²"يوتتمثل مشDلة البحث ا_rا�� �� 6

مــا أثــر برنــامج "علي ــ� قــائم ع�ــ� نظر�ــة الــتعلم املــس�ند إ�ــ� الــدماغ �ــ� الدافعيــة العقليــة 
ُ

ــــ� ـــة ذو صــــــعو=ات الــــــتعلم؟ و�تفــــــرع عنــــــھ وخفــــــض 6خفــــــاق املعر�ــ ــــدى تالميــــــذ املرحلــــــة -بتدائيـــ ي لــ
  :ال�ساؤلUن التاليUن

لم املــس�ند إ�ــ� الــدماغ �ــ� أ�عــاد الدافعيــة العقليــة مـا أثــر برنــامج "علي ــ� قــائم ع�ــ� نظر�ــة الــتع �
ُ

لــــدى "  التDامــــل املعر�ــــ�– ال��كUــــ� العق�ــــ� –ً حــــل املــــشكالت إبــــداعيا –التوجــــھ نحــــو الــــتعلم "
 يتالميذ املرحلة -بتدائية ذو صعو=ات -ن�باه؟

مــا أثـــر برنـــامج "علي ــ� قـــائم ع�ـــ� نظر�ـــة الــتعلم املـــس�ند إ�ـــ� الـــدماغ �ــ� أ�عـــاد 6خفـــا �
ُ

ق املعر�ـــ� 
اك –أخطـــاء -ن�بــــاه " لـــدى تالميــــذ املرحلــــة "  أخطــــاء ²داء– أخطـــاء الــــذاكرة –ر أخطــــاء 6د

 ي-بتدائية ذو صعو=ات -ن�باه؟

  :;دف البحث

ـــ��اتيجيات املــــستخدمة �ــــ� ال�éنــــامج         +ــــدف البحــــث ا_rــــا�� إ�ــــ� التحقــــق التجر�»ــــ� مــــن أثــــر 6سـ
املس�ند إ�� الدماغ نظر�ة التعلم التعلي � القائم ع�� 

ُ
�� الدافعية العقلية وخفض 6خفاق املعر�� 

  .يلدى تالميذ الصف السادس -بتداKي ذو صعو=ات -ن�باه

  :أ;مية البحث

أوال
ً

  :L;مية النظر�ة: 

ًي�نــــاو البحــــث ا_rــــا�� مجموعــــة مــــن املتغUــــ�ات ا_rديثــــة �ــــسRيا �ــــ� مجــــال البحــــوث النفــــسية  -1 ل
حـــــة �ـــــ� علـــــم الـــــنفس امل واملطر
ُ

ــــدماغ، و عاصـــــر، والvـــــ� تتمثـــــل �ـــــ� نظر�ـــــة الـــــتعلم املـــــس�ند إ�ـــــ� الـ
ُ

 .الدافعية العقلية، 6خفاق املعر��
"عد متغ�Uات البحث ا_rـا�� املتمثلـة �ـ� نظر�ـة الـتعلم املـس�ند إ�ـ� الـدماغ، الدافعيـة العقليـة،  -2

ُ ُ ُ

إن مواجVـة 6خفاق املعر��، اسـ�ثمار فع�ـ� لأل�ـشطة العقليـة والعمليـات املعرفيـة، ومـن ثـم فـ
ـــيا للمــــــر=Uن و}خـــــــصائيUن  ـــــاال أساســــ ًمــــــشDلة الدافعيــــــة العقليـــــــة و-خفــــــاق املعر�ـــــــ� يمثــــــل مجـ ً ُ

  . ىالنفسيUن و-جتماعيUن والعاملUن �� حقل 6شراف ال��بو
حاجـة الب�ئـة العر=يـة ملثــل +ـذا النـوع مــن البحـوث الـسيDولوجية والvـ� "ــسVم �ـ� إعـادة تنظــيم  -3

ُ

اسية وتصميم  ات التعليمية }ك�Õ فاعلية �ـ� إطـار -+تمـام بتالميـذ الـصف راملنا�� الد راملVا
 .يالسادس -بتداKي ذو صعو=ات -ن�باه
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  :L;مية التطبيقية: ًثانيا

ـــو  -1 ــائم ع�ــــ� نظر�ـــــة الـــــتعلم املـــــس�ند إ�ــــ� الـــــدماغ �ـــــستفيد منـــــھ املعلمــ نتــــوف�U برنـــــامج "علي ـــــ� قـــ ُ

ــ نو}خـــــصائيو النفــــــسيو و6جتمــــــاعيو والعـــــاملو �ــــ ن ن ــــو �ــــــ� تحــــــسUن ن ــــل 6شـــــراف ال��بــ ى� حقــ
ــــداKي ذو  ـــة العقليـــــة وخفـــــض 6خفـــــاق املعر�ـــــ� لـــــدى تالميـــــذ الـــــصف الـــــسادس -بتـ يالدافعيــ

 .صعو=ات -ن�باه

ُيقــدم البحــث مجموعــة مــن }دوات واملقــاي�س ا_rديثــة لقيــاس متغUــ�ات البحــث والvــ� يمكــن  -2
لاستخدامVا �� بحوث أخر ت�ناو +ذه املتغ�Uات مثـل  " فعيـة العقليـة، 6خفـاق املعر�ـ�الدا" ى

 .يلتالميذ الصف السادس -بتداKي ذو صعو=ات -ن�باه

-ستفادة التطبيقية من -س��اتيجيات املستخدمة �� البحث ا_rـا�� �ـ� معا_^ـة الكـم الكبUـ�  -3
س وتحديــدا لــدى التالميــذ ذو  يامل��ايـد مــن املعلومــات الvــÒ يفرضــVا النظــام التعلي ــ� �ــ� املــدا ً ر

 .و=ات -ن�باهصع

  :املفا;يم 8جرائية ملتغ^Cات البحث

  :LEffectثـر 

ــــوعتUن التجر�Rيــــــــة  جـــــــات تالميــــــــذ اj^مـــ تـــــــب د ـــUن متوســــــــطي  ــــدال إحــــــــصائيا بــــ رالفـــــــر الـــ ر ً ق
  ). الباحث(والضابطة �� املتغ�Uات البحثية ا�jتلفة �� القياسUن القب�� والبعدى 

  : ProgramالCTنامج 

q ن الدافعيــة العقليـــة إجــراءات وأســاليب "عليميــةUســـائل لتحــس وpـــدف إ�ــ� إيجــاد طــر و ق
ممـا �ـساعد+م �ـ� ال��كUـ� ع�ـ� املVـام املطلو=ــة يذو صـعو=ات -ن�بـاه وخفـض 6خفـاق املعر�ـ� لـدى 

  ).الباحث(

التعلم املس�ند إ�� الدماغ 
ُ

Brain-based Learning:  

ية التعلم و"عتمد ع�� مجموعة من -س��اتيجيات التعليمية الVادفة يتم تطبيقVا �� عمل
ظيفــة الــدماغ لــدى املتعلمــUن وتتمحــو حــو املــتعلم مــع قيــام املعلــم ب�ــسVيل عمليــة الــتعلم  لبtيـة و ر و
ة املتعلمــUن ع�ــ� معا_^ــة املعلومــات بطر�قــة +ادفــة و6حتفــاظ pôــا لف�ــ�ة أطــو وتحقيــق  للتعز�ــز قــد ر

  ).الباحث(مستو�ات أع�� من الوضوح والفVم 

  :  Mental Motivationالدافعية العقلية

ات والتفكUـ�  �ـادة املعرفـة واملVـا رمجموعة من العمليات العقلية الv� تدفع املتعلمـUن إ�ـ�  ز
 �Uلو 6بداعية للمشكالت وال��كr_ا �ل منتظم والرغبة �� -نخراط �� }�شطة والوصو إ�Dل�ش ل

ات الــ�rيحة و"عـديل  ً}فDــار بنـاء ع�ــ� وجVــات رع�ـ� إنجــاز املVـام �ــ� الوقـت املناســب واتخــاذ القـرا

جة الv� يحصل عل|pـا التالميـذ ع�ـ� مقيـاس الدافعيـة العقليـة . النظر ا�jتلفة روتقاس إجرائيا بالد ً ُ

    .إعداد الباحث

  



ُأثر برنامج تعليمي قائم على نظرية التعلم المستند إلى الدماغ في الدافعية العقلية 
 وخفض اإلخفاق المعرفي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات التعلم

  رضا محروس السيد ابراهيم / د
  

 

 

330 

  : 8Cognitive Failureخفاق املعر�� 

اك  ر+و مجموعة من }خطـاء الvـ� تتمثـل �ـ� فقـدان ال��كUـ� و"ـش�ت 6ن�بـاه وضـعف 6د
ملثUــ�ات الvـ� يك�ــسpñا املـتعلم وصــعو=ة تخـز�ن ومعا_^ــة واسـ��جاع املعلومــات وا_�éــ�ات للمواقـف وا

ا �ــ� مواقــف ومVــام الــتعلم  ف ودمجVــ تــھ ع�ــ� توظيــف املعلومـات واملعــا رالvـ� ســبق "علمVــا وعــدم قد ر
جــــة الvــــ� يحــــصل عل|pــــا . ا�jتلفـــة وا_�لــــل �ــــ� أداء املVــــام الوظيفيــــة واملعرفيــــة رو�قـــاس إجرائيــــا بالد ً ُ

     .تالميذ ع�� مقياس 6خفاق املعر�� إعداد الباحثال

  :Learning Difficultiesصعو*ات التعلم 

مجموعة من 6ضطرابات النمائية ا�jتلفة وغ�U املتجا�ـسة لـدى املتعلمـUن والvـ� تـرتبط 
اك والـــذاكرة والتفك Uـــ� ربالوظـــائف الدماغيـــة والعمليـــات العقليـــة واملعرفيـــة املتعلقـــة باالن�بـــاه و-د

يواللغة الشفVية وقصو وظيفـي �ـ� ا_^Vـاز العـص»� املركـز والvـ�  ا�ـî� ر رتـؤثر سـلبا ع�ـ� تـوافقVم الد ً ُ

ـــ�  pqم ع�ـ اســــية ا�jتلفــــة و"ــــسRب لVــــم روقــــد ـــن املــــواد الد ا�ــــî� �ــــ� واحــــدة أو أكÕــــ� مـ التحــــصيل الد
ُ

ر ر
  ).الباحث(صعو=ات �� القراءة والكتابة والر�اضيات 

  :محددات البحث

البحث و"شمل التعلم املس�ند إ�� الدماغ والدافعية العقلية و6خفاق تتمثل �� متغ�Uات 
ُ

ــــات وأســـــــاليب املعا_^ـــــــة  ــــع البيانـــ ـــ� }دوات واملقـــــــاي�س املـــــــستخدمة �ـــــــ� جمـــ ـــ�، كمـــــــا تتمثـــــــل �ــــ املعر�ــــ
س  ر6حصائية، وعينة البحث من تالميذ الصف السادس 6بتداKي ذو صعو=ات -ن�باه من مـدا ي

غلو –  أحمد عراbي-ي +دى شعراو -الز+راء ( ل سعد  ة ، ) وسيدي ط�rة–ز س ت�بع إدا روتلك املدا ر
ــــشيخ ــــــــ ــــــــــة كفرالــ ـــــة بمحافظــــ ـ ـــــــ ــــــــشيخ التعليميـ ــــــــام كفرالــــــ ــــــــî� }و للعـــــــ ا�ــــــ ـــــصل الد ــــــــ ـــــ� الفـ ــــــــ ـــــك �ـ ـــ ل، وذلــــــ ر

�îا�   .م2021/2022رالد

  :ي8طـار النظـر والبحوث السابقة

أوال
ً

التعلم املس�ند إ�� الدماغ : 
ُ

Brain-based Learning:  

  :ملس�ند إ�� الدماغمفHوم التعلم ا

ُ+ـو مجموعــة مــن -سـ��اتيجيات التعليميــة الVادفــة والvــ� تتمحـو حــو املــتعلم و�ــسVلVا  ل ر
ات املعرفيــة للمتعلمــUن و�ــتم تطبيقVــا �ــ� ســياق التعلــيم مــن خــالل كيفيــة  راملعلــم و"عتمــد ع�ــ� املVــا

  ). (Ayantoye et al, 2020,149عمل عقولنا 

ُو�عــرف بأنــھ اســ��اتيجية مبتكــر س الvــ� تركــز ع�ــ� املــتعلم مــع قيــام املعلــم ُ رة تتRنا+ــا املــدا
ات املعرفيــة للمــتعلم ممــا يــؤدي إ�ــ�  رب�ــسVيل العمليــة التعليميــة مــن خــالل التtــشيط الDامــل للمVــا

 HS &(لتجر=ـة "عليميـة ذات مع�ـÒ مـع مـستو�ات أع�ـ� مـن الوضـوح والفVـم و-حتفـاظ لف�ـ�ة أطـو 
6329, 2021, Reddy(.  

ـــو اســــ��اتي ـــن و+ـ ظيفــــة الــــدماغ و"عتمــــد ع�ــــ� العديــــد مــ وجية "عليميــــة "عتمــــد ع�ــــ� بtيـــــة و
ة املتعلمUن ع�� معا_^ة ودمج املعلومات بطر +ادفة  ق6جراءات ا�jطط لVا واملصممة لتعز�ز قد ر َ َ ُ ُ

)Kyado, Achor & Gbadamosi, 2021, 88.(  
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  :املباديء Lساسية لنظر�ة التعلم املس�ند إ�� الدماغ

د مـن املبـادىء }ساسـية الvـ� تمUـ� +ـذا الـن�Þ للـتعلم وøـ�+نـاك العديـ
ُ

َّ�عـرف الـتعلم) أ: ( ُ :
̂ـسم، فالعالقـة  ًبأنھ عملية فسيولوجية تتضمن وعيا بالعالقة غUـ� القابلـة للتجزئـة بـUن العقـل وا_

يأي التـــأث�U القـــو للتفاعـــل الRـــشر �ـــ� : العقـــل إجتمــا��) ب. (بــUن العقـــل وا_^ـــسم عالقـــة ترابطيـــة ي
ة ع�ــ� الــتعلم مــن خــالل العالقــات مــع ²خــر�ن، ومــشاركة عمليــا رت الــتعلم، فDــل مــتعلم لديــھ القــد ُ

ه معVم ىو=التا�� يجب توف�U ب�ئة غنية وذات مغز تتحـدى : يالبحث عن املع�Ò أمر فطر) ج. (رأفDا
�س . ر`ل متعلم، وإجراءات لتنظيم وتصtيف مفا+يم جديدة مثل ا_�رائط الذ+نية �� عملية التد

=ــط املعلومــات ا_^ديــدة باملعرفــة املوجــودة بالفعــل والvــ� "عــد أســاس )د( ر �عمــل الــدماغ دائمــا ع�ــ�  ً

�س البنـــاKي �ة _�لـــق }نمـــاط) ه. (رالتـــد وتـــؤثر �ـــشDل كبUـــ� ع�ـــ� عمليـــة الـــتعلم، : ور6نفعـــاالت ضـــر
ات، وتــوف�U أفــضل ب�ئــات الــتعلم عــن طر�ــق -�غمــاس املــن ا مVمــا �ــ� اتخــاذ القــرا روتلعـب دو ً ظم �ــ� ًر

ة ) و. (نخ�éة معقدة، ولVـذا يجـب أن تDـو -نفعـاالت إيجابيـة ر�عـا_� الـدماغ }جـزاء والDليـات بـصو
اك اrjيطي) ز. (آنية حيث �عا_� الدماغ املعلومات الواعية : رالتعلم �شتمل ع�� ترك�U -ن�باه و6د

�Uجة عن ال��ك وتتمثل : ث �� وقت واحديتضمن التعلم عمليات واعية وغ�U واعية تحد) ح. (روا_�ا
لية املعا_^ـــــة الواعيـــــة  ـــUن ع�ـــــ� تـــــو�� مـــــسؤ ـــام }ساســـــية للمعلمـــــUن �ـــــ� مـــــساعدة املتعلمــ وإحـــــدى املVــ

ـــز�ن املعلومـــــات واســـــ��جاعVا مـــــن خـــــالل ) ط. (والالواعيـــــة ــــذكر الـــــدماغ بطـــــر مختلفـــــة و�ـــــتم تخــ قيتـ
ات عـصRية يـتم إ�ـشاؤ+ا باسـتمرار فـسيولوجية للـدماغ تتغUـ� البtيـة ال) ي. (رذكر�ـات متعـددة ومـسا

ظيفتھ الv� نتعلمVا يـتم ) ك. (فجميع أنواع الـتعلم يمكـن فVمVـا مـن خـالل علـم وظـائف }عـضاء: وو
لـذا فـإن pqديـد الب�ئـة أو : "عز�ز التعلم عن طر�ق التحدي والتخلص من الضغوط وال�^ز والتعـب

قوتختلف الطر : ھ`ل دماغ منظم �شDل فر�د من نوع) ل. (ًالضغوط يمكن أن تجعل التعلم صعبا
الv� تتم pôا معا_^ة املعلومات من ��ص آلخر، و+و ما ير=طھ التعلم املس�ند إ�� الدماغ بأساليب 
ًالتعلم ا�jتلفة و�تعلم التالميذ من خاللVا تDو�ن و=ناء املعرفـة ا_�اصـة pôـم بنـاء ع�ـ� التفاعـل مـع 

Caine, Caine ,(ا وفVمVــا وتفــس�U+ا ومــن خــالل إعطــاء الب�ئــة معنا+ــ) املاديــة و-جتماعيــة(الب�ئــة 
8-7, 6201, Klimek, &  inticMcCl( ،)4439, 2021, Perković& Letina ( ،), Kandasamy et al

2021( ،)4-,32021, Yunus& Rahman .(  

مـــن خـــالل مـــا ســـبق يتـــkç الـــدو املVـــم للمبـــادىء }ساســـية لنظر�ـــة الـــتعلم املـــس�ند إ�ـــ� 
ُ

ر
 وتوضــيح أســاليب الــتعلم املناســبة للمتعلمــUن وكيفيــة تخــز�ن ومعا_^ــة الــدماغ �ــ� الب�ئــة التعليميــة

ُ

ه ع�� املتعلمUن �� الفصو  لاملعلومات واس��جاعVا مما ينعكس إيجابا ع�� عملية التعلم وتظVر آثا ر ً

اسية   .رالد

  :اسCDاتيجيات التعلم املس�ند إ�� الدماغ

وتتمثـــل اســـ��اتيجيات الـــتعلم املـــس�ند إ�ـــ� الـــدماغ �ـــ�
ُ

إســـ��اتيجية : العـــصف الـــذ+��) أ: (
اق كبUــ�ة معلقــة �ـــ�  رلتوليــد }فDــار و"ــستخدم _rـــل املــشكالت، حيــث يـــتم كتابــة املــشكالت ع�ـــ� أو

ُ

قـة إ�ـ� أخـر وطـرح حلـوال لDــل  bعـة متعلمـUن باالنتقــال مـن و الفـصل وتقـوم مجموعـة مDونـة مـن أ
ً ى ر ر

ـــات }فDـــــارطر�قـــــة بـــــصر�ة لتنظـــــيم املعلومـــــات و: ا_�ـــــرائط الذ+نيـــــة) ب. (مـــــشDلة  وتـــــدو�ن املالحظــ
�î� الــدماغ }يمــن و}�ــسر و"عــز الــتعلم مــن خــالل التمثــيالت الرمز�ــة زو"ــستخدم فــ

ُ
امــا ) ج. ( ربانو

ـــن : ا_�éـــــ�اء ـــات مــ ــــUن مجموعــ طر�قـــــة ملعا_^ـــــة كميـــــات كبUـــــ�ة مـــــن املعلومـــــات عـــــن طر�ـــــق تقـــــسيمVا بـ



ُأثر برنامج تعليمي قائم على نظرية التعلم المستند إلى الدماغ في الدافعية العقلية 
 وخفض اإلخفاق المعرفي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات التعلم

  رضا محروس السيد ابراهيم / د
  

 

 

332 

لية "علـــم جــزء معــUن ثـــم واملتعلمــUن و�تحمــل املتعلمـــو �ــ� `ــل مجموعـــة مــسؤ ) د (. "عليمــھ ألقـــراpzمن
سوم بيانية _rل املشكالت وpqتم بفحص العوامل املسVمة : مخطط +يDل السمكة ة عن  رو+و عبا ر

نظمـات املتقدمـة الvـ� أحـد امل: KWLاسـ��اتيجية ) ه. (�� املشكالت �غرض تحديد السRب والن�يجة
اســــ��اتيجية ) و). (L(ومــــا "علمــــھ ) W(ومــــا ير�ــــد معرفتــــھ  (K) "ــــستخدم لــــسرد مــــا �عرفــــھ املــــتعلم

:SCAMPER ـار ا_^ديـدة أو البديلـةDتوليد }ف �ن ع�Uمساعدة املتعلم �تقوم +ذه -س��اتيجية ع� 
ــــشتمل  ـــ�ات تركUـــــ�+م وان�بـــــا+Vم و"ـ �ـــــادة ف�ــ ات 6بداعيـــــة والنقديـــــة وطـــــرح }ســـــئلة و زوتنميـــــة املVـــــا ر

، Madifty، التعــديل Adapt، التكييــف Combine، الـدمج Substituteالتبــديل : "-سـ��اتيجية ع�ــ�
الـة Put to other usesىاسـتخدامات أخـر  ، Reverse-Rearrange، إعـادة ال��ت�ـب Eliminateز، 6

ـــن `ـــــل `لمــــــةSCAMPERوســـــميت  ل وفقـــــا ل�rـــــرف }و مــ ات الvــــــ� : الـــــتعلم التعـــــاو�ي) ز. (ً روøـــــ� املVـــــا
ة تDو�ن و=ناء الفر�ق،  ريحتاجVا املتعلمو للعمل كمجموعة و"شمل مVا وحل املشكالت، والقيادة، ن

ة اj^موعـة ًوøــ� إسـ��اتيجية تفكUــ� اسـتقراKي يك�ــسب ف|pـا املــتعلم فVمــا :  املفـا+يمتDــو�ن) ح. (روإدا

نــــة أمثلــــة املفVــــوم بأمثلــــة أخــــر وتنظــــيم ا_�ــــصائص الفاصــــلة للمفVــــوم �ــــ�  ىملفVــــوم مــــن خــــالل مقا ر
إسـ��اتيجية يتخـذ : لعـب }دوار )ط(. مجموعات أو أجزاء وتطو�ر التعميمات من البيانات املنظمـة

ه وفقـا j^موعــة  ًف|pـا املتعلمـUن سـمات ��ـصيات معينــة �ـ� مـسرحية قـص�Uة و�ــؤدي `ـل مـتعلم دو ر
اوج -فكر ) ي. (ًالقواعد اrjددة مسبقا ك-ز  إس��اتيجية طرح أسئلة وإجابات حيث يتم طرح : ر شا

ميلـــھ ملـــشا زســـؤال و�فكـــر املتعلمـــو �ـــ� 6جابـــات ثـــم يق�ـــ� مـــع  ن ًركة 6جابـــات، وأخUـــ�ا مـــشارك�pا مـــع ن

ن، (، )Masurkar, 2021, 150-151. (الفصل كDل   ).155-154، 2021وسالم وآخر

يتkç مما سبق أ+مية اس��اتيجيات التعلم املس�ند إ�� الدماغ �� عملية التعلم وتأث�U+ا 
ُ

ـــUن ومراعـــــاة مــــستو�اpqم وخصائـــــصVم ممـــــا �ـــــسVم �ــــ� تحـــــسUن آد ـــاbي ع�ـــــ� املتعلمــ �ـــــادة ُ-يجـ زا�pـــــم و
  .دافعي�pم نحو التعلم

  :بحوث تناولت نظر�ة التعلم املس�ند إ�� الدماغ

بحثا +دف إ�� فعالية برنـامج "علي ـ� قـائم  )AL-onizat & AL-Qatawneh, 2019(ىأجر 
ً

ع�� نظر�ة التعلم املس�ند إ�� الدماغ �� التحصيل والدافعية للتعلم لدى تالميذ املرحلة -بتدائية 
تلميــذا وتلميــذة ) 60(=ات الــتعلم، وتDونــت عينــة البحــث مــن يذو صــعو

ً
، تــم ) إنــاث30 –ر ذ`ــو 30(

ـــل البحـــــث إ�ـــــ�)30(، ضـــــابطة )30(تقــــسيمVم إ�ـــــ� مجمـــــوعتUن تجر�Rيـــــة  ق دالـــــة : ، وتوصــ ووجـــــود فـــــر
ىإحــصائيا عنــد مــستو  جــات اj^مــوعتUن التجر�Rيــة والــضابطة �ــ� القيــاس ) 0‚05(ً ربــUن متوســطي د

ق دالــة إحـــصائيا . ل والدافعيــة للـــتعلم لــصا_k اj^موعــة التجر�Rيـــةالبعــدي �ــ� التحـــصي ًوجــود فـــر و
جـــات اj^موعـــة التجر�Rيـــة �ـــ� القياســـUن القب�ـــ� والبعـــدي �ـــ� ) 0‚05(ىعنـــد مـــستو  ربـــUن متوســـطي د

  .التحصيل والدافعية للتعلم لصا_k القياس البعدي

بحثـا +ـدف إ�ـ� اسـتخدام اسـ��اتيج )Ayantoye et al, 2020(ىأجـر 
ً

يات الـتعلم املـس�ند 
يإ�� الدماغ �� ²داء }`ادي � لدى تالميـذ املرحلـة -بتدائيـة ذو صـعو=ات -ن�بـاه، وتDونـت عينـة 

تلميذا وتلميذة ) 44(البحث من 
ً

) 22(، وتـم تقـسيمVم إ�ـ� مجـوعتUن تجر�Rيـة ) إناث26 –ر ذ`و 18(
ق دالـة إحــصائيا ع: ، وتوصــل البحـث إ�ــ�)22(وضـابطة  ًوجـود فــر بـUن متوســطي ) 0‚05(ىنـد مــستو و

̀ادي � لصا_k اj^موعة  جات اj^موعتUن التجر�Rية والضابطة �� القياس البعدي لآلداء } رتب د ر
ق دالـــة إحــصائيا عنـــد مـــستو . التجر�Rيــة ىوجـــود فــر ً جـــات اj^موعـــة ) 0‚05(و تــب د ربــUن متوســـطي  ر

̀ادي � لصا_k القياس ا   . لبعديالتجر�Rية �� القياس البعدي لآلداء }
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ن، (ىأجر  بحثا +دف إ�� التعرف ع�� فاعلية نظر�ـة الـتعلم املـس�ند ) 2021وسالم وآخر
ً

اك البــــــصر للمتفــــــوقUن عقليــــــا ذو صــــــعو=ات الــــــتعلم باملرحلــــــة -بتدائيـــــــة،  يللــــــدماغ لتنميــــــة 6د ًي ر
تلميذا وتلميذة، تـم تقـسيمVم إ�ـ� مجمـوعتUن تجر�Rيـة ) 12(وتDونت عينة البحث من 

ً
ر،  ذ`ـو4) (6(

، 3) (6(، وضــــابطة ) إنـــاث2 ق دالـــة إحــــصائيا عنــــد : ، وتوصـــل البحــــث إ�ــــ�) إنــــاث3ر ذ`ـــو ًوجـــود فــــر و
جـات اj^مـوعتUن التجر�Rيـة والـضابطة �ـ� القيـاس البعـدي �ـ� ) 0‚05(ىمستو  تب د ربUن متوسطي  ر

اك البـصر لـصا_k اj^موعـة التجر�Rيـة ي6د ق دالـة إحـصائيا عنـد مـستو . ر ىوجـود فـر ً بــUن ) 0‚05(و
 k_اك البصر لصا جات اj^موعة التجر�Rية �� القياسUن القب�� والبعدي �� 6د تب د يمتوسطي  ر ر ر

  .القياس البعدي

بحثا +دف إ�� التعرف ع�� فاعلية التعلم املس�ند  ) Shishavan& Yavari ,2021(ىأجر 
ً

 وتDونـــت عينـــة يإ�ـــ� الـــدماغ �ـــ� آداء الـــذاكرة لـــدى تالميـــذ املرحلـــة -بتدائيـــة ذو صـــعو=ات الـــتعلم،
ـــذة، تــــــم تقــــــسيمVم إ�ــــــ� مجمــــــوعتUن تجر�Rيــــــة ) 30(البحـــــث مــــــن  تلميــــــذا وتلميـــ

ً
، )15(، ضــــــابطة )15(

ق دالـــة إحـــصائيا عنـــد مـــستو : وتوصـــل البحـــث إ�ـــ� ىوجـــود فـــر ً جـــات ) 0‚05(و تـــب د ربـــUن متوســـطي  ر
. �Rيــةاj^مـوعتUن التجر�Rيـة والـضابطة �ـ� القيـاس البعـدي �ـ� آداء الـذاكرة لـصا_k اj^موعـة التجر

ق دالـة إحـصائيا عنـد مـستو  ىوجود فر ً جـات اj^موعـة التجر�Rيـة �ـ� ) 0‚05(و تـب د ربـUن متوسـطي  ر
  .القياسUن القب�� والبعدي �� آداء الذاكرة لصا_k القياس البعدي

  :#عقيب ع�� البحوث ال�! تناولت التعلم املس�ند إ�� الدماغ

 �� حدود ما اطلع عليـھ البا-عدم وجود بحوث عر=ية  �
َّ

 تناولـت الـتعلم املـس�ند إ�ـ� الـدماغ -حـث
 .ي�� الدافعية العقلية و6خفاق املعر�� لدى تالميذ املرحلة 6بتدائية ذو صعو=ات -ن�باه

تلميـــذا وتلميـــذة �ـــ� بحـــث ) 12(تبايtـــت أعـــداد العينـــات بـــUن  �
ً

ن، ( �ـــ� ) 60(، )2021وســـالم وآخـــر
، وطبقـت +ـذه ا)AL-onizat & AL-Qatawneh, 2019(بحث 

ُ
رلبحـوث ع�ـ� الـذ`و و6نـاث مـن 
يتالميـذ املرحلـة -بتدائيـة ذو صــعو=ات الـتعلم، وجميـع البحــوث اسـتخدمت املـن�Þ التجر�»ــ� 

 . ًمنÞ^ا للبحث
�ب ع�� نظر�ة التعلم املس�ند إ�� الـدماغ لـدى  � ت نتائج البحوث السابقة إ�� فعالية التد رأشا ر

  . يذو صعو=ات التعلم

  :  Mental Motivationالدافعية العقلية : ًثانيا

  :مفHوم الدافعية العقلية

øُـــ� مجموعـــة مـــن العمليـــات املعرفيـــة العامـــة واملنظمـــة والvـــ� يمكـــن اســـتخدامVا لوصـــف 

ات    .(Giancarlo et al, 2004, 349)رالتفك�U وحل املشكالت واتخاذ القرا

و"عــرف بأpzـــا حالــة ذ+نيـــة تــصف العمليـــات العقليــة الvـــ� يقــوم pôـــا املــتعلم تجـــا
ُ

ه "عرضـــھ 
ــــف معــــــUن، وتمكنــــــھ مــــــن التفكUــــــ� املنــــــتظم والــــــتعلم املــــــستمر واك�ــــــشاف املــــــشكالت واملواقــــــف  ملوقــ
لالغامــضة و}خــذ بوجVــات النظــر ا�jتلفــة و"عــديل }فDــار بنــاء عل|pــا مــن أجــل الوصــو إ�ــ� حلــو  ل ً

ن، (إبداعية    ).504، 2015وجابر وآخر
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لاملVام بطر إبداعيـة أو الوصـو إ�ـ� و�ø حالة ذ+نية داخلية تدفع املتعلمUن نحو إنجاز  ق
ات بنـاء ع�ـ� وجVـات النظـر ا�jتلفـة و"عـديل }فDـار �ـ�  ًحلو غ�U مألوفة للمشكالت واتخاذ القـرا ر ل

لضو�pا من أجل الوصو إ�� حلو إبداعية للمشكالت    ).390، 2017ك�شار، (ل

وøـ� حالــة داخيـة لــدى املــتعلم تحفـز العقــل نحـو املــشاركة بفعاليــة �ـ� }
ُ

�ــشطة الفكر�ــة 
اتـــھ �ـــ� التفكUـــ�  روتولـــد لديـــھ الرغبـــة �ـــ� اســـتخدام العمليـــات العقليـــة العليـــا وال��عـــة إلســـتعمال قد

ُ

ـــا  ـــة وتجعــــل املتعلمــــUن مVتمــــUن باألعمــــال الvــــ� يقومــــو pôـ نوإيجــــاد أفDــــار قيمــــة و+ادفـ ، 2020زايــــد، (َّ
1343  .(  

  : أ�عاد الدافعية العقلية

أوال
ً

ات :Learning Orientationالتوجھ نحو التعلم :  �ادة املعرفة واملVـا ر إتجاه املتعلم نحو  ز
ـــتعلم `وســــيلة لتحقيــــق 6تقــــان �ــــ� املVــــام، و6+تمــــام باأل�ــــشطة الــــصعبة  وتقــــدير أ+ميــــة عمليــــة الـ

̀اس��اتيجية ��صية عند حل املشكالت   . واستخدام البحث عن املعلومات 

ـــل  :Creative Problem Solvingًحــــل املــــشكالت إبــــداعيا : ًثانيــــا ـــو حـ إتجــــاه املــــتعلم نحـ
ـــراط �ـــــ�  ـــو جديــــدة ومبتكـــــرة والتخيــــل وال�éاعــــة و}صـــــالة والرغبــــة �ـــــ� 6نخـ لاملــــشكالت بأفDــــار وحلــ

ة ع�� فVم التفاصيل }ساسية لألشياء   . رأ�شطة مثل }لغاز و}لعاب 6س��اتيجية والقد

ثالثا
ً

 : ��و نزعـة املـتعلم أن يDـو دؤ:Mental FocusالCDك^� العق ً=ـا ومنÞ^يـا وموجVـا نحـو املVـام ن ً ً

تياح أثنـاء -نخـراط �ـ� حـل املـشكالت، والـشعو بالنظـام والثقـة �ـ�  اr³ا والشعو باال رومنظما و ر رو ً ً

ة ع�� إنجاز املVام �� الوقت املناسب   . رالقد

ًا�عـــا +ـــو نزعـــة املـــتعلم نحـــو التفاعـــل مـــع وجVـــات  :Cognitive IntegrityالتWامـــل املعر�ـــ� : ر
jــار فـضو فكــر قــو النظـر اVأفـضل قــرار، وإظ �قيقـة أو الوصــو إ�ــr_ي�تلفــة مـن أجــل معرفــة ا ي ل ل

اء وجVات النظر البديلة    .(Giancarlo et al, 2004, 353)زواتباع ن�Þ غ�U متح�U إ

يمـن خــالل مــا سـبق يمكــن القــو بــأن الدافعيـة العقليــة تنطــو ع�ـ� التوجــھ نحــو الــتعلم  ل ُ

ف لـــــدى املتعلمـــــUن،  �ـــــادة املعـــــا رو �ـــــ� عمليـــــة التفكUـــــ� والتعامـــــل مـــــع }�ـــــشطة الـــــصعبة و6نخـــــراط ز
والبحث عن القضايا املليئة بالتحديات

َ
ق وحل املشكالت بطر إبداعية، وإنجاز املVام والتفاعـل مـع 

ات ال�rيحة روجVات النظر ا�jتلفة للوصو إ�� القرا   .    ل

  :بحوث تناولت الدافعية العقلية

بحثا +دف إ�� معرفة العالقـة بـUن الدافعيـة العقليـة  )Çokluk-Bökeoğlu, 2008(ىأجر 
ً

تلميــــذا ) 1370(والتحـــصيل }`ــــادي � لــــدى تالميـــذ املرحلــــة -بتدائيــــة، وتDونــــت عينـــة البحــــث مــــن 
ً

ًوجود عالقة موجبة دالة إحـصائيا بـUن الدافعيـة العقليـة والتحـصيل : وتلميذة، وتوصل البحث إ��

̀ادي � لدى تالميذ املرحلة -ب ق دالة إحصائيا "عـز ملتغUـ� النـوع } ىتدائية، عدم وجود فر ً رذ`ـو (و
  .  �� الدافعية العقلية لدى تالميذ املرحلة -بتدائية)  إناث–

آلف ) 2017ك�ـــشار، (ىأجـــر  �ب ع�ـــ� اســـ��اتيجية تـــ ربحثـــا +ـــدف إ�ـــ� معرفـــة فعاليـــة التـــد
ً

تلميذا ) D)12ونت عينة البحث من }شتات �� الدافعية العقلية لدى تالميذ املرحلة -بتدائية، وت
ً

تالميـذ، ) 6(تالميذ، وضابطة ) 6(بالصف السادس -بتداKي، تم تقسيمVم إ�� مجموعتUن تجر�Rية 
ق دالـــة إحـــصائيا عنـــد مـــستو : وتوصـــل البحـــث إ�ـــ� ىوجـــود فـــر ً جـــات ) 0‚01(و تـــب د ربـــUن متوســـطي  ر
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ـــ� الدافعيـــــة  لـــــصا_k اj^موعـــــة  العقليـــــةاj^مـــــوعتUن التجر�Rيـــــة والـــــضابطة �ـــــ� القيـــــاس البعـــــدي �ــ
ق دالـــة إحــصائيا عنـــد مـــستو . التجر�Rيــة ىوجـــود فــر ً جـــات اj^موعـــة ) 0‚01(و تــب د ربــUن متوســـطي  ر

ق .  لصا_k القياس البعديالتجر�Rية �� القياسUن القب�� والبعدي �� الدافعية العقلية وال توجد فر
جـــات اj^موعـــة التجر�Rيـــة �ـــ� الًدالـــة إحـــصائيا  تـــب د ربـــUن متوســـطي  قياســـUن البعـــدي والت�بnـــ� �ـــ� ر

  .الدافعية العقلية

، (ىأجر  بحثا +دف إ�ـ� معرفـة) 2019ي+نداو
ً

�ب ع�ـ� �عـض اسـ��اتيجيات  ر فعاليـة التـد
اء املعرفـــة �ــــ� الدافعيـــة العقليـــة لــــذو صـــعو=ات الـــتعلم باملرحلــــة -بتدائيـــة،  يمـــا و وتDونـــت عينــــة ر

تلميــذا وتلميــذة، تــم تقــسيمVم إ�ــ� مجمــ) 30(البحــث مــن 
ً

تلميــذا وتلميــذة مــ�pم ) 15(وعتUن تجر�Rيــة 
ً

)7 ( ، تلميـذا وتلميـذة مـ�pم ) 15(إنـاث، وضـابطة ) 8(رذ`ـو
ً

)7 ( ، ̀ـو : إنـاث، وتوصـل البحـث إ�ـ�) 8(رذ
ق دالـــــة إحـــــصائيا عنـــــد مـــــستو  ىوجـــــود فـــــر ً جـــــات اj^مـــــوعتUن التجر�Rيـــــة ) 0‚01(و ربـــــUن متوســـــطي د

ق دالـة . صا_k اj^موعـة التجر�Rيـة لـوالضابطة �� القياس البعـدي �ـ� الدافعيـة العقليـة ووجـود فـر
ىإحـــــصائيا عنـــــد مـــــستو  ـــة التجر�Rيـــــة �ـــــ� القياســـــUن القب�ـــــ� ) 0‚01(ً جـــــات اj^موعــ ربـــــUن متوســـــطي د

  .  لصا_k القياس البعديوالبعدي �� الدافعية العقلية

بحثا +دف إ�� معرفة العالقة بUن الدافعية العقلية وكفاءة التمثيل ) 2020زايد، (ىأجر 
ً

يعر�ــ� والفVــم القراKــي لــدى ذو صــعو=ات الــتعلم باملرحلــة -بتدائيــة، وتDونــت عينــة البحــث مـــن امل
ـــ�) 210( ـــل البحـــــث إ�ـ تلميــــذا وتلميــــذة، وتوصـ

ً
ًوجــــود عالقــــة موجبـــــة دالــــة إحــــصائيا بــــUن الدافعيـــــة : 

ق دالـة  والعقلية وكفاءة التمثيل املعر�� والفVم القراKي لدى ذو صعو=ات التعلم، عـدم وجـود فـر ي
ىإحصائيا "عز ملتغ�U النوع    .ي�� الدافعية العقلية لدى ذو صعو=ات التعلم)  إناث–رذ`و (ً

  :#عقيب ع�� البحوث ال�! تناولت الدافعية العقلية

تلميــذا وتلميــذة �ــ� بحــث ) 12(تبايtــت أعــداد العينــات بــUن  �
ً

�ــ� بحــث ) 1370(، )2017ك�ــشار، (
)Çokluk-Bökeoğlu, 2008( وطبقــت +ـذه البحــوث ،

ُ
رع�ــ� الــذ`و و6نـاث مــن تالميــذ املرحلــة 

ر، طبق ع�ـ� الـذ`و مـن العـاديUن)2017ك�شار، (ي-بتدائية ذو صعو=ات التعلم، عدا بحث 
ُ

 .
 ��املن�Þ الوصفي، واستخدم بح�� ) 2020زايد، (، )Çokluk-Bökeoğlu, 2008(واستخدم بح

، (، )2017ك�شار، (  .املن�Þ التجر�»�) 2019ي+نداو
ت نتــائج �  البحــوث الــسابقة إ�ــ� تحــسUن الدافعيــة العقليــة لــدى تالميــذ املرحلــة 6بتدائيــة رأشــا

  .يذو صعو=ات التعلم

ثالثا
ً

  : 8Cognitive Failureخفاق املعر�� : 

  :مفHوم 8خفاق املعر��

مجموعـــة مـــن }خطـــاء الvـــ� تتمثـــل �ـــ� 6+مـــال، وفقـــدان املعلومـــات اrjفوظـــة، و"ـــش�ت 
جيـــة -ن�بـــاه، وفقـــدان ال��كUـــ ر�، وقلـــة }فDـــار وقـــد تDـــو +ـــذه }خطـــاء ن�يجـــة إللVـــاء املنpñـــات ا_�ا ن

، وتــؤدي +ــذه }خطــاء إ�ــ� عــدم )أحــالم اليقظــة(، و}فDــار الداخليــة واملــش�تات )الــضوضاء العاليــة
  . )Tsai& Kuo , Tai, Chang, Hwang, Hong ,2015 ,453(إكمال املVام 

للمعلومة الv� يك�سpñا من اrjيط البي�� وكذلك و+و "عرض التلميذ لصعو=ة �� -ن�باه 
=طVـا باملعومـات الـسابقة  اكVـا وفVمVـا وصـعو=ة تخز��pـا واسـ��جاعVا عنـد ا_rاجـھ إل|pـا وعـدم  ر�� إد ر



ُأثر برنامج تعليمي قائم على نظرية التعلم المستند إلى الدماغ في الدافعية العقلية 
 وخفض اإلخفاق المعرفي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات التعلم
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ا�jزنـة �ــ� الـذاكرة وصــعو=ة دمجVــا وتوظيفVـا �ــ� مواقـف ومVــام الــتعلم ا�jتلفـة 
ُ

إبــرا+يم وعليــوه، (
2019 ،186.(  

ـــاه رو�عــــرف بأنــــھ قــــصو �ــــ�  واحــــدة أو أكÕــــ� مــــن العمليــــات املعرفيــــة والvــــ� تتمثــــل �ــــ� -ن�بـ
اك والــذاكرة وأخطـــاء }داء ممـــا يـــؤدي إ�ـــ� خلـــل �ـــ� أداء املVـــام الوظيفيـــة واملعرفيـــة كـــصعو=ة  رو6د
ة �rيحة، أو ضعف الذكر�ات وتحللVا واضمحاللVا مع الوقت،  رترم�U املعلومات �� الذاكرة بصو

تباطـات أو التداخل بUن املعلوم ة ع�ـ� اسـ��جاعVا، أو ضـعف - رات ا�jزنة �� الـذاكرة وعـدم القـد ر
ُ

  ). 1157، 2020زايد، (بUن التمثيالت العقلية �� البtية املعرفية للمتعلم 

  :أ�عاد 8خفاق املعر��

أوال
ً

"ـش�U إ�ـ� املواقــف الvـ� ال �ـستطيع ف|pــا املـتعلم ا_rفــاظ : Attention Errors أخطـاء 8ن�بـاه: 
ُ

ة املـتعلم ع�ـ� -ن�بـاه )Unsworth et al, 2012, 2(� -ن�باه و6ستمرار �ـ� املVـام ع� ر، وøـ� عـدم قـد
د الــذ+ن والــسرحان وأحــالم اليقظـــة  ولــبعض املثUــ�ات و}حــداث واملواقــف الvــ� يمــر pôـــا، وم�pــا شــر

  ).186، 2019إبرا+يم وعليوه، (البيüية  و"ش�ت -ن�باه بفعل العوامل

اكأخطا: ًثانيا ة التلميـذ ع�ـ� إعطـاء مع�ـÒ وداللـة للمثUـ�ات: Perceptual Errors رء 8د  رعـدم قـد
  ).186، 2019إبرا+يم وعليوه، ( ا_rسية الv� يك�سpñا من الب�ئة وصياغ�pا ع�� نحو يمكن فVمھ

ثالثا
ً

"ـش�U إ�ـ� املواقـف الvـ� ال �ـستطيع ف|pـا املـتعلم اسـ��جاع : Memory Errors أخطـاء الـذاكرة: 
ُ

ـــــام الــــــذاكرة ع�ــــــ� الــــــرغم مــــــن احتمــــــال تخــــــز�ن +ــــــذه املعلومــــــات امل علومـــــات �ــــــشDل �ــــــrيح مــــــن نظـ
)Unsworth et al, 2012, 2(تـذكر واسـ��جاع �عـض مـن املعلومـات �ة التلميـذ ع�ـ  ر، وøـ� عـدم قـد

  ).186، 2019إبرا+يم وعليوه، " (أي �سياpzا"وا_��éات واملواقف الv� سبق أن "علمVا ومر pôا 

ًا�عــا ة التلميــذ ع�ــ� إنجــاز املVــام املعرفيــة، : Performance Errors ء �داءأخطــا: ر روøــ� عــدم قــد
تھ ا ع��  روعدم قد اكVا �� مVام والv� عادة ما يDو قاد ف الv� تم إد ًرع�� توظيف املعلومات واملعا ر نر

  ). 186، 2019إبرا+يم وعليوه، (إتمامVا من قبل 

لمــن خــالل مــا ســبق يمكــن القــو بــأن 6خفــاق ا ملعر�ــ� يتمثــل �ــ� ضــعف إن�بــاه املتعلمــUن ُ
ن pôـــا وفقــدان ال��كUــ� وصـــعو=ة معا_^ــة املعلومـــات واســ��جاعVا ممـــا  وللمثUــ�ات واملواقــف الvـــ� يمــر

  .    يؤدي إ�� خلل �� آداء املVام

  :بحوث تناولت 8خفاق املعر��

 بحثـــا +ـــدف إ�ـــ� معرفـــة العالقـــة بـــUن 6خفـــاق املع)Abassi et al, 2014(ىأجـــر 
ً

ر�ـــ� 
+م ) 80(وصــعو=ات الــتعلم، وتDونــت عينــة البحــث مــن  رتلميــذا ذو صــعو=ات الــتعلم، ت�ــ�اوح أعمــا ي ً

ىوجود عالقة موجبة دالة إحصائيا عند مستو  :وتوصل البحث إ�� ًعاما،) 16: 14(بUن  بUن ) 0‚01(ً
  .6خفاق املعر�� وصعو=ات التعلم

بحثـــا +ـــدف إ�ـــ� معرفــة ال )Habib & Naz, 2015(ىأجــر 
ً

عالقـــة بـــUن 6خفـــاق املعر�ـــ� 
تلميـذا وتلميـذة باملرحلـة -بتدائيـة تـم تقـسيمVم ) 140(ُوالعسر القراKي، وتDونـت عينـة البحـث مـن 

ً

ــ�  ـــي)  إنــــاث70 –ر ذ`ــــو 70(إ�ــ ُذو العــــسر القراKـ ـــ�، ي ـــل البحــــث إ�ـ وجــــود عالقــــة موجبــــة دالــــة  :وتوصـ
ىموجبـة دالـة إحـصائيا عنـد مــستو ًإحـصائيا بـUن 6خفـاق املعر�ـ� وصـعو=ات الـتعلم، وجـود عالقـة  ً

ُبــــUن 6خفــــاق املعر�ــــ� والعــــسر القراKــــي، يمكــــن التtبــــؤ باإلخفــــاق املعر�ــــ� مــــن خــــالل العــــسر ) 0‚01( ُ ُ

  . القراKي



 

 جامعة األزهر
اهرةكلية التربية بالق  
 مجلة التربية

 م2022 لسنة يناير، )3(، الجزء )193: (العدد

 

 

337 

بحثـــا +ـــدف إ�ـــ� معرفـــة العالقـــة بـــUن ) Vatandoust & Hasanzadeh, 2018(ىأجـــر 
ً

تلميــذا وتلميــذة باملرحلــة ) 120 (6خفــاق املعر�ــ� و6ضــطرابات النمائيــة، وتDونــت عينــة البحــث مــن
ً

ًوجود عالقة سالبة دالة إحصائيا بـUن  :ي-بتدائية ذو اضطراب ²داء النماKي، وتوصل البحث إ��

ي6خفــــاق املعر�ــــ� والثقــــة بــــالنفس لــــدى ذو اضــــطراب ²داء النمــــاKي، وجــــود عالقــــة موجبــــة دالــــة 
  .ًإحصائيا بUن 6خفاق املعر�� و6ضطرابات النمائية

ة والـــسيد، (ىأجــر  بحثـــا +ــدف إ�ـــ� معرفـــة العالقــة بـــUن 6خفـــاق ) 2021رالنجـــار وأبـــو قــو
ً

وتDونــت عينــة ياملعر�ــ� والوظــائف التنفيذيــة لــدى تالميــذ املرحلــة -بتدائيــة ذو صــعو=ات الــتعلم، 
تلميـــذا وتلميـــذة، وتوصـــل البحـــث إ�ـــ�) 129(البحـــث مـــن 

ً
ًوجـــود عالقـــة موجبـــة دالـــة إحـــصائيا عنـــد : 

   . بUن 6خفاق املعر�� والوظائف التنفيذية) 0‚01(ىمستو 

ر بحثــا +ــدف إ�ــ� معرفــة دو 6خفــاق املعر�ــ� �ــ� ²داء )Eskandari et al, 2021(ىأجـر 
ً

) 178(، وتDونـــت عينــة البحــث مـــن يلــدى تالميــذ املرحلـــة -بتدائيــة ذو صــعو=ات الــتعلم}`ــادي � 
ىالــة إحــصائيا عنــد مــستو وجــود عالقــة ســالبة د: تلميــذة، وتوصــل البحــث إ�ــ� بــUن 6خفــاق ) 0‚01(ً

  . ياملعر�� و²داء }`ادي � لدى تالميذ املرحلة -بتدائية ذو صعو=ات التعلم

ات 6جتماعيـة  )Mukhtar & Naz, 2021(ىأجر  ربحثا +دف إ�� معرفة العالقة بUن املVا
ً

ن�بــاه، وتDونــت عينـة البحــث مــن يو6خفـاق املعر�ــ� لــدى تالميـذ املرحلــة -بتدائيــة ذو صـعو=ات -
تلميذا وتلميذة م�pم ) 200(

ً
وجود عالقة سالبة دالة : وتوصل البحث إ��، ) إناث100 –ر ذ`و 100(

ىإحـــــصائيا عنــــــد مــــــستو  ـــ� لــــــدى ذو صــــــعو=ات ) 0‚01(ً ات 6جتماعيـــــة و6خفــــــاق املعر�ـــ يبــــــUن املVــــــا ر
      .-ن�باه

  :ر��#عقيب ع�� البحوث ال�! تناولت 8خفاق املع

تلميــذا �ـــ� بحــث ) 80(تبايtــت أعــداد العينـــات بــUن  �
ً

)Abassi et al, 2014( ،)200 ( ــ� بحـــث�
)Mukhtar & Naz, 2021( الـذ`و و6نــاث مــن تالميــذ املرحلــة �ر، وطبقـت +ــذه البحــوث ع�ــ

ُ

، و=حـث )Abassi et al, 2014(ي-بتدائيـة ذو صـعو=ات الـتعلم، عـدا بحـث  ر طبـق ع�ـ� الـذ`و
ُ

)Eskandari et al, 2021( ،6ناث �طبق ع� ،
ُ

 .وتم استخدام املن�Þ الوصفي واملن�Þ التجر�»�
ت نتائج البحوث السابقة إ�� خفض 6خفاق املعر�� لدى تالميذ املرحلة 6بتدائيـة ذو  � يأشا ر

  .صعو=ات التعلم

  :صعو*ات التعلم

ـــد آ ـــUن وتمتـ ـــھ املتعلمـ "عــــد صــــعو=ات الــــتعلم مــــن املــــشكالت ا_�طUــــ�ة الvــــ� تواجـ
ُ

+ــــا إ�ــــ�  رثا
الـــت محـــاوالت البحـــث pqـــتم بـــصعو=ات الـــتعلم �ـــ� مختلـــف املراحـــل التعليميـــة عامــــة  زاj^تمـــع، وال 
ــ� تركـــز عل|pـــا املراحـــل التعليميـــة }خــــر  ىواملرحلـــة -بتدائيـــة خاصـــة لDوpzـــا الدعامـــة }ساســــية الvـ

اك والــذ)168، 2010يوســف، ( اكرة والتفكUـــ� ر، وتتمثــل صـــعو=ات الــتعلم �ـــ� عمليــات 6ن�بـــاه و6د
واللغة، والv� �عتمد عل|pا التحصيل }`ادي �، و"شDل أ+م }سس الv� يقوم عل|pا الtشاط العق�� 

ُ

يو�عـرف ذو صـعو=ات الـتعلم بـأpzم مجموعـة غUـ� متجا�ــسة ). 25، 2008الز�ـات، (املعر�ـ� للمـتعلم  ُ

̀اء املتوسط أو أع�� من املتوسط، لك�pم يجدو  نمن املتعلمUن ذو الذ صعو=ات �� واحدة أو أك�Õ ي
ات -ستماع والتفك�U والقراءة والكتابة والتÞ^ئة وحل املشكالت ا_rسابية، مما يؤدي إ�ـ�  رمن مVا
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ا�î� �ـ� واحـد أو أكÕـ� مـن اj^ـاالت  اسية ا�jتلفة، وتجعل تحصيلVم الد رقصو �� "علم املواد الد ر ر
جـة ا�ـî�، بد اسية أقل من متوسط أقراpzم �� الـصف الد رالد ر ̀اء ر  "ـش�U إ�ـ� داللـة التباعـد بـUن الـذ

ا�î� الفع��    ).31، 2012يأبو الديار والبح�U ومحفوظي، (روالتحصيل الد

أوال
ً

 :يمحWات #��يص ذو صعو*ات التعلم: 

ر�عــد "ـــ �يص ذو صــعو=ات الـــتعلم مــن }مـــو املVمـــة حيــث يـــتم تحديــد نـــوع الـــصعو=ة  ي ُ

ضــــع ال�éنـــــامج املناســــب لVـــــا وكيفيـــــة التعامــــل معVـــــا، ـــن وو ـــتم ال�ـــــ �يص مـــــن خــــالل مجموعـــــة مــ  و�ـ
  :اDrjات تتkç �� ²"ي

  :Discrepancy Criterionمحك التباعد أو التفاوت   - أ

ىالفجوة الv� توجد بUن إمDانات املتعلم الDامنـھ لديـھ وانخفـاض مـستو أدائـھ �ـ� العمـل 
�î�   .راملد

  :Exclusion Criterionمحك /س�بعاد   - ب

 �vاالت الr_اس�بعاد ا �إعاقات عقلية و�عتمد ع� �ا إ�p|ب فRأو ) تخلف عق��(يرجع الس
، أو اضــطرابات إنفعاليــة شــديدة، أو حرمــان بي�ــ� أو ثقــا��، أو )ســمعية أو بــصر�ة(إعاقــات حــسية 

  . حاالت نقص فرص التعلم

  :ي محك املؤشرات السلوكية املرتبطة أو املم^�ة لذو صعو*ات التعلم-ج

ـــــصو و�عتمــــــد ع�ــــــ� ا_�ــــــصائص الــــــسلوكية املــــــش��ك ــــــي املفــــــرط، قـ رة مثــــــل الtــــــشاط ا_r̀ر
  .-ن�باه، وذلك باستخدام مقاي�س تقدير السلوك

  :Special Education Criterion محك الCDبية ا��اصة -د

قو�عتمد ع�� فكرة أن املتعلمUن الذين �عانو من صعو=ات �� الـتعلم يحتـاجو إ�ـ� طـر  ن ن
  .ق العادية �� التعلمخاصة �� التعلم ت�ناسب مع صعو=اpqم، وتختلف عن الطر

  :Neurological Signs Criterion محك العالمات الن^Cولوجية -ه

ـــابة  ـــ� اjـــــ  أو 6صــ ـــن خـــــالل التلـــــف العـــــضو �ــ ــــعو=ات الـــــتعلم مــ ـــن التعـــــرف ع�ـــــ� صـ ييمكــ ُ

سام اj  الكVر=اKي  رالRسيطة �� اj ، والv� يمكن فحصVا باستخدام  ُ)E.E.G ( �îïخ املر� روت�بع التا
  . للطفل

  :ك املشكالت املرتبطة بتأخر الن�� مح-و

ة ع�ـ� التحــصيل والنـ�ç، حيـث نجــد أن  ق الفرديــة بـUن ا_^tـسUن �ــ� القـد ر�عكـس الفـر و
  .معدالت النمو تختلف من فرد آلخر، مما يؤدي إ�� صعو=ة pqيüتھ لعمليات التعلم

�^ن با¡  -ز   ):السيطرة ا¡�ية(و محك نمط معا�£ة املعلومات املسيطر للنصف^ن الكر

ات العقلية وتفاعلVا مع نمطھ  �Uن للمخ طر�قتھ �� توظيف القد رلDل من النصفUن الكر و
 �U217-215، 2010يوسف، (املفضل للتعلم والتفك.(  

يوقــد اعتمـــد الباحــث �ـــ� البحــث ا_rـــا�� ع�ـــ� "ــ �يص ذو صـــعو=ات -ن�بــاه ع�ـــ� محـــك 
ن تباعــدا د- تر=و�ــا بــUن إمDانــاpqم الع ًالتباعــد؛ حيــث يظVــر ً ً و ىقليــة ومــستو أدا�pــم الفع�ــ�، ومحــك ُ
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أو ) تخلـف عق�ـ�(-س�بعاد؛ حيث يتم اس�بعاد ا_rاالت الv� يرجع السRب ف|pـا إ�ـ� إعاقـات عقليـة 
، أو اضــطرابات انفعاليــة شــديدة، أو حرمــان بي�ــ� أو ثقــا��، أو )ســمعية أو بــصر�ة(إعاقــات حــسية 

يطة أو املم�Uة لذو صـعو=ات الـتعلم؛ حاالت نقص فرص التعلم، ومحك املؤشرات السلوكية املرتب
ـــي املفـــرط، قـــصو -ن�بـــاه،  رحيـــث �عتمـــد ع�ـــ� ا_�ـــصائص الـــسلوكية املـــش��كة مثـــل الtـــشاط ا_r̀ر

  .  وذلك باستخدام مقاي�س تقدير السلوك

  :Attention Difficultiesصعو*ات /ن�باه 

ة املـــتعلم ع�ـــ� ال��كUـــ�، والتفكUـــ رتـــؤثر صـــعو=ات -ن�بـــاه ســـلبا ع�ـــ� قـــد � قبـــل -ســـتجابة، ً
ة املتعلم ع�� التعلم   ,Hooper & Williams(روتؤدي إ�� مشكالت اجتماعية وانفعالية تؤثر ع�� قد

ً"عـــد صـــعو=ات -ن�بـــاه أكÕـــ� -ضـــطرابات الـــسلوكية العـــصRية شـــيوعا �ـــ� املرحلـــة ، و)215 ,2005 ُ

، و+ـو )Ahmann, Saviet & Tuttle, 2017, 121(ً-بتدائيـة وتـؤثر سـلبا ع�ـ� التحـصيل }`ـادي � 
ة، وتـرتبط صــعو=ات  اثيــة والبيüيـة الـضا راضـطراب �ـ� النمـو العـص»� يtــتج عـن تفاعـل العوامـل الو ر
ـــــــتعلم،  ـــــــعو=ات الـــ ــــــدماغ الوظيفيـــــــــة وال�ــــــــــشر�حية والـــــــــضعف املعر�ــــــــــ�، وصــ ـــــــصائص الــــ ــــــــاه بخــ -ن�بـ

و"ـشTistarelli, Fagnani, Troianiello, Stazi & Adriani, 2020, 63 .( �U(و-ضـطرابات الـسلوكية 
ئ�ـ!î� واحـد  ة املتعلمUن ع�� ترك�U -ن�باه �شDل إنتقاKي ع�ـ� جانـب  رصعو=ات -ن�باه إ�� عدم قد ر

  ).Ayantoye et al, 2020, 147(من املوقف 

و�تkç من العرض السابق بأن صعو=ات -ن�باه تؤدي إ�� فقدان ال��ك�U لدى املتعلمUن 
باإلندفاعيـة �ـ� تـصرفاpqم وصـعو=ة الـسيطرة ع�ـ� سـلوكياpqم نو��ش�ت ان�با+Vم �سVولھ و�تصفو 

عاجــا لآلخــر�ن، و�فقــد املتعلمــUن ال��كUــ� ع�ــ� مثUــ�ات معينــة  ا�ــî� و�ــسRب إ ًممــا �عــو تكــيفVم الد ز ر ق
ن من فقرة إ�� أخر مما يؤثر سلبا ع�� عملية التعلم لدpªم ًو�قفز ى   .و

  :أشWال صعو*ات /ن�باه

ـــاه  -1 ىل مــــدى -ن�بـــــاه وال �ـــــستطيع املــــتعلم تركUـــــ� ان�با+ـــــھ ســـــو  يقـــــ:Inattentionنقــــص /ن�بــ
لف�ـ�ات محـدودة مــن الوقـت، و�ــصعب عليـھ ا_rفــاظ ع�ـ� ال��كUــ� ع�ـ� مVمــة واحـدة، و�ــصعب 
عليھ ترك�U -ن�باه ع�� تنظيم وإتمام مVمة أو "علـم "ـî�ء جديـد، و�واجـھ مـشDلة �ـ� إكمـال أو 

  ."سليم مVام الواجبات امل��لية
 يتجھ املتعلم إ�� `ل املث�Uات ا_^ديدة وال �ستطيع ال��كDistractability: �Uت  قابلية ال�ش� -2

  .ع�� مث�U معUن، و�سVل "شت�ت ان�با+ھ، وتفو�ت التفاصيل، و�سيان }شياء
 يفشل املتعلم �� اختيار أو انتقاء :Selective Attention Deficitsرقصو /ن�باه /نتقا¨ي  -3

̀ي الـذي يوجـد فيـھ املـتعلم، كمـا يفـشل �ـ� تركUـ� مث�U معUن يتفق مع ما يفرض ھ املوقف السلو
  .ان�با+ھ تجاه املث�Uات املVمة، و�جد صعو=ة �� فVم التفاصيل الدقيقة

ا اســـتجابيا �ـــستمر طـــو�ال �عـــد أن تDـــو :Perseverationالثبـــوت  -4 ن حيـــث يظVـــر املـــتعلم ســـل̀و ً ً ً ُ

ســتمرار �ــ� الtــشاط ملــدة طو�لــة �عــد -ســتجابة قــد فقــدت قيم�pــا أو مالءم�pــا للموقــف، أو -
  .ان�pاء ا_rاجة املنطقية أو الVدف من القيام بھ

ن ينـــدفع املـــتعلم �ـــ� تـــصرفاتھ دو تفكUـــ� مناســـب للموقـــف املوجـــود :8Impulsivityندفاعيــة  -5
فيـــھ، فيقــــوم بأفعالــــھ تحــــت ضــــغط أو تفكUــــ� فجـــاKي غUــــ� متوقــــع وال يــــضع �ــــ� تقــــديره النتــــائج 

  .، و�جد صعو=ة �� معا_^ة املعلومات �سرعة ودقة مثل ²خر�نامل��تبة ع�� أفعالھ
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عاجـا :Hyperactivityفرط الªشاط  -6 ً يـزداد الtـشاط لـدى املـتعلم بمـا �عـو تكيفـھ و�ـسRب إ ز ق
ًلآلخر�ن، فال �ستقر ع�� حال أو �� أى مDان ولو لبعض الوقت، و�شعر بامللل وكث�Uا ما يtتقل 

  ).Ayantoye et al, 2020, 148(، )120-119، 2011يوسف، (من �شاط إ�� آخر 

  :ياستفادة الباحث من 8طار النظر والبحوث السابقة

  :ييتkç من خالل العرض السابق لإلطار النظر والبحوث الv� تناولت متغ�Uات البحث ما ي��

 �ـ� حـدود مـا اطلـع عليـھ الباحـث-عدم وجود بحـوث عر=يـة  �
َّ

 تناولـت نظر�ـة الـتعلم املـس�ند إ�ـ� -
ياغ �ــــ� الدافعيــــة العقليـــة وخفــــض 6خفــــاق املعر�ــــ� لـــدى تالميــــذ املرحلــــة -بتدائيــــة ذو الـــدم

 .صعو=ات -ن�باه
ض البحــث، وإعـــداد ا_^لـــسات ا_�اصـــة بال�éنــامج التعلي ـــ� القـــائم ع�ـــ�  � وصــياغة مـــشDلة وفـــر

م لDـــل  زنظر�ـــة الـــتعلم املـــس�ند إ�ـــ� الـــدماغ �ـــ� ا_^غرافيـــا وتحديـــد عـــدد ا_^لـــسات والـــزمن الـــال
ُ

الدافعيـــة العقليــة و6خفــاق املعر�ــ�، وإعــداد أدوات البحـــث، : لــسة، وتحديــد أ�عــاد `ــل مــنج
ض، و"عز�ز النتائج ومناقش�pا  .وواستخالص املفا+يم 6جرائية، وإعداد الفر

ـــــ� القيـــــــاس القب�ـــــــ� والبعــــــــدى  � ــــذى �عتمـــــــد ع�ــ ـــا�� والــــ ـــــÒ للبحـــــــث ا_rــــ إعـــــــداد التـــــــصميم التجر�»ــ
 والت�بnــــ� للمجموعــــة التجر�Rيــــة �ــــ� املتغUــــ�ين التــــا�عUن ،"التجر�Rيــــة والــــضابطة"للمجمـــوعتUن 

 ".الدافعية العقلية و6خفاق املعر��"للبحث ا_rا�� و+ما 
، مـان و�ت�ـ�، و�لDوكـسو(اختيار }سلوب -حصاKى  � ناملتوسط ا_rـساbي، -نحـراف املعيـار ) ي

 . �� تحليل بيانات البحث ا_rا��

ض البحث: ًخامسا  :وفر

ض التالية    �عد استعراض  و6طار النظر فإن البحث ا_rا�� �سn� إ�� اختبار الفر   :ي

جـــات اj^موعـــة التجر�Rيـــة �ـــ� القياســـUن  -1 تـــب د ق دالـــة إحـــصائيا بـــUن متوســـطي  رال توجـــد فـــر ر ً و
جة الDلية للدافعية العقلية و�� `ل �عد من أ�عاد+ا ع�� حده  ُالقب�� والبعدي �� الد التوجھ (ر

 ).  التDامل املعر��– ال��ك�U العق�� –ًبداعيا  حل املشكالت إ–نحو التعلم 
جـات اj^مـوعتUن التجر�Rيـة والـضابطة �ـ�  -2 تـب د ق دالـة إحـصائيا بـUن متوسـطي  رال توجد فر ر ً و

جــــة الDليــــة للدافعيــــة العقليــــة و�ــــ� `ــــل �عــــد مــــن أ�عاد+ــــا ع�ــــ� حــــده  ُالقيــــاس البعــــدي �ــــ� الد ر
 ).  التDامل املعر��–� العق��  ال��كU–ً حل املشكالت إبداعيا –التوجھ نحو التعلم (

جـــات اj^موعـــة التجر�Rيـــة �ـــ� القياســـUن  -3 تـــب د ق دالـــة إحـــصائيا بـــUن متوســـطي  رال توجـــد فـــر ر ً و
جــــة الDليــــة للدافعيــــة العقليــــة و�ـــ� `ــــل �عــــد مــــن أ�عاد+ــــا ع�ــــ� حــــده  ُالبعـــدي والت�بnــــ� �ــــ� الد ر

 ). مل املعر�� التDا– ال��ك�U العق�� –ً حل املشكالت إبداعيا –التوجھ نحو التعلم (
جـــات اj^موعـــة التجر�Rيـــة �ـــ� القياســـUن  -4 تـــب د ق دالـــة إحـــصائيا بـــUن متوســـطي  رال توجـــد فـــر ر ً و

جــة الDليـة _�فــض 6خفـاق املعر�ــ� و�ـ� `ــل �عـد مــن أ�عـاده ع�ــ� حــده  ُالقب�ـ� والبعــدي �ـ� الد ر
اك –أخطاء -ن�باه (  ).  أخطاء ²داء– أخطاء الذاكرة –ر أخطاء 6د

ق د -5 جـات اj^مـوعتUن التجر�Rيـة والـضابطة �ـ� وال توجد فر تـب د رالـة إحـصائيا بـUن متوسـطي  ر ً

جـة الDليــة _�فـض 6خفـاق املعر�ـ� و�ـ� `ــل �عـد مـن أ�عـاده ع�ـ� حــده  ُالقيـاس البعـدي �ـ� الد ر
اك –أخطاء -ن�باه (  ).  أخطاء ²داء– أخطاء الذاكرة –ر أخطاء 6د
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تـــب -6 ق دالـــة إحـــصائيا بـــUن متوســـطي  رال توجـــد فـــر ً جـــات اj^موعـــة التجر�Rيـــة �ـــ� القياســـUن و ر د
جة الDلية _�فـض 6خفـاق املعر�ـ� و�ـ� `ـل �عـد مـن أ�عـاده ع�ـ� حـده  ُالبعدي والت�ب�n �� الد ر

اك –أخطاء -ن�باه (   ).  أخطاء ²داء– أخطاء الذاكرة –ر أخطاء 6د

  :إجراءات البحث

أوال
ً

  :املن°� والتصميم التجر�¯®: 

 :املن°�  - أ

ث �ـــــ� البحـــــث ا_rـــــا�� املـــــن�Þ التجر�»ــــpô Òـــــدف الكـــــشف عـــــن أثـــــر املتغUـــــ� اســــتخدم الباحـــــ
ال�éنـــامج التعلي ـــ� القـــائم ع�ـــ� نظر�ـــة الـــتعلم املـــس�ند إ�ـــ� الـــدماغ(املـــستقل 

ُ
�ـــ� املتغUـــ�ين التـــا�عUن ) 

ف يـضبط الباحـث ف|pـا املتغUـ�ات }خـر الvـÒ يمكـن )  6خفاق املعر��–الدافعية العقلية ( ُ�� ظـر ى و
  . ا �� املتغ�U التا�عأن ت��ك أثر+

 :التصميم التجر�¯®   - ب

اســـــتخدم الباحـــــث التـــــصميم التجر�»ـــــ� القـــــائم ع�ـــــ� اj^مـــــوعتUن التجر�Rيـــــة والـــــضابطة 
يوk³ التصميم التجر�»� املستخدم �� البحث ا_rا��) 1(والشDل 

ُ ُ:  

    

  

  

  

  

  

  

  )1(شWل 

  التصميم التجر�¯! للبحث

  

  

ثانيا
ً

ناملشاركو �� البحث: 
ُ

:    

تلميذا من الصف السادس -بتداKي ) 57(تDونت من : عينة حساب ا_�صائص السيDوم��ية  - أ
ً

س  رذو صعو=ات -ن�باه من مـدا +م )  أحمـد عراbـي-ي +ـدى شـعراو -الز+ـراء (ي رتراوحـت أعمـا
ىشـــــVرا، وانحـــــراف معيـــــار ) 135(ســـــنة بمتوســـــط ) 12-11(بـــــUن  ة )1,41(ً س ت�بـــــع إدا ر، واملـــــدا ر

  .ية بمحافظة كفرالشيخكفرالشيخ التعليم

 المجموعة التجر�ب�ة

)للدافع�ة العقل�ة واإلخفاق المعرفي( �عد�الق�اس ال  

 

الضا�طةالمجموعة   

عل�ميالبرنامج الت  ال یوجد برنامج 

)للدافع�ة العقل�ة واإلخفاق المعرفي( قبليالق�اس ال  

تت�عي للمجموعة التجر�ب�ة فيالالق�اس   
)الدافع�ة العقل�ة واإلخفاق المعرفي(   

 



ُأثر برنامج تعليمي قائم على نظرية التعلم المستند إلى الدماغ في الدافعية العقلية 
 وخفض اإلخفاق المعرفي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات التعلم

  رضا محروس السيد ابراهيم / د
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تلميـــذا مـــن الــصف الـــسادس 6بتـــداKي ) 24(تDونــت العينـــة }ساســـية مــن :  العينــة }ساســـية  - ب
ً

+م بـــــUن  ــــاه تراوحـــــت أعمـــــا رذو صـــــعو=ات -ن�بـ ــــوعتUن ) 12-11(ي ســـــنة تـــــم تقـــــسيمVم إ�ـــــ� مجمـ
ســة ) 11(اj^موعــة التجر�Rيــة وتــضم  رتلميــذا مــن مد

ً
غلــو( لســعد  +م ) ز ) 134(رمتوســط أعمــا

ىVرا، وانحـراف معيـار شـ ال�éنـامج التعلي ـ� القـائم ع�ـ� نظر�ـة الـتعلم "ُو�ـستخدم معVـا ) 1,29(ً
املـــــس�ند إ�ـــــ� الـــــدماغ

ُ
ــــضم "  ســـــة ) 13(�ـــــ� ا_^غرافيـــــا، واj^موعـــــة الـــــضابطة وتـ رتلميـــــذا مـــــن مد

ً

+م ) سيدي ط�rة( ىشVرا، وانحراف معيـار ) 134(رمتوسط أعما سـتان ت�بعـان )1,38(ً ر، واملد
ة كفرال   .شيخ التعليمية بمحافظة كفرالشيخرإدا

  :مCTرات اختيار صعو*ات /ن�باه �

، )2011يوسـف، (، )Hooper & Williams, 2005, 215(�عـد اطـالع الباحـث ع�ـ� بحـث  
 ،)Ahmann et al, 2017( ،)Tistarelli et al, 2020) .(Ayantoye et al, 2020(، )أ2015الز�ـات، (

  :    �éرات التاليةاختار الباحث صعو=ات -ن�باه للم

�ــا �ــ� عمليـــة  تــؤثر): 1( ا محو ًصــعو=ات -ن�بــاه ســـلبا ع�ــ� عمليــات الـــتعلم حيــث يحتــل -ن�بـــاه دو رً ًر
): 3(فقـــدان ال��كUـــ� و-ن�بـــاه أثنـــاء آداء املVـــام التعليميـــة و��ـــش�ت ان�بـــا+Vم �ـــسVولة، ): 2(الـــتعلم، 

 معا_^ـــة املعلومـــات وفVـــم التفاصـــيل، ضــعف �ـــ� آداء املVـــام و}�ـــشطة املعرفيـــة ا�jتلفـــة وصـــعو=ة
فرط الtشاط ): 5(6ندفاعية �� التصرفات وعدم تقدير النتائج امل��تبة ع�� +ذه التصرفات، ): 4(

�ــــî� أو }عمــــال ): 6(قبمــــا �عــــو أداءه للمVــــام التعليميــــة،  ر6خفــــاق �ــــ� إكمــــال متطلبــــات العمــــل املد
تيtية أو الواجبات،  ا ملموسا من الtسيان خالل الtشاطات اليومية، ُيبدي ) 7(والنظامية أو الر ًقد ًر

اسية): 8( ̀ادي � ملعظم اj^االت الد   .رضعف �� التحصيل }

  :خطوات اختيار عينة البحث Lساسية �
ولــو�ê الــسر�ع، إعــداد  -1  "عر�ــب 1978مــو"ي وســ�Uلنج وســبالدينج، (رتطبيــق اختبــار املــ#k النيو

تلميذا) 48(ينة عدد+ا ، وحصل الباحث ع�� ع)1989̀امل، : وتقنUن
ً

. 
ـــداد  -2 ــــاه، إعـــ ، وتــــــم )ب2015الز�ـــــات، (تطبيـــــق مقيـــــاس التقــــــدير ال� �يـــــ�î� لــــــصعو=ات -ن�بـ

جــة أقــل مــن ) 1(اســ�بعاد  ، و=التــا�� أصــبح عــدد املــشاركUن �ــ� )20(رمــن التالميــذ حــصل ع�ــ� د
جاpqم ) 47(البحث  رتلميذا ذو صعو=ات -ن�باه ت��اوح د ي ً

)41 – 60.( 
افــن للمــصفوفات املتتا�عــة العــادي، وذلــك الختيــار التالميــذ متوســطي الــذ`اء تطبيــق اختبــار -3 ر 

تالميـذ، و=التـا�� ) 4(واس�بعاد من +ـم أقـل أو أع�ـ� مـن املتوسـط، و�ـ� ضـوء ذلـك تـم اسـ�بعاد 
تلميذا) 43(أصبح عدد املشاركUن �� البحث 

ً
 . 

سية لألخـصاKي النفـ!î� و-جتمـا��، وأيـضا مقاب -4 ًفحص ال#^الت املد لـة الباحـث للمـشاركUن ر
ن�� البحث حيث تم اس�بعاد التالميذ الذين �عانو من أية أمراض �rية أو إعاقات حسية، 

تالميــذ، و=التــا�� أصــبح ) 6(أو عيــوب جــسمية، مــشكالت نفــسية، و�ــ� ضــوء ذلــك تــم اســ�بعاد 
تلميذا) 37(عدد املشاركUن �� البحث 

ً
. 

+م عــــن اســــ�بعاد التالميــــذ البــــاقUن لإلعــــادة والvــــ� تز -5 ســــنة، و�ــــ� ضــــوء ذلــــك تــــم ) 12(ر�ــــد أعمــــا
تلميذا) 35(من التالميذ، و=التا�� أصبح عدد املشاركUن �� البحث ) 2(اس�بعاد 

ً
  . 

، (ىتطبيــــق مقيــــاس املــــستو -قتـــــصادي -جتمــــا�� الثقــــا�� لألســـــرة املــــصر�ة إعــــداد  -6 يالبحUـــــ�
ى مــنخفض، و=التــا�� نمــن التالميــذ �عــانو مــن مــستو) 6(، و�ــ� ضــوء ذلــك تــم اســ�بعاد )2002

اسة  تلميذا) 29(رأصبح عدد املشاركUن �� الد
ً

. 
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ًتطبيــق مقيــاس الدافعيــة العقليــة قياســا قبليــا وتــم اســ�بعاد  -7 مــن التالميــذ لرفــضھ -جابــة ) 1(ً
تلميذا) 28(ع�� املقياس، و=التا�� أصبح عدد املشاركUن �� البحث 

ً
. 

ًتطبيــق مقيــاس 6خفــاق املعر�ــ� قياســا قبليــا وتــم -8 مــن التالميــذ لرفــضVما -جابــة ) 2( اســ�بعاد ً
تلميذا) 26(ع�� املقياس، و=التا�� أصبح عدد املشاركUن �� البحث 

ً
. 

�»�، و=التا�� أصـبح ) 2(تم اس�بعاد عدد  -9 تفاع �سبة الغياب أثناء ال�éنامج التد رمن التالميذ إل ر
ًتلميــذا، تــم تقــسيمVم عــشوائيا إ�ــ� ) 24(عــدد املــشاركUن �ــ� البحــث  ً

) 11(مجمــوعتUن تجر�Rيـــة 
تلميذا، وضابطة 

ً
تلميذا) 13(

ً
 .  

ـــية  ــــث للمـــــشاركUن �ــــــ� العينـــــة }ساســ ـــع اختيـــــار الباحــ ــــضابطة"و�رجــ ـــن " التجر�Rيــــــة والـ مـــ
ســـتUن مختلفتـــUن حvـــÒ التtتقـــل ف|pـــا إجـــراءات ال�éنـــامج مـــن اj^موعـــة التجر�Rيـــة إ�ـــ� اj^موعـــة  رمد

سة واحدة  رالضابطة عندما تDو اj^موعات من مد ُو+و ما �عـرف بـالتلوث التجر�»ـ�، وتـم تحديـد ن

آه الباحــث مـن تـوافر العناصــر املـساعدة لــھ �ـ� تنفيــذ  راj^موعـة التجر�Rيـة والــضابطة بنـاء ع�ــ� مـا  ً

ســـة (ال�éنـــامج مـــن  ة املد ر"عــــاو إدا ر  أجVــــزة – Ð Data Show^ــــرة التطـــو�ر ومــــا pôـــا مــــن أدوات –ن
  ). كمبيوتر

ثالثا
ً

  :التWافؤ ب^ن ا¡£موعت^ن: 

 �Uيمكن أن تتداخل مع املتغ Òvات ال�Uن �� املتغUموعت^jن اUافؤ بDُقام الباحث �عمل الت

̀اء، املــــستو -قتــــصادي (املــــستقل �ــــ� التــــأث�U ع�ــــ� املتغUــــ� التــــا�ع وøــــ�  ىالعمــــر الزم�ــــ�، النــــوع، الــــذ
ولــــــو�ê الــــــسر�ع لــــــصعو=ات الــــــتعلم، صــــــعو=ات ـــرة املــــــصر�ة، املــــــ#k النيو ــــا�� لألســـ  ر-جتمــــــا�� الثقــ

  ). -ن�باه، الدافعية العقلية، 6خفاق املعر��

 : العمر الزم²®  - أ

تـــم ضـــبط متغUــــ� العمـــر الزم�ـــ� بــــUن اj^مـــوعتUن التجر�Rيـــة والــــضابطة لـــضمان التDــــافؤ 
ق بUن اj^موعتUن باستخدام مان و�ت��، وا_^دو  لبي�pما وتم حساب داللة الفر   .يوk³ ذلك) 1(و

  )1(لجدو 

ق ب) U(قيمة    ^ن ا¡£موعت^ن التجر�·ية والضابطة �� العمر الزم²! باستخدام مان و�ت²!وملعرفة الفر

  ىمستو الداللة Uقيمة   مجموع الرتب  متوسط الرتب  ن  ا¡£موعة  م

  143,50  13,05  11  التجر�·ية  1

  156,50  12,04  13  الضابطة  2

  

65,500  

720‚0  

  غ^C دالة

̂ـدو  ًغUـ� دالـة إحـصائيا ممـا  قيمـة وøـ�) 65‚500(بلغـت ) U(قيمـة  أن) 1(ليتـkç مـن ا_

Òالعمر الزم� �ية والضابطة �Rن التجر�Uموعت^jافؤ اDت �إ� �Uش� .  

 :النوع  - ب

ـــــ� تناولـــــــت الدافعيـــــــة العقليـــــــة وøـــــــ�  ــــائج البحـــــــوث الvــ ـــــ� نتـــ ــــد الباحـــــــث ع�ــ -Çokluk(اعتمـــ
Bökeoğlu, 2008( ،) ،ن ) 2020زايـد، (، )295، 2016عطيـةUق بـ ووالvـ� توصـلت إ�ـ� عـدم وجـود فـر

 ,Habib & Naz(رو و6ناث �� الدافعيـة العقليـة، والبحـوث الvـ� تناولـت 6خفـاق املعر�ـ� وøـ� الذ`
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2015(، )Vatandoust & Hasanzadeh, 2018( ،) ،2019ز�ـدان وطـھ( ،)Mirza’ee et al, 2021( ،
)Goodhew & Edwards, 2022( ن الــذ`و و6نـــاث �ـــ�Uق بـــ ر والvــ� توصـــلت إ�ــ� عـــدم وجـــود فــر و

ـــأن يقتـــــصر �ـــــ� البحـــــث ا_rـــــا�� ع�ـــــ� ، ملعر�ـــــ�6خفـــــاق ا ـــوع بــ أى الباحـــــث أن يـــــضبط متغUـــــ� النــ رلـــــذا 
 . راملشاركUن الذ`و فقط حÒv �س�بعد أثر النوع

  :الذGاء  - ج

̀اء بـــUن اj^مـــوعتUن التجر�Rيـــة والـــضابطة لـــضمان التDـــافؤ بي�pمـــا،  تـــم ضـــبط متغUـــ� الـــذ
افــن للمــصفوفات املتتا�عـــة العــا ) 1979أبــو حطـــب، (دي، "عر�ــب روذلــك مــن خــالل تطبيـــق اختبــار 

اسةع�� مجموعv� ال   . يوk³ ذلك) 2(ل وا_^دو رد

  )2(لجدو 

ق ب^ن ا¡£موعت^ن التجر�·ية والضابطة �� الذGاء باستخدام مان و�تU (!²(قيمة    وملعرفة الفر

  ىمستو الداللة Uقيمة   مجموع الرتب  متوسط الرتب  ن  ا¡£موعة  م

  141,50  12,86  11  التجر�·ية  1

  158,50  12,19  13  الضابطة  2

  

67,500  

816‚0  

  غ^C دالة

̂ـدو  ًغUـ� دالـة إحـصائيا ممـا  قيمـة وøـ�) 67‚500(بلغـت ) U(قيمـة  أن) 2(ليتـkç مـن ا_

  . �ش�U إ�� تDافؤ اj^موعتUن التجر�Rية والضابطة �� الذ`اء

  :ى املستو /قتصادي /جتماÆ� الثقا�� لألسرة املصر�ة-د

ـــبط املــــستو -قتــــ صادي -جتمــــا�� الثقــــا�� لألســــرة بــــUن اj^مــــوعتUن التجر�Rيــــة ىتــــم ضـ
ىوالضابطة لضمان التDافؤ بي�pما، وذلك مـن خـالل تطبيـق مقيـاس املـستو -قتـصادي -جتمـا�� 

، (الثقا�� لألسرة إعداد  �Uال) 2002يالبح �vمجموع �اسةع�   . يوk³ ذلك) 3(ل وا_^دو رد

  )3(لجدو 

ق بــــ^ن ا) U(قيمـــة  ى¡£مــــوعت^ن التجر�·يــــة والــــضابطة �ــــ� املــــستو /قتــــصادي /جتمــــاÆ� وملعرفــــة الفــــر
  الثقا�� باستخدام مان و�ت²!

  ىمستو الداللة Uقيمة   مجموع الرتب  متوسط الرتب  ن  ا¡£موعة  م

  126,50  11,50  11  التجر�·ية  1

  173,50  13,35  13  الضابطة  2

  

60,500  

523‚0  

  غ^C دالة

̂ـدو  ًغUـ� دالـة إحـصائيا ممـا  قيمـة وøـ�) 60‚500(بلغـت ) U(قيمـة  أن) 3(ليتـkç مـن ا_

  . ى�ش�U إ�� تDافؤ اj^موعتUن التجر�Rية والضابطة �� املستو -قتصادي -جتما�� الثقا��

  : صعو*ات /ن�باه-ه

تم ضبط متغ�U صعو=ات -ن�باه بUن اj^مـوعتUن التجر�Rيـة والـضابطة لـضمان التDـافؤ 
الز�ـــات، ( مقيـــاس التقـــدير ال� �يـــ�î� لـــصعو=ات -ن�بـــاه إعـــداد بي�pمـــا، وذلـــك مـــن خـــالل تطبيـــق

اسةع�� مجموعv� ال) ب2015   . يوk³ ذلك) 4(ل وا_^دو رد
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  )4(لجدو 

ق بـــ^ن ا¡£مــوعت^ن التجر�·يـــة والـــضابطة �ـــ� صــعو*ات /ن�بـــاه باســـتخدام مـــان ) U(قيمــة  وملعرفـــة الفـــر
  و�ت²!

  ىستو الداللةم Uقيمة   مجموع الرتب  متوسط الرتب  ن  ا¡£موعة  م

  142,00  12,91  11  التجر�·ية  1

  158,00  12,15  13  الضابطة  2

  

67,000  

793‚0  

  غ^C دالة

̂ـدو   ممـا ًغUـ� دالـة إحـصائيا قيمـة وøـ�) 67‚000(بلغـت ) U(قيمـة  أن) 4(ليتـkç مـن ا_
  .�ش�U إ�� تDافؤ اj^موعتUن التجر�Rية والضابطة �� صعو=ات -ن�باه

ولوÇ�-و   : ل���يص صعو*ات التعلمر املÈÉ النيو

ــــوعتUن  ـــUن اj^مـــ ـــــعو=ات الــــــتعلم بــــ ـــــ �يص صــ ولـــــــو�ê ل�ـ ـــ#k النيو رتــــــم ضـــــــبط متغUــــــ� املــــ
 �êولــو #k النيو رالتجر�Rيــة والــضابطة لــضمان التDــافؤ بي�pمــا، وذلــك مــن خــالل تطبيــق مقيــاس املــ

ـــداد  ن، (ل�ـــــ �يص صـــــعو=ات الــــــتعلم إعــ ـــل، :  "عر�ـــــب وتقنــــــUن1978ومــــــو"ي وآخـــــر ع�ــــــ�  )1989̀امــ
vالمجموع �اسة   . يوk³ ذلك) 5(ل وا_^دو رد

  )5(لجدو 

ولــــوÇ� ل�ـــــ��يص ) U(قيمــــة  ق بــــ^ن ا¡£مــــوعت^ن التجر�·يـــــة والــــضابطة �ــــ� املـــــÈÉ النيو رملعرفــــة الفـــــر و
  صعو*ات التعلم 

  ىمستو الداللة Uقيمة   مجموع الرتب  متوسط الرتب  ن  ا¡£موعة  م

  140,50  12,77  11  التجر�·ية  1

  159,50  12,27  13  لضابطةا  2

  

68,500  

861‚0  

  غ^C دالة

̂ـدو  ًغUـ� دالـة إحـصائيا ممـا  قيمـة وøـ�) 68‚500(بلغـت ) U(قيمـة  أن) 5(ليتـkç مـن ا_

ولـــــو�ê ل�ـــــ �يص صـــــعو=ات  ر�ـــــش�U إ�ـــــ� تDـــــافؤ اj^مـــــوعتUن التجر�Rيـــــة والـــــضابطة �ـــــ� املـــــ#k النيو
  .التعلم

  :الدافعية العقلية -ز

التجر�Rية والضابطة لضمان التDافؤ تم ضبط متغ�U الدافعية العقلية بUن اj^موعتUن 
يو³ـــk ) 6(لوا_^ـــدو ) إعـــداد الباحـــث(بي�pمـــا، وذلـــك مـــن خـــالل تطبيـــق مقيـــاس الدافعيـــة العقليـــة 

  . ذلك
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  )6(لجدو 

ق ب^ن ا¡£موعت^ن التجر�·ية والضابطة �� الدافعية العقلية ) U(قيمة    وملعرفة الفر

متوسط   ن  ا¡£موعة  البعد
  الرتب

مجموع 
  الرتب

ىمستو  Uة قيم
  الداللة

التوجھ نحو   134,00  12,18  11  التجر�·ية
  166,00  12,77  13  الضابطة  التعلم

  

68,000  

773‚0  

  غ^C دالة

حل املشكالت   133,00  12,09  11  التجر�·ية
  167,00  12,85  13  الضابطة  ًإبداعيا

  

67,000  

649‚0  

  غ^C دالة

    138,50  12,59  11  التجر�·ية

��  161,50  12,42  13  الضابطة  الCDك^� العق

  

70,500  

904‚0  

  غ^C دالة

    139,50  12,68  11  التجر�·ية

  160,50  12,35  13  الضابطة  التWامل املعر��

  

69,500  

868‚0  

  غ^C دالة

    139,00  12,64  11  التجر�·ية

جة الWلية   161,00  12,38  13  الضابطة  رالد

  

70,000  

909‚0  

  غ^C دالة

�ــ� ) 69‚500 - 70‚500 -67‚000 - 68‚000(بلغــت ) U(قيمــة  أن) 6(ليتــkç مــن ا_^ــدو 
جــة الDليــة  جــة الDليـــة  قــيم وøــ�) 70‚000(ر}�عــاد ع�ــ� ال��ت�ــب، والد رغUــ� دالــة إحــصائيا �ــ� الد ً

  .و}�عاد الفرعية مما �ش�U إ�� تDافؤ اj^موعتUن التجر�Rية والضابطة �� الدافعية العقلية

  :/خفاق املعر�� -ح

ضــبط متغUـ� -خفــاق املعر�ــ� بـUن اj^مــوعتUن التجر�Rيــة والـضابطة لــضمان التDــافؤ تـم 
  . يوk³ ذلك) 7(لوا_^دو ) إعداد الباحث(بي�pما، وذلك من خالل تطبيق مقياس -خفاق املعر�� 

  )7(لجدو 

ق ب^ن ا¡£موعت^ن التجر�·ية والضابطة �� /خفاق املعر�� ) U(قيمة    وملعرفة الفر

متوسط   ن  £موعةا¡  البعد
  الرتب

ىمستو  Uقيمة   مجموع الرتب
  الداللة

أخطاء   136,00  12,36  11  التجر�·ية
  /ن�باه

  164,00  12,62  13  الضابطة

  

70,000  

856‚0  

  غ^C دالة

أخطاء   141,00  12,82  11  التجر�·ية
اك   159,00  12,23  13  الضابطة  ر/د

  

68,000  

724‚0  

  غ^C دالة

أخطاء   134,50  12,23  11  جر�·يةالت
  الذاكرة

  165,50  12,73  13  الضابطة

  

68,500  

789‚0  

  غ^C دالة
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متوسط   ن  £موعةا¡  البعد
  الرتب

ىمستو  Uقيمة   مجموع الرتب
  الداللة

  أخطاء Lداء  136,50  12,41  11  التجر�·ية

  163,50  12,58  13  الضابطة

  

70,500  

929‚0  

  غ^C دالة

جة   135,50  12,32  11  التجر�·ية رالد
  الWلية

  164,50  12,65  13  الضابطة

  

69,500  

858‚0  

  غ^C دالة

�ــ� ) 70‚500 - 68‚500 -68‚000 - 70‚000(بلغــت ) U(قيمــة  أن) 7(ليتــkç مــن ا_^ــدو 
جــة الDليــة  جــة الDليـــة  قــيم وøــ�) 69‚500(ر}�عــاد ع�ــ� ال��ت�ــب، والد رغUــ� دالــة إحــصائيا �ــ� الد ً

  .و}�عاد الفرعية مما �ش�U إ�� تDافؤ اj^موعتUن التجر�Rية والضابطة �� -خفاق املعر��

ا�عا
ً

اسة: ر   :رأدوات الد

الCTنامج التعلي"! القائم ع�� نظر�ة التعلم املس�ند إ�� الدماغ   - أ
ُ

 ):إعداد الباحث(
  :أسس بناء الCTنامج �

وضــع ا_^لـــسات التعليميــة لتناســـب خــصائص أفـــراد العينــة مـــن حيــث  -1
ُ

}+ـــداف، والفنيـــات، "
، والتقو�م  .ىوالوسائل التعليمية، واrjتو

تبــاط الوثيـــق بـــUن اrjتـــو -2 ى و}+ـــداف والفنيـــات التعليميـــة للنظر�ـــة و}�ـــشطة املـــستخدمة ر-
سائل التقو�م لتحقيق }+داف املرجوة  .وو

تباط الوثيق بUن �عضVا البعض -3  .رمراعاة ال�سلسل املنطقى ل�^لسات و-
ىالتنظـــيم ا_^يـــد rjتــــو ا_^لـــسات وتــــضمي�pا خéـــ�ات وأ�ــــشطة ت�ـــسق مــــع الفنيـــات التعليميــــة  -4

لنظر�ــة الـــتعلم املـــ
ُ

يس�ند إ�ــ� الـــدماغ �ـــ� الدافعيــة العقليـــة وخفـــض 6خفــاق املعر�ـــ� لـــدى ذو 
 .صعو=ات -ن�باه

اسـات 6جتماعيـة، حيــث تـم تطو�ـع +ــذه  -5 ر"ـشتمل ا_^لـسات التعليميــة ع�ـ� موضـوعات �ــ� الد
املوضوعات �� ضوء خصائص 6س��اتيجيات التعليمية لنظر�ة التعلم املس�ند إ�� الدماغ

ُ
. 

 .ىلسة بما ي�ناسب مع طبيعة وخصائص محتو ا_^غرافياتنوع أ�شطة `ل ج -6
ق الفرديـــة بـــUن أفـــراد العينـــة أثنـــاء اســـتخدام 6ســـ��اتيجيات التعليميـــة لنظر�ـــة  -7 ومراعـــاة الفـــر

ًالتعلم املس�ند إ�� الدماغ بما يحقق الVدف العام ل�^لسات و}+داف 6جرائية أيضا ُ
. 

  :عناصر بناء الCTنامج �

أوال
ً

  :ا�£انب املعر��: 

ا مـــن املعلومـــات و}�ــــشطة عـــن اســـ��اتيجيات الـــتعلم املـــس�ند إ�ــــ�  إعطـــاء املتعلمـــUن قـــد
ُ

ًر
�pم أثنـــاء  �ن ع�ـــ� القيـــام بمـــا يطلـــب مـــ �ب عل|pـــا ليDونـــوا قـــاد ُالـــدماغ أثنـــاء `ـــل جلـــسة وأ+ميـــة التـــد ر ر
نتقـــديم ا_^لـــسات، وحــــرص الباحـــث ع�ـــ� أن تDــــو العناصـــر املعرفيـــة املقدمــــة مناســـبة _�ــــصائص 

  .عينةأفراد ال
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ثانيا
ً

  :ىا�£انب املHار: 

�ب ع�ـــ� 6ســـ��اتيجيات التعليميـــة لنظر�ـــة الـــتعلم املـــس�ند إ�ـــ� الـــدماغ واســــتخدام  التـــد
ُ

ر
ل}�ــشطة واملVــام ا�jتلفـــة، وذلــك pôــدف الوصـــو إ�ــ� تحــسUن الدافعيـــة العقليــة وخفــض 6خفـــاق 

  .ياملعر�� لدى تالميذ الصف السادس -بتداKي ذو صعو=ات -ن�باه

الثاث
ً

  :ا�£انب الوجداQى: 

ح الفر�ق والعمل مع ا_^ماعة -1  .وتنمية ر
ة ع�� التواصل البناء واملثمر مع ²خر�ن -2 رتنمية قيم التعاو والقد  .ن
جة القلق لدpªم -3 رأن يDو لدpªم مثابرة عالية وإكساpôم الطمأن�نھ وخفض د  .ن
ــــ� ا_rـــــوار واملناقـــــشة وتوجيـــــھ }ســـــئلة وتـــــدعيم اتجا+ـــــاpqم 6ي -4 $pم ع�ـ ــ �ـــــادة ثقـــــ�pم حـــ زجابيـــــة و

 بأنفسVم
 .ر-ل��ام بالتعليمات �� جو �سوده الشعو باملرح و-طمئنان -5

  :خطوات بناء الCTنامج �

مرت ا_^لسات التعليمية املعدة للبحث ا_rا�� بمجموعة من ا_�طوات ع�� النحو ²"ى
ُ

:  

-طـــالع ع�ـــ� 6طـــار النظـــر ا_�ـــاص بنظر�ـــة الـــتعلم املـــس�ند إ�ـــ� الـــدماغ وذلـــك  -1
ُ

للتعـــرف ع�ــــ� ى
�pم وتحو�ــل +ــذه ا_�ــصائص إ�ــ� مVــام يـــتم  مبــادىء وأســس النظر�ــة وتحديــد خــصائص `ــل مــ

 .ىتصميمVا �� ال�éنامج بما يتفق مع اrjتو التعلي � ل�^غرافيا و��ناسب مع أفراد العينة
التعلم املس�ند التعرف ع�� خصائص العينة ومدى مناسبة 6س��اتيجيات التعليمية لنظر�ة  -2

ُ

لأل�شطة واملVام الÒv تتضم�pا ا_^لسات املعدة لذلكلدماغ إ�� ا
ُ

. 
ُتنظيم محتو ا_^لسات التعليمية بحيث يرا�� خصائص العينة وطر�قة تقديم ا_^لسات ��  -3 ى

ضوء نظر�ة التعلم املس�ند إ�� الدماغ
ُ

. 
ب عل|pــــا أفــــراد العينــــة أثنــــاء تقـــــديم -4 ـــاليب الvـــــÒ يتــــد  رتحديــــد الفنيــــات و}�ــــشطة واملVــــام و}سـ

 .ا_^لسات
إعـــــداد أدوات التقـــــو�م ا_�اصـــــة با_^لـــــسات، وذلـــــك pôـــــدف التأكـــــد مـــــن مـــــدى تحقـــــق أ+ـــــداف  -5

 .ا_^لسات التعليمية
pqا }وليـة ع�ــ� مجموعــة مــن أسـاتذة علــم الــنفس التعلي ــÒ واملنــا��  -6 رعـرض ا_^لــسات �ــ� صــو

�س ا_^غرافيا وعدد+م  روطر تد  للفئـة ، لتقييمVا وتحديد مدى فاعلي�pا ومـدى مالئم�pـا)11(ق
 .العمر�ة الÒv يتم تطبيقVا عل|pا

ـــن قبـــــل الـــــسادة  -7 ـــا مــ مـــــة ســـــواء باإلضـــــافة أو ا_rـــــذف والvـــــÒ تـــــم اق��احVــ ـــديالت الال ِإجـــــراء التعــ ز
pqا ال�pائية ر}ساتذة اrjكمUن ل�^لسات وصوال با_^لسات إ�� صو

ً
. 

شادات توجËÌية أثناء تنفيذ الCTنامج �   :رإ
ب  - أ شادات خاصة باملد رإ  :ر

�ب عل|pا6عداد املسبق -1  .ر لأل�شطة واملVام الv� يتم التد
اق و  -2 مة لDل جلسة متمثلة �� الطباش�U و}و رتوف�U الوسائل التعليمية الال  Data Showز
 .مراعاة مشاركة جميع املتعلمUن �� }�شطة املقدمة �� ا_^لسات -3
 .نالتواز �� عرض }�شطة بحيث اليطs� �شاط ع�� آخر -4
 .ثناء تنفيذ ا_^لساتاستخدام التغذية الراجعة أ -5
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تقبـل الباحــث للمتعلمـUن واح�ــ�امVم وتـوف�U منــاخ آمــن �ـسوده }مــان و6طمئنـان، والبعــد عــن  -6
ات التأن�ب اrjبطة للمتعلمUن والÒv قد ت�سRب �� عدم تفاعلVم  را_�وف والتوتر والقلق وعبا

 .أثناء ا_^لسات
اpqم وتوجيــــ -7 +م بقـــد رالبعـــد عـــن العقــــاب بمختلـــف أنواعــــھ وإشـــعا ھ النقـــد البنــــاء لVـــم ليبــــذلوا ر

 .ا_^Vد لتحقيق النجاح
 .تنظيم الوقت داخل `ل جلسة وذلك لتوف�U فرص التعليم املناسبة _^ميع للمتعلمUن -8

*^ن  - ب شادات خاصة باملتد رإ  :ر
 .التفاعل الtشط وا_^اد مع }�شطة واملVام ا�jتلفة املقدمة أثناء ا_^لسات -1
 . ل|pا مع الباحث و=Uن �عضVم البعضاح��ام قواعد العمل الÒv تم -تفاق ع -2
 .حسن -ستماع لبعضVم البعض وعدم -س�pانة بزمال�pم -3
�ب عليھ أثناء ا_^لسات -4 سة الفعلية ملا تم التد راملما  . ر
  . 6جابة ع�� التقو�م املقدم �� pzاية `ل جلسة -5

 :إجراءات تنفيذ الCTنامج �
مـــن `ـــل جلـــسة) 24(بلـــغ عـــدد ا_^لـــسات التعليميـــة  -1 ) 3(دقيقـــة، وذلـــك بمعـــدل ) 45 (زجلـــسة، 

 .ًجلسات أسبوعيا
ف �ـــ� بدايـــة ا_^لـــسات لتـــوف�U جـــو مـــن }لفـــة و-طمئنـــان والثقـــة  -2 رقـــدم الباحـــث جلـــسة للتعـــا

 .بالنفس ألفراد العينة
َّحـــث الباحــــث املتعلمــــUن ع�ـــ� -نتظــــام �ــــ� حـــضو ا_^لــــسات واملــــشاركة الفعالـــة �ــــ� }�ــــشطة  -3 ر

واملVام التعليمية املقدمة وحل 
ُ

 .التDليفات املطلو=ة م�pم
تطبيــق التقــو�م ا_�ــاص بDــل جلــسة للتحقــق مــن أن املتعلمــUن قــد اســتخدموا 6ســ��اتيجيات  -4

التعليميــة لنظر�ــة الــتعلم املــس�ند إ�ـــ� الــدماغ �ــ� }�ــشطة املقدمـــة لVــم، والوقــوف ع�ــ� مـــدى 
ُ

 .تحقيقVم أل+داف ا_^لسات
بل البدء �� إجراءات ا_^لسة ا_^ديدة مع مراجعة التDليفات املقدمة �� ا_^لسات السابقة ق -5

 . توضيح 6جابات ال�rيحة و" ^يعVم عل|pا، وتصو�ب 6جابات ا_�طأ

ـــــــUن  ــــــن اrjكمـ ـــــــة مــ ــــــ� مجموعـ ـ ـــــا�� ع�ـ ــــ� املعــــــــد للبحــــــــث ا_rـــ ــ ـــامج التعلي ــ ــــرض ال�éنـــــ وتــــــــم عــــ
ُ

�س ا_^غرافيـــا وعـــدد+م  راملتخصـــصUن �ـــ� مجـــال علـــم الـــنفس التعلي ـــ�، واملنـــا�� وطـــر تـــد ، )11(ق
لإلبـداء الـرأي حـو النقــاط التاليـة مـدى وضـوح }+ــداف ومناسـب�pا _�ـصائص العينـة، مــدى وذلـك 

ىمناســبة اrjتـــو التعلي ــ� و}�ـــشطة _�ـــصائص العينــة، مـــدى مالءمـــة إجــراءات ا_^لـــسات لعينـــة 
نــھ مناســـبا،  ًالبحــث، مــدى مناســـبة التقــو�م أل+ـــداف ا_^لــسات، حــذف أو إضـــافة أو "عــديل مـــا ير و

، وøــ� �ــسب اتفــاق مقبولــة، ممــا يــدعو )100-%90‚90(اتفــاق اrjكمــUن مــا بــUن وقـد تراوحــت �ــسب 
 Òـــvلعينـــة البحـــث، كمــا قـــام الباحـــث بتعــديل املالحظـــات ال �نـــامج التعلي ــ�éصـــالحية ال �الثقـــة �ــ �إ�ــ

  .نأبدا+ا اrjكمو ع�� ال�éنامج

  )إعداد الباحث: (مقياس الدافعية العقلية  - ب

افعيـة العقليـة لتالميـذ الـصف الـسادس -بتـداKي ىpªدف املقيـاس إ�ـ� تحديـد مـستو الد
ذو صــعو=ات -ن�بــاه، حيــث اطلــع الباحــث ع�ــ� البحــوث الــسابقة واملقــاي�س ا_�اصــة بالدافعيــة 

َّ
ي

 ,Giancarlo et al(العقليـة وتحديـد مفVومVـا وأ�عاد+ـا، ومـن البحـوث ذات الداللـة �ـ� +ـذا الـصدد 
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2004( ،)Özdemir & Özdemir, 2015( ،)2017، ك�ــشار( ،) ، ، )2020زايــد، (، )2019ي+نــداو
تھ }ولية من ، )2021سعد، ( رو�تDو املقياس �� صو   .ًموقفا) 32(ن

  :ا��صائص السيكومCDية للمقياس

أوال
ً

  : اعتمد الباحث �� حساب صدق املقياس ع�� ²"ي:الصدق: 

ـــــــة مــــــــن اrjكمــــــــUن وعــــــــدد+م :صــــــــدق ا¡Íكمــــــــ^ن  - أ ـــــــرض املقيــــــــاس ع�ــــــــ� مجموعـ ــــم عـ  تــــ
ُ

ـــن ) 9( مـــــ
لتخصـصUن �ـ� مجــال علـم الـنفس التعلي ــ�، وذلـك إلبــداء الـرأى حـو النقــاط التاليـة، مــدى امل

ُمناســـبة مواقــــف املقيــــاس لعينــــة البحـــث، مــــدى مناســــبة املوقــــف للبعـــد الــــذي يق�ــــسھ، مــــدى  ُ

ُوضـــوح الــــصياغة اللغو�ــــة للمواقــــف، مــــدى مناســــبة املقيــــاس للVــــدف الــــذي وضــــع مــــن أجلــــھ، 

ــا ير ًنــــھ مناســــبا، وقــــد تراوحــــت �ــــسب إتفــــاق اrjكمــــUن مــــا بــــUن وحــــذف أو إضــــافة أو "عــــديل مــ

، وøـــ� �ـــسب إتفـــاق مقبولـــة، ممـــا يـــدعو إ�ـــ� الثقـــة �ـــ� صـــالحية املقيـــاس لعينـــة )100-88%‚88(
  .نالبحث، كما قام الباحث بتعديل املالحظات الÒv أبدا+ا اrjكمو ع�� املقياس

تـم حـساب صـدق اrjـك ملقيـاس الدافعيـة العقليـة عـن طر�ـق حـساب معامـل :  صـدق ا¡Íـك  - ب
جـــاpqم ع�ـــ� مقيــاس الدافعيـــة العقليـــة  جـــات التالميــذ ع�ـــ� املقيـــاس ا_rــا�� ود تبــاط بـــUن د ر- ر ر

، ("عر�ب  )Giancarlo et al, 2004(إعداد   :يوk³ ذلك) 8(ل، وا_^دو )2019ي+نداو
  )8(لجدو 

جات مق تباط ب^ن د رمعامالت /   ياÎÏ! الدافعية العقلية ر

معامل 
تباط   ر/

التوجھ نحو 
  التعلم

حل 
املشكالت 

  ًإبداعيا

الCDك^� 
��  العق

التWامل 
  املعر��

جة  رالد
  الWلية

الدافعية 
  العقلية

823‚0**  794‚0**  806‚0**  889‚0**  802‚0**  

تبــاط بــUن مقيــاس الدافعيــة العقليــة إعــداد) 8(ليتــkç مــن ا_^ــدو   رأن قــيم معــامالت -
، ("عر�ـب  )Giancarlo et al, 2004(الباحـث، ومقيـاس الدافعيــة العقليـة إعـداد  ، )2019ي+نــداو

جة الDلية ) 0‚889 -0‚806 -0‚794 -0‚823(بلغت  ، )0‚802(ر�� }�عاد ع�� ال��ت�ب، ب�نما بلغت الد
ىوøــ� قــيم دالــة إحــصائيا عنــد مــستو  لبحــث ممــا �ــش�U إ�ــ� صــالحية اســتخدام املقيــاس �ــ� ا )0‚01(ً

  . ا_rا�� والثقة �� النتائج الÒv يتم التوصل إل|pا عند تطبيقھ
  :قاستخدم الباحث _rساب الثبات الطر التالية :الثبات: ًثانيا

نبــاخ  - أ نبــاخ _rــساب معامــل الثبــات : ومعامــل ثبــات ألفــا كر واســتخدم الباحــث معامــل ألفــا كر
جة الDلية، وا_^دو  للDل �عد من أ�عاد املقياس والد ر  .k³ ذلكيو) 9(ُ
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  )9(لجدو 

جة الWلية ملقياس الدافعية العقلية    )57=ن(رمعامالت الثبات لأل�عاد والد

  معامل الثبات  البعد  م

  0‚912 التوجھ نحو التعلم  1

  0‚786 ًحل املشكالت إبداعيا  2

3  ��  0‚837 الCDك^� العق

  0‚811  التWامل املعر��  4

جة الWلية    0‚892  رالد

نباخ بالtسبة أل�عـاد املقيـاس املـستخدم ) 9(ليتkç من ا_^دو  أن قيمة معامل ألفا كر
ُ

و
، و�ø قيم مقبولة مما يؤكد )0‚892(، و=لغت قيم�pا للمقياس كDل )0‚912، 0‚786(تراوحت ما بUن 

  .صالحية استخدام +ذا املقياس

 تــــم حــــساب ثبــــات املقيــــاس مــــن خــــالل : معامــــل الثبــــات باســــتخدام طر�قــــة إعــــادة التطبيــــق  - ب
ه أســــبوعUن لDــــل �عـــــد مــــن أ�عـــــاد اســــت م�ــــ� مقـــــدا ُخدام طر�قــــة إعـــــادة التطبيــــق �عــــد فاصـــــل  ر ز

جة الDلية، وا_^دو  لاملقياس والد   .يوk³ ذلك) 10(ر
  )10(لجدو 

جــــات التطبيقــــ^ن  جــــة الWليــــة ملقيــــاس الدافعيــــة العقليــــة بــــ^ن د رمعــــامالت الثبــــات لأل�عــــاد والد ر
  )57=ن(

جات التطبيق  البعد  م   ^نرمعامل الثبات ب^ن د

  0‚893 التوجھ نحو التعلم  1

  0‚915 ًحل املشكالت إبداعيا  2

3  ��  0‚874 الCDك^� العق

  0‚899  التWامل املعر��  4

جة الWلية    0‚927  رالد

ـــاد املقيــــاس املــــستخدم ) 10(ليتــــkç مــــن ا_^ــــدو  أن قيمــــة معامــــل الثبــــات بالtــــسبة أل�عـ
ُ

ً، وøـ� قـيم دالـة إحـصائيا )**0‚927( كDل ، و=لغت قيم�pا للمقياس)0‚915، 0‚874(تراوحت ما بUن 

  .مما يدعو للثقة �� �rة استخدام املقياس

ثالثا
ً

 :��  :8#ساق الداخ

جـة الDليـة للمقيـاس، وا_^ــدو  جـة `ـل موقـف والد تبـاط بـUن د لتـم حـساب معـامالت - ر ر ر
  . يوk³ ذلك) 11(

  



ُأثر برنامج تعليمي قائم على نظرية التعلم المستند إلى الدماغ في الدافعية العقلية 
 وخفض اإلخفاق المعرفي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات التعلم

  رضا محروس السيد ابراهيم / د
  

 

 

352 

  )11(لجدو 

جة الWلية ملقياس ال تباط ب^ن املواقف والد رمعامالت /   )57=ن(دافعية العقلية ر

رقم 
  املوقف

معامل 
تباط   ر/

رقم 
  املوقف

معامل 
تباط   ر/

رقم 
  املوقف

معامل 
تباط   ر/

رقم 
  املوقف

معامل 
تباط   ر/

1  384‚0**  9  527‚0** 17  298‚0**  25 396‚0** 

2  419‚0** 10  442‚0** 18  317‚0** 26 487‚0** 

3  463‚0** 11  366‚0** 19  372‚0** 27 514‚0** 

4  357‚0** 12  621‚0** 20  539‚0** 28 477‚0** 

5  498‚0** 13  344‚0** 21  330‚0** 29 613‚0** 

6  509‚0** 14  452‚0** 22  425‚0** 30 394‚0** 

7  311‚0** 15  574‚0** 23  491‚0** 31 347‚0** 

8  379‚0** 16  411‚0** 24  307‚0** 32 438‚0** 

تباط تراوحت ما بUن أن قيم معامالت) 11(ليتkç من ا_^دو  ، وأن )0‚621، 0‚298(ر -
جــة `ــل موقــف والبعــد الــذي يtت ــ� إليـــھ،  تبــاط بـــUن د ر+ــذه القــيم مقبولــة، وتــم حــساب معامــل - ر

  .يوk³ ذلك) 12(لوا_^دو 

  )12(لجدو 

جة الWلية للبعد الذي يªت"! إليھ  جات Gل موقف والد تباط ب^ن د رمعامالت / ر   )57=ن(ر

البعد 
  لLو

 معامل
تباط   ر/

البعد 
  الثاQي

معامل 
تباط   ر/

البعد 
  الثالث

معامل 
تباط   ر/

البعد 
  الثالث

معامل 
تباط   ر/

3  532‚0**  4  748‚0** 2  822‚0**  1 795‚0** 

7  657‚0** 9  725‚0** 6  730‚0** 5 703‚0** 

10  672‚0** 13  691‚0** 11  772‚0** 8 526‚0** 

14  568‚0** 19  803‚0** 15  628‚0** 12 688‚0** 

17  714‚0** 21  646‚0** 18  753‚0** 16 742‚0** 

23  604‚0** 26  590‚0** 22  576‚0** 20 819‚0** 

25  757‚0** 29  678‚0** 28  733‚0** 24 673‚0** 

31  708‚0** 32  742‚0** 30  689‚0** 27 715‚0** 

تباط تراوحت ما بUن ) 12(ليتkç من ا_^دو  ، وأن )0‚822، 0‚526(رأن قيم معامالت -
+ـــذه القــــيم مقبولـــة، و=ــــذلك تـــم التحقــــق مـــن -"ــــساق الـــداخ�� للمقيــــاس، وتـــم حــــساب معــــامالت 

جة الDلية للمقياس، وا_^دو  تباط بUن }�عاد والد ل- ر   .يوk³ ذلك) 13(ر
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  )13(لجدو 

جة الWلية ملقياس الدافعية العقلية  تباط ب^ن �Lعاد والد رمعامالت /   )57=ن(ر

  �Lعاد
وجھ الت

 نحو التعلم
حل املشكالت 

 ًإبداعيا
�� الCDك^� العق

التWامل 
 املعر��

جة  رالد
 الWلية

          - التوجھ نحو التعلم

حل املشكالت 
 ًإبداعيا

624‚0**  -        

��      -  **0‚594  **0‚821 الCDك^� العق

    -  **0‚682  **0‚806  **0‚782  التWامل املعر��

جة الWلية   -  **0‚891  **0‚863  **0‚886  **0‚916  رالد

̂ـدو  تبـاط تراوحـت مـا بـUن ) 13(ليتـkç مـن ا_ ، و=ــذلك )0‚916، 0‚594(رأن معـامالت -
  .تم التحقق من -"ساق الداخ�� للمقياس

ة الËÕائية للمقياس   :رالصو

تھ ال�pائيـة يتDـو  ن�عد حساب ا_�صائص السيDوم��ية للمقياس أصبح املقيـاس �ـ� صـو ر
b) 32(مـــن  عـــة ع�ـــ� أ رموقفـــا مو ز عـــة أ�عـــاد، و��بـــع `ـــل موقـــف ثـــالث اســـتجابات، إحـــدا+ا "عéـــ� عـــن ً

ُ

ـــن  جـــــة متوســـــطة، والثالثـــــة "عéـــــ� عــ جـــــة مرتفعـــــة، والثانيـــــة "عéـــــ� عـــــن -ســـــتجابة بد -ســـــتجابة بد
ُ ُ

ر ر
جتـــUن  جـــات لإلســـتجابة املرتفعـــة، ود جـــة منخفـــضة، و�حـــصل التلميـــذ ع�ـــ� ثـــالث د ر-ســـتجابة بد ر ر

جة واحدة لإلس جة للمقياس رلإلستجابة املتوسطة، ود ، )96(رتجابة املنخفضة ومن ثم فإن أع�� د
جة املتوسطة  جة للمقياس )64(روالد   ).  32(ر، وأد�ى د

  )إعداد الباحث: (مقياس 8خفاق املعر��  - ج

ــــداKي ذو  ــــاق املعر�ـــــ� لتالميـــــذ الـــــصف الـــــسادس -بتـ يpªـــــدف املقيـــــاس إ�ـــــ� تحديـــــد 6خفـ
صعو=ات -ن�باه، حيث اطلـع الباحـث ع�ـ� البحـوث

َّ
 الـسابقة واملقـاي�س ا_�اصـة باإلخفـاق املعر�ـ� 

 ,Wallace, Kass & Stanny( وتحديـد مفVومـھ وأ�عـاده، ومـن البحـوث ذات الداللـة �ـ� +ـذا الـصدد
2002( ،Wallace, 2004)( ،)Bridger, Johnsen & Brasher, 2013( ،)Abassi et al, 2014(  ،

)Habib & Naz, 2015(،) Vatandoust & Hasanzadeh, 2018( ،)Paula, Costa, Miranda & 
Romano-Silva, 2018( ،) ،2021النجار وآخر�ن( ،)Eskandari et al, 2021( ،)Mukhtar & Naz, 

تھ }ولية من ) 2021 رو�تDو املقياس �� صو   . ًموقفا) 28(ن

  :ا��صائص السيكومCDية للمقياس

أوال
ً

  :"ياعتمد الباحث �� حساب صدق املقياس ع�� ² :الصدق: 

ـــاس ع�ــــــــ� مجموعـــــــة مــــــــن اrjكمـــــــUن وعــــــــدد+م : صـــــــدق ا¡Íكمــــــــ^ن  - أ ــــرض املقيــــ وتـــــــم عــــ
ُ

ـــن ) 9( مـــــ
لاملتخصـصUن �ـ� مجــال علـم الـنفس التعلي ــ�، وذلـك إلبــداء الـرأى حـو النقــاط التاليـة، مــدى 
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ُمناســـبة مواقــــف املقيــــاس لعينــــة البحـــث، مــــدى مناســــبة املوقــــف للبعـــد الــــذي يق�ــــسھ، مــــدى  ُ

ُ، مــــدى مناســــبة املقيــــاس للVــــدف الــــذي وضــــع مــــن أجلــــھ، وضـــوح الــــصياغة اللغو�ــــة للمواقــــف

نــــھ مناســــبا، وقــــد تراوحــــت �ــــسب إتفــــاق اrjكمــــUن مــــا بــــUن  ًحــــذف أو إضــــافة أو "عــــديل مــــا ير و
، وøـــ� �ـــسب إتفـــاق مقبولـــة، ممـــا يـــدعو إ�ـــ� الثقـــة �ـــ� صـــالحية املقيـــاس لعينـــة )100-88%‚88(

jأبدا+ا ا Òvاملقياسالبحث، كما قام الباحث بتعديل املالحظات ال �كمو ع�rن.  

  :قاستخدم الباحث _rساب الثبات الطر التالية :الثبات: ًثانيا

نبــاخ  - أ نبــاخ _rــساب معامــل الثبــات : ومعامــل ثبــات ألفــا كر واســتخدم الباحــث معامــل ألفــا كر
جة الDلية، وا_^دو  للDل �عد من أ�عاد املقياس والد ر  .يوk³ ذلك) 14(ُ

  )14(لجدو 
  )57=ن(رجة الWلية ملقياس 8خفاق املعر�� معامالت الثبات لأل�عاد والد

  معامل الثبات  البعد  م
  0‚894 أخطاء /ن�باه  1
اك  2   0‚866 رأخطاء 8د
  0‚917 أخطاء الذاكرة  3
  0‚825  أخطاء �داء  4

جة الWلية    0‚883  رالد

ـــدو  ـــن ا_^ــــ نبــــــــاخ بالtـــــــسبة أل�عـــــــاد املقيــــــــاس ) 14(ليتـــــــkç مــــ ــــل ألفـــــــا كر ـــــة معامـــ وأن قيمـــ
املـــــستخدم

ُ
ا بـــــUن  ــ ـــ� قـــــيم )0‚883(، و=لغـــــت قيم�pـــــا للمقيـــــاس كDـــــل )0‚917، 0‚825( تراوحـــــت مـــ ، وøــ

  .مقبولة مما يؤكد صالحية استخدام +ذا املقياس

 تــم حــساب ثبــات املقيــاس مــن خــالل :معامــل الثبــات باســتخدام طر�قــة إعــادة التطبيــق   - ب
ه أســــبوعUن لDــــل �عـــــد  م�ــــ� مقـــــدا ُاســــتخدام طر�قــــة إعـــــادة التطبيــــق �عــــد فاصـــــل  ر مــــن أ�عـــــاد ز

جة الDلية، وا_^دو  لاملقياس والد  .يوk³ ذلك) 15(ر
  )15(لجدو 

جــــات التطبيقــــ^ن  جــــة الWليــــة ملقيــــاس الدافعيــــة العقليــــة بــــ^ن د رمعــــامالت الثبــــات لأل�عــــاد والد ر
  )57=ن(

جات التطبيق^ن  البعد  م   رمعامل الثبات ب^ن د

  0‚863 أخطاء /ن�باه  1

اك  2   0‚849 رأخطاء 8د

  0‚821 كرةأخطاء الذا  3

  0‚877  أخطاء Lداء  4

جة الWلية    0‚892  رالد

ـــاد املقيــــاس املــــستخدم ) 15(ليتــــkç مــــن ا_^ــــدو  أن قيمــــة معامــــل الثبــــات بالtــــسبة أل�عـ
ُ

ً، وøـ� قـيم دالـة إحـصائيا )**0‚892(، و=لغت قيم�pا للمقياس كDل )0‚877، 0‚821(تراوحت ما بUن 

  .مما يدعو للثقة �� �rة استخدام املقياس
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ثالثا
ً

 :��  :8#ساق الداخ

جـة الDليـة للمقيـاس، وا_^ــدو  جـة `ـل موقـف والد تبـاط بـUن د لتـم حـساب معـامالت - ر ر ر
  . يوk³ ذلك) 16(

  )16(لجدو 

جة الWلية ملقياس 8خفاق املعر��  تباط ب^ن املواقف والد رمعامالت /   )57=ن(ر

رقم 
  املوقف

معامل 
تباط   ر/

رقم 
  املوقف

معامل 
تباط   ر/

رقم 
  ملوقفا

معامل 
تباط   ر/

رقم 
  املوقف

معامل 
تباط   ر/

1  427‚0**  8  398‚0** 15  553‚0**  22 402‚0** 

2  409‚0** 9  288‚0** 16  464‚0** 23 357‚0** 

3  378‚0** 10  437‚0** 17  482‚0** 24 391‚0** 

4  462‚0** 11  418‚0** 18  647‚0** 25 425‚0** 

5  523‚0** 12  624‚0** 19  296‚0** 26 519‚0** 

6  392‚0** 13  530‚0** 20  312‚0** 27 622‚0** 

7  456‚0** 14  442‚0** 21  349‚0** 28 338‚0** 

تباط تراوحت ما بUن ) 16(ليتkç من ا_^دو  ، وأن )0‚647، 0‚288(رأن قيم معامالت -
جــة `ــل موقــف والبعــد الــذي يtت ــ� إليـــ تبــاط بـــUن د ر+ــذه القــيم مقبولــة، وتــم حــساب معامــل - ھ، ر

  .يوk³ ذلك) 17(لوا_^دو 

  )17(لجدو 

جة الWلية للبعد الذي يªت"! إليھ  جات Gل موقف والد تباط ب^ن د رمعامالت / ر   )57=ن(ر

البعد 
  لLو

معامل 
تباط   ر/

البعد 
  الثاQي

معامل 
تباط   ر/

البعد 
  الثالث

معامل 
تباط   ر/

البعد 
  الرا�ع

معامل 
تباط   ر/

4  744‚0**  2  739‚0** 1  677‚0**  3 806‚0** 

10  718‚0** 6  816‚0** 5  641‚0** 7 672‚0** 

14  693‚0** 9  557‚0** 8  836‚0** 11 711‚0** 

18  751‚0** 12  599‚0** 13  796‚0** 15 569‚0** 

22  586‚0** 16  721‚0** 17  703‚0** 19 823‚0** 

25  774‚0** 20  650‚0** 21  537‚0** 23 784‚0** 

28  675‚0** 24  728‚0** 26  661‚0** 27 645‚0** 
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تباط تراوحت ما بUن ) 17(ليتkç من ا_^دو  ، وأن )0‚836، 0‚537(رأن قيم معامالت -
+ـــذه القــــيم مقبولـــة، و=ــــذلك تـــم التحقــــق مـــن -"ــــساق الـــداخ�� للمقيــــاس، وتـــم حــــساب معــــامالت 

جة الDلية للمقياس، وا_^دو  تباط بUن }�عاد والد ل- ر   .يوk³ ذلك) 18(ر

  )18(لجدو 

جة الWلية ملقياس 8خفاق املعر��  تباط ب^ن �Lعاد والد رمعامالت /   )57=ن(ر

  �Lعاد
أخطاء 
 /ن�باه

أخطاء 
اك  ر/د

أخطاء 
 الذاكرة

أخطاء 
 �داء

جة  رالد
 الWلية

          - أخطاء /ن�باه

اك         -  **0‚752 رأخطاء /د

      -  **0‚813  **0‚816 أخطاء الذاكرة

    -  **0‚795  **0‚844  **0‚784 أخطاء �داء

جة الWلية   -  **0‚884  **0‚832  **0‚869  **0‚891  رالد

̂ـدو  تبـاط تراوحـت مـا بـUن ) 18(ليتـkç مـن ا_ ، و=ــذلك )0‚891، 0‚752(رأن معـامالت -
  .تم التحقق من -"ساق الداخ�� للمقياس

ة الËÕائية للمقياس   :رالصو

تھ ال�pائيـة يتDـو �عد حساب ا_�صائص السيDوم��ية للمقياس أصبح امل نقيـاس �ـ� صـو ر
bعـــة أ�عـــاد، و��بـــع `ـــل موقـــف ثـــالث اســـتجابات، إحـــدا+ا "عéـــ� عـــن ) 28(مـــن  عـــة ع�ـــ� أ موقفـــا مو

ُ
ر ز ً

ـــن  جـــــة متوســـــطة، والثالثـــــة "عéـــــ� عــ جـــــة مرتفعـــــة، والثانيـــــة "عéـــــ� عـــــن -ســـــتجابة بد -ســـــتجابة بد
ُ ُ

ر ر
جـــات لإلســـتجا جـــة منخفـــضة، و�حـــصل التلميـــذ ع�ـــ� ثـــالث د ر-ســـتجابة بد جتـــUن ر ربة املرتفعـــة، ود

جة للمقياس  جة واحدة لإلستجابة املنخفضة ومن ثم فإن أع�� د رلإلستجابة املتوسطة، ود ، )84(ر
جة املتوسطة  جة للمقياس )56(روالد   ).  28(ر، وأد�ى د

ولـــوÇ� الـــسر×ع  -  د ن، (إعـــداد : راختبــار املـــÈÉ النيو ن1978ومـــو#ي وآخـــر Gامـــل، :  #عر�ـــب وتقنــ̂ـ
1989:( 

ًوأيـضا التثRـت مـن تDــافؤ  ي-ختبـار للتعـرف ع�ـ� ذو صـعو=ات الـتعلم،اسـتخدم الباحـث 

ـــد املالحظــــــات  صـــ راj^مــــــوعتUن التجر�Rيــــــة والــــــضابطة �ــــــ� صــــــعو=ات الــــــتعلم، وpªــــــدف -ختبــــــار إ�ــــــ� 
ولـــو�ê وعالقتـــھ بـــالتعلم، و�تـــضمن -ختبـــار  مVمـــة فرعيـــة للتعـــرف ) 15(راملوضــوعية للتDامـــل النيو

جــة الDليـــة لإلختبــار ع�ــ� املVـــام ) 20(تطبيقــة قع�ــ� صــعو=ات الـــتعلم، و�ــستغر  ع الد ردقيقـــة، وتــو ز
  ). 25: صفر : ، عادي50 : 26: ، محتمل50أع�� من : عا��(�� ثالثة مستو�ات ) 15(

  :ا��صائص السيكومCDية لإلختبار

أوال
ً

ـــھ ثالثـــــة : الــــصدق:  ـــار ونـــــتج عنـ ُقــــام معـــــد املقيــــاس بحـــــساب الــــصدق العـــــام�� لإلختبـ

، وجـــاء ا_^ـــذر الDـــامن ) الـــنظم ا_rركيـــة– الـــنظم املركز�ـــة –_rـــسية الطرفيـــة الـــنظم ا(عوامـــل øـــ� 
، وتم )11,5 -  14,6 -  23,4(، و�سبة التباين ع�� ال��ت�ب )1,72 - 2,18 - 3,50(للعوامل ع�� ال��ت�ب 

جات -ختبار ومقياس تقدير سلوك  تباط بUن د رحساب صدق اrjك من خالل حساب معامل - ر
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، وتــراوح )1990̀امـل، (ترجمـة وتقنـUن ) Myklebust, 1971(و=ات الـتعلم إعـداد زالتلميـذ لفـر صـع
جة عالية من الصدق)0,874 - 0,674(معامل صدق اrjك بUن  ر، مما �ش�U إ�� تمتع املقياس بد ُ.  

تبـــاط بـــUن : الثبـــات: ًثانيـــا رتـــوفرت لالختبـــار دالالت ثبـــات مـــن خـــالل حـــساب معـــامالت -
جة الDلية لإلختبار  جات الفرعية للمVام وتراوح معامل الثبات بUن رالد ً، أيضا )0,92 - 0,207(روالد

نبـاخ و=لـغ معامـل الثبـات  ُممـا �ـش�U إ�ـ� تمتـع املقيـاس ) 0,77(وتم حساب الثبات باستخدام ألفا كر

جة عالية من الثبات      .ربد

افن للمصفوفات املتتا�عة العادي  - ه  :ر اختبار 

ـــن للمـــــص افــ أبـــــو حطـــــب، (فوفات املتتا�عـــــة العـــــادي، "عر�ـــــب راســـــتخدم الباحـــــث اختبـــــار 
ً، وذلـك لقيـاس مــستو ذ`ـاء أفــراد العينـة ذو صـعو=ات -ن�بــاه، وأيـضا التثRــت مـن تDــافؤ )1979 ي ى

ة العقلية، و�تألف  ̀اء، وpªدف +ذا -ختبار إ�� قياس القد راj^موعتUن التجر�Rية والضابطة �� الذ
 �ø أ، ب، ج، د، ه(من خمس مجموعات (و مـن `ل مDا يتpن�)مـوع الك�ـ� ) 12^jمـصفوفة أي أن ا

سم أو تصميم +ند�î� أو نمط ) 60(ملفردات -ختبار  رمصفوفة، و+و اختبار غ�U لفظي ع�� +يئة 
شك�� حذف منھ جزء، وع�� املفحوص أن يختار ا_^زء الناقص مـن البـدائل املعطـاة وتتطلـب `ـل 

ُ ُ

ًمجموعة من اj^موعات ا_�مس نمطا مختلفا من ً
  . -ستجابة

  :ا��صائص السيكومCDية لإلختبار

أوال
ً

مــــي لالختبــــار باســــتخدام : الــــصدق:  زقــــام معــــد املقيــــاس بحــــساب صــــدق اrjــــك التال ُ

، كمــــا وجــــد )0,86 - 0,50(اختبــــار وكــــسلر و=يtيــــھ كمحDــــات، وتــــراوح معامــــل صــــدق اrjــــك مــــا بــــUن 
̀اء اللفظيـــة بلغــــت كحــــد أ مــــي مــــع مقـــاي�س الــــذ وكحــــد أع�ــــ� ) 0,40(د�ـــى زلالختبـــار صــــدق محـــك تال

ات غUـ� اللفظيـة مثـل)0,76( مـي مـع -ختبـا ر، ومعـامالت صـدق محـك تال مقيـاس `ولومبيـا للنــ�ç : ز
تيـــوس، واختبــــار شـــيDاغو، وتـــراوح معامـــل صـــدق اrjـــك بــــUن  رالعق�ـــ�، ومقيـــاس بن�ـــ�، ومتا+ـــات بو

ـــام�� أن اختبــــار املــــصفوفات املتتا)0,50 - 0,30( �عــــة +ــــو أحــــد أكÕـــــ� ، وأظVــــرت نتــــائج التحليــــل العـ
ت الv� تق�س العامل العام  ت النتائج إ�� "شبع فقرات اختبار املـصفوفات )G(ر-ختبا ر، حيث أشا

مـن تبــاين أداء املفحوصـUن ع�ــ� %) 83(املتتا�عـة العـادي ع�ــ� عامـل عــام مـش��ك تــم تفـس�U �ــسRتھ 
، وتم التأكـد مـن صـدق ية-ختبار، و=لغت نتائج التقنUن الv� أجرا+ا أبو حطب ع�� الب�ئة السعود

مي لالختبار باستخدام  تبـاط مـا زاrjك التال سم الرجـل _^ـود أنـف وتراواحـت معـامالت - راختبار  ر
+ـــــران، و)0,60 - 0,56(بـــــUن  ـــشباب اللفظـــــي واملـــــصو _rامـــــد  زاختبـــــار ذ`ـــــاء الــ  وتراواحـــــت معـــــامالت ر

تباط ما بUن جة)0,78 - 0,73 (ر- ر، مما �ش�U إ�� تمتع املقياس بد   . عالية من الصدقُ

ـــن : الثبــــات: ًثانيــــا افــ رتــــوفرت لالختبــــار دالالت ثبــــات بطر�قــــة إعــــادة -ختبــــار حيــــث قــــام 
افن )0,93 - 0,83(بتطبيق -ختبار ع�� فئات عمر�ة مختلفة وتراوح معامل الثبات بUن  ر، أيضا قام  ً

 0,70(ل الثبات بUن بحساب الثبات بطر�قة إعادة -ختبار ع�� مجموعات من }طفال وتراوح معام
و=لغت نتائج التقنUن الv� أجرا+ا أبو حطب ع�� الب�ئة السعودية، وتم التأكـد مـن الثبـات ). 0,90 -

دسو –، ومعادلـــة `ـــودر )0,85 - 0,46(بطر�قــة إعـــادة -ختبـــار وتــراوح معامـــل الثبـــات بــUن  ��ـــشا ن  ر ر
جة عالية من الثباتُمما �ش�U إ�� ت، )0,96 - 0,87(وتراوح معامل الثبات بUن ) 20(    .رمتع املقياس بد
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  ):ب2015الز�ات، (إعداد : مقياس التقدير ال���يÎÚ! لصعو*ات /ن�باه  - و

ًوأيضا التثRت يقياس ل� �يص أفراد العينة ذو صعو=ات -ن�باه، استخدم الباحث امل

املعلمـة، /لمُمن تDافؤ اj^موعتUن التجر�Rية والضابطة �� صعو=ات -ن�باه، و�طبق من خالل املع
، )3(ً، غالبــــا )4(ً}م، وتتمـــايز -ســــتجابة ع�ـــ� املقيـــاس �ـــ� مــــدى خما�ـــî� بـــUن دائمـــا /و�ـــ� }مـــر }ب

ا )2(ًأحيانـــا  �ـــادة واحـــدة أو أكÕـــ� مـــن )صـــفر(، التنطبـــق )1(ًر، نـــاد ز، و�قـــوم ال�ـــ �يص ع�ـــ� أســـاس 
جات التلميذ �� املقياس ع��  جات أقل من) 20(رد جة، أو أن متوسط الد رد جة ر ، وت��اوح )20(ر الد

أك�é (، ) صعو=ة متوسطة60 – 41من (، )  صعو=ة خفيفة40 أقل من – 21من (صعو=ات -ن�باه 
  ). صعو=ات شديدة61من 
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أوال
ً

تبـاط `ـل : الصدق:  رقام معد املقياس بحساب صـدق اrjتـو مـن خـالل معـامالت ا ى ُ

جــــات املقيــــاس  جــــات فقــــرات املقيــــاس بــــUن رفقــــرة بمجمــــوع د ً، وأيــــضا )0,707 - 0,632(روتراوحــــت د

ا�ـî� وأظVـرت النتـائج )0,821(الصدق العام�� و=لغ  ر، وأيضا صدق اrjك مـن خـالل التحـصيل الد ً

جة عالية من الصدق اDrjي، مما �ش�U إ�� تمتع املقياس ) 0,01(ىبأpzا دالة عند مستو  ُو�ø ع�� د ر
جة عالية من الصدق   .ربد

نبــاخ : الثبــات: ًيـاثان وقـام معــد املقيـاس بحــساب ثبـات املقيــاس مـن خــالل معامـل ألفــا كر ُ

، وتـم حـساب معامـل الثبـات بطر�قـة التجزئـة النـصفية وتـراوح )0,971-0,931(و=لغ معامل الثبـات 
ُممـا �ـش�U إ�ـ� تمتــع ) 0,01(ىو+ـذه املعـامالت دالـة عنـد مـستو ) 0,959 - 0,937(معامـل الثبـات بـUن 

جة عالية من الثباتاملقيا   .رس بد

، (إعداد : ىمقياس املستو /قتصادي /جتماÆ� الثقا�� لألسرة املصر�ة  - ز C^2002يالبح :( 

ـــا�� لألســــــرة  ــــا�� الثقـــ ىاســــــتخدم الباحــــــث املقيــــــاس لتحديــــــد املــــــستو -قتــــــصادي -جتمــ
ـــ� املـــــستو -ق ـــافؤ اj^مـــــوعتUن التجر�Rيـــــة والـــــضابطة �ــ ـــت مـــــن تDــ ـــضا للتثRــ ىاملـــــصر�ة، وأيــ تـــــصادي ً

  . ًبندا) 56(ن-جتما�� الثقا��، و�تDو املقياس من 

  :ا��صائص السيكومCDية للمقياس

أوال
ً

ـــــ� بـــــــUن : الــــــصدق:  ، وصـــــــدق التميUـ ـــا+ر ــــصدق الظـــ يقـــــــام معــــــد املقيـــــــاس بحــــــساب الـــ ُ

، باإلضــــافة إ�ــــ� )0‚01(ىوøــــ� دالــــة عنــــد مــــستو ) 3‚531) (ت(اj^موعــــات املتناقــــضة و=لغــــت قيمــــة 
جتUن }و�� والثانية؛ حيث نتج عنھ العوامل التاليةالصدق العام�� من ال ىاملستو -قتصادي، : رد

ىاملستو -جتما��، املستو الثقا��   .ى

ُقــام معــد املقيــاس بحــساب ثبــات املقيــاس مــن خــالل إعــادة التطبيــق و=لــغ : الثبــات: ًثانيــا

غ معامـل الثبــات للتجزئـة النـصفية )0,81(معامـل الثبـات  نبـاخ ، وألفــا )0,87(، و=لــ ، ممــا )0,87(وكر
جة عالية من الثبات ر�ش�U إ�� تمتع املقياس بد ُ.  

، : (#عر�ــب وتقنـ^ن )Giancarlo et al, 2004(إعـداد : مقيـاس الدافعيـة العقليــة  - ح ي;نــداو
2019:( 

ـــة العقليـــــة إعــــــداد  ـــاس الدافعيــ ــــدق اrjـــــك ملقيــ اســـــتخدم الباحـــــث املقيـــــاس _rـــــساب صــ
تباط ب) الباحث( جاpqم ع�� رعن طر�ق حساب معامل - جات التالميذ ع�� املقياس ا_rا�� ود رUن د ر
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ناrjــك وقــد تــم اســتخدامھ لتالميــذ املرحلــة -بتدائيــة ذو صــعو=ات الــتعلم، و�تDــو املقيــاس مــن  ي
bعــة أ�عــاد øــ�) 25( عــة ع�ــ� أ ة مو رعبــا  ال��كUــ� –ً حــل املــشكالت إبــداعيا –التوجــھ نحــو الــتعلم : "زر

جــات، ) 4(ًموافــق جــدا : kً املقيــاس وفقــا لطر�قــة ليكــرت وøــ�، و�ــ�*" التDامــل املعر�ــ�–العق�ــ�  رد
جــــات، غUــــ� موافــــق ) 3(موافــــق  جــــة واحــــدة(ً، غUــــ� موافــــق جــــدا )2(رد جــــة )رد ر، و=التــــا�� فــــإن أقــــل د

 �ø ا الفردp|25(يحصل عل( �ø جة   ). 100(ر، وأع�� د

  :ا��صائص السيكومCDية للمقياس

أوال
ً

�ê مـــن خـــالل مقيـــاس فاعليـــة قـــام الباحـــث بحـــساب صـــدق اrjـــك: الـــصدق:  ر ا_�ـــا
تباطـات دالـة  ̀انـت جميـع - ات 6تقان والتحـصيل }`ـادي � و رالذات ومقياس تنظيم الذات ومVا ر

جات ع�ـ� )0‚01) (0‚05(ىعند مستو  =ـط الـد ر، وأيضا استخدام الصدق التtبؤ من خالل  ر ي ًCM3 
ات التحـــــــصيلية  ـــــا جات الطـــــــالب ع�ـــــــ� -ختبـ ربــــــد ـــراء(ر ـــــوم الر�اضـــــــيات، القـــ ـــــوم، اللغـــــــة، العلــ ة، العلــ

تباطــات دالــة عنــد مــستو )6جتماعيـة ̀انــت جميــع - ى، واختبــار ســتانفو و ر وقامــت ). 0‚01) (0‚05(ر
ـــاس ع�ـــــــ� مجموعـــــــة مـــــــن اrjكمـــــــUن  ـــــصدق عـــــــن طر�ـــــــق عـــــــرض املقيــــ م��جمـــــــة املقيـــــــاس بحـــــــساب الــ

ُاملتخصصUن �� علم النفس ال��بو إلبداء الرأي فيھ، مما �ش�U إ�� تمتع املقيا جة عالية من ي رس بد
  . الصدق

نباخ : الثبات: ًثانيا وقام الباحث بحساب ثبات املقياس عن طر�ق حساب معامل ألفاكر
، والبعد الثالث )0,68 - 0,35(، والبعد الثا�ي )0,67 - 0,55(لو=لغ معامل الثبات للبعد }و ما بUن 

و=لغـت نتـائج ، )0‚01(ى عنـد مـستو ، وجـاءت `لVـا دالـة)0,56 - 0,43(، والبعد الرا�ع )0,72 - 0,41(
تلميــذا وتلميــذة مــن تالميــذ املرحلــة -بتدائيــة ) 82(يالتقنـUن الvــ� أجرا+ــا +نــداو ع�ــ� عينــة قوامVــا 

ً

غ معامـل الثبـات لإل�عـاد يذو صعو=ات التعلم  وذلك _rساب الثبـات عـن طر�ـق إعـادة التطبيـق و=لـ
جـــة الDليـــة و=لغـــت م) 0,935 -0,921 -0,951 -0,934(ع�ـــ� ال��ت�ـــب  ، وتـــم )0‚918(رعامـــل ثبـــات الد

نبـــــاخ و=لــــغ معامــــل الثبـــــات لإل�عــــاد ع�ــــ� ال��ت�ـــــب   -0,798 -0,831 -0,843(وحــــساب معامــــل ألفاكر
جـة الDليـة ) 0,805 ُ، وøـ� قـيم مرتفعـة ممـا �ـش�U إ�ـ� تمتـع املقيـاس )0‚792(رو=لغت معامل ثبات الد

جة عالية من الثبات   .ربد

ة التقييم الذا#-ط   إعداد الباحث: ير استما

ة التقيـــيم الـــذا"ي لتقيـــيم جلـــسات ال�éنـــامج التعلي ـــ� وعـــدد+ا  راســـتخدم الباحـــث اســـتما
ة مــن )24( ر، وتتDــو 6ســتما جــة ) 6(ن ات، و�ــتم تــ�rيحVا باختيــار أحــد البــدائل وتتمثــل �ــ� بد رعبــا ر

جـــــة متوســــطة ) 3(كبUــــ�ة  جــــات، بد رد جتـــــان(ر ـــعيفة )رد جــــة ضــ جــــة واحـــــدة(ر، بد  ، و=ــــذلك ت�ـــــ�اوح)رد
ـــــــUن  ة بــ ــــــ� 6ســــــــتما ـــــة ع�ـــ جـــ رالد ـــــــUن )18 – 6(ر ــــــن اrjكمــ ـــــــة مـــ ة ع�ـــــــــ� مجموعـ ـــتما ر، وتــــــــم عـــــــــرض -ســـــ

ــــات 6جتماعيــــــة  اســ �س الد راملتخصـــــصUن �ــــــ� مجــــــال علــــــم الــــــنفس التعلي ـــــ�، واملنــــــا�� وطــــــر تــــــد ر ق
ة لعينـــة : ل، وذلـــك إلبـــداء الـــرأي حـــو النقـــاط التاليـــة)11(وعـــدد+م  ات 6ســـتما رمـــدى مناســـبة عبـــا ر ُ

ة للVدف الذي وضعت من البحث، مدى وضوح ات، مدى مناسبة 6ستما ر الصياغة اللغو�ة للعبا ُر

نـــھ مناســـبا، وقـــد تراوحـــت �ـــسب إتفـــاق اrjكمـــUن مـــا بـــUن  ًأجلـــھ، حـــذف أو إضـــافة أو "عـــديل مـــا ير و
ة التقييم الـذا"ي )100-81%‚81( ر، وø� �سب اتفاق مقبولة، مما يدعو إ�� الثقة �� صالحية استما

ة، وا_^ـدو لعينة البحث، كما  لقام الباحث بتعديل املالحظات الÒv أبدا+ا اrjكمـو ع�ـ� 6سـتما رن
ات التقييم الذا"ي) 19(   .ريوk³ الtسب املئو�ة إلستجابات تالميذ اj^موعة التجر�Rية ع�� استما



ُأثر برنامج تعليمي قائم على نظرية التعلم المستند إلى الدماغ في الدافعية العقلية 
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  )19(لجدو 

ات التقيــيم  ة مـن اسـتما رالªـسب املئو�ـة إلسـتجابات تالميـذ ا¡£موعـة التجر�·يـة لWـل اسـتما ر
  ا#يالذ

  
ا ) 19(ليتـkç مــن ا_^ــدو  جــة كبUــ�ة(وأن �ــسبة التالميــذ الــذين اختــار ي�ــ�اوح مــا بــUن ) ربد

ا %) 90‚90(�ــــ� ا_^لــــسة }و�ــــ� إ�ــــ� %) 71‚22( جــــة (و�ــــ� ا_^لــــسة }خUــــ�ة، وأن �ــــسبة مــــن اختــــار ربد
ة مـن �� ا_^لسة }خ�Uة، وأن �سب %)3‚04(إ��  �� ا_^لسة }و�� %)16‚66(ي��اوح ما بUن ) متوسطة
ا  جة ضعيفة(واختار �� ا_^لسة }خ�Uة،  %)6‚06(�� ا_^لسة }و�� إ��  %)12‚12(ي��اوح ما بUن ) ربد

و+ــــذا يــــدل ع�ــــ� فVــــم واســــ�يعاب التالميــــذ _^ــــسات ال�éنــــامج التعلي ــــ� و�6ــــشطة املقدمــــة لVــــم �ــــ� 
ُ

العقليـة وخفـض ا_^لسات التعليمية، وقد سا+م ال�éنامج التعلي � �� تحـسUن آدا�pـم �ـ� الدافعيـة 
   . ي6خفاق املعر�� لدى تالميذ املرحلة 6بتدائية ذو صعو=ات 6ن�باه

Lساليب 8حصائية املستخدمة �� البحث: ًسادسا
ُ

:  

ض البحـــث اســـتخدم الباحـــث }ســـاليب 6حـــصائية التاليـــة املتوســـط : وللتحقـــق مـــن فـــر
ـــــة الفـــــــ ، معادلـــــــة مـــــــان و�ت�ـــــــ� ملعرفــ ـــــار ـــــراف املعيــ ـــــوعتUن التجر�Rيـــــــة يا_rـــــــساbي، -نحــ ــــUن اj^مــ قر بـــ

قوالـضابطة، معادلـة و�لDوكـسو ملعرفـة الفـر بــUن القيـاس القب�ـ� والبعـدي للمجموعـة التجر�Rيــة،  ن
  . بواسطة ا_rاسب Spss��²ًوتمت معا_^ة البيانات إحصائيا باستخدام برنامج 
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  :نتائج البحث وتفس^C;ا

ـــائج التحليـــــل 6حـــــصاKي لبيانـــــات ا لبحـــــث، ثـــــم مناقـــــشة تلـــــك النتـــــائج �عـــــرض الباحـــــث نتــ
ـــسابقة، وخــــــصائص املــــــشاركUن وخــــــصائص  ــــوث الـــ ــــا+يم }ساســــــية والبحــ ــــ� ضــــــوء املفــ وتفــــــس�U+ا �ــ

  .ا_^لسات املستخدمة

  :لنتائج الفرض Lو

جــات  "ع�ــ� أنــھليــنص الفــرض Lو  تــب د ق دالــة إحــصائيا بــUن متوســطي  رال توجــد فــر ر ً و
جـة الDليـة للدافعيـة العقليـة و�ـ� `ـل �عـد اj^موعة التجر�Rية �� القياسUن القب�� والب ُعـدي �ـ� الد ر

 التDامــل – ال��كUــ� العق�ــ� –ً حــل املـشكالت إبــداعيا –التوجـھ نحــو الــتعلم (مـن أ�عاد+ــا ع�ــ� حــده 
ق باسـتخدام اختبـار ، )املعر�� ) نو�لDوكـسو(ووللتحقق من +ذا الفرض قام الباحث بحـساب الفـر

جـــات اj^موعـــة التجر تـــب د ربـــUن متوســـطي  جـــة الDليـــة �Rيـــة �ـــ� القياســـUن القب�ـــ� والبعـــدي ر ر�ـــ� الد
ً حل املـشكالت إبـداعيا –التوجھ نحو التعلم (ُللدافعية العقلية و�� `ل �عد من أ�عاد+ا ع�� حده 

  .يوk³ ذلك) 20(ل وا_^دو ) التDامل املعر��– ال��ك�U العق�� –

  )20(لجـدو 
ق ب^ن القياس^ن القب�� والب) Z(قيمة    عدي للمجموعة التجر�·ية �� الدافعية العقليةوملعرفة الفر

  ىمستو الداللة  Zقيمة   مجموع الرتب  متوسط الرتب  11=ن   الرتب  �Lعاد

  0‚00  0‚00  -  السالبة

  التوجھ نحو التعلم  45‚00  5‚00  9  املوجبة

  -  -  2  يال�ساو

887‚2  0,01  

  0‚00  0‚00  -  السالبة

  ًحل املشكالت إبداعيا  55‚00  5‚50  10  املوجبة

  -  -  1  يال�ساو

162‚3  0,01  

  0‚00  0‚00  -  السالبة

  الCDك^� العق��  55‚00  5‚50  10  املوجبة

  -  -  1  يال�ساو

919‚2  0,01  

  0‚00  0‚00  -  السالبة

  التWامل املعر��  66‚00  6‚00  11  املوجبة

  -  -  -  يال�ساو

127‚3  0,01  

  0‚00  0‚00  -  السالبة

جة الWلية  66‚00  6‚00  11  املوجبة   رالد

  -  -  -  يال�ساو

989‚2  0,01  
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جـــــــات ) Z(أن قيمـــــــة ) 20(ليتـــــــkç مـــــــن ا_^ـــــــدو  تـــــــب د ــــطي  ق بـــــــUن متوســـ رملعرفـــــــة الفـــــــر ر و
جـــة الDليـــة دالـــة إحـــصائيا عنـــد مـــستو  ىالقياســـUن القب�ـــ� والبعـــدى أل�عـــاد الدافعيـــة العقليـــة والد ً ر

ق لـصا_k الرتـب املوج)0,01( و، و"عز +ذه الفـر ممـا ) القيـاس البعـدي أكéـ� مـن القيـاس القب�ـ�(بـة ى
فض الفرض الصفر وقبو الفرض البديل والذي �ش�U إ�� فاعلية ال�éنامج التعلي � ��  ل�ش�U إ��  ي ر

لتحسUن الدافعية العقلية لدى التالميذ ذو صـعو=ات -ن�بـاه، وا_^ـدو  يو³ـk املتوسـطات ) 21(ي
Uـــــة للقياســـــ� ـــة التجر�Rيـــــة ع�ـــــ� مقيـــــاس را_rــــسابية و-نحرافـــــات املعيا ن القب�ـــــ� والبعـــــدي للمجموعــ

  .الدافعية العقلية

  )21(لجـدو 
ن القب�ـــــ� والبعــــــدي  ـــة للمجموعــــــة التجر�·يـــــة �ـــــ� القياســــ̂ـ �ــ راملتوســـــطات ا�Íـــــسابية و/نحرافـــــات املعيا

  للدافعية العقلية
  ي/نحراف املعيار  املتوسط  ن  القياس  �Lعاد

��  0‚404  1‚18  11  قب
  التوجھ نحو التعلم

  0‚539  2‚09 11  �عدي
��  0‚301  1‚10 11  قب

  ًحل املشكالت إبداعيا
  0‚447  2‚00 11  �عدي
��  0‚302  1‚09 11  قب

��  الCDك^� العق
  0‚467  2‚27 11  �عدي
��  0‚398  1‚15 11  قب

  التWامل املعر��
  0‚504  2‚32 11  �عدي
��  1‚036  4‚54  11  قب

جة الWلية   رالد
  1‚190  8‚72 11  �عدي

ق دالة إحصائيا إ�� 6جراءات املتبعة �� ا_^لسات التعليميـة و�فسر  ً الباحث وجود فر و
القائمــة ع�ــ� نظر�ــة الــتعلم املــس�ند إ�ــ� الــدماغ حيــث إ�ــشاء ب�ئــة "عليميــة ممتعــة ومليئــة بالتحــدي 

ُ

ـــراءات املنÞ^يــــة  ـــ� مجموعــــة مــــن 6جـ ىوذات مغــــز و"عمــــل ع�ــــ� تحــــسUن وظــــائف الــــدماغ وتقــــوم ع�ـ
الـــة ا_�ـــوف والتـــوتر املنظمـــة  �ـــادة الثقـــة بـــالنفس واملـــشاركة 6يجابيـــة وإ زســـاعدت املتعلمـــUن ع�ـــ�  ز

�ـادة دافعيـ�pم نحـو الـتعلم و�تفـق +ـذا مـع بحـث  زوجعل�pم أك�Õ �شاطا �� الـتعلم و
ً

)Saleh, 2011( ،
 & Salem, 2017( ،)Akyürek & Afacan, 2013( ،)AL-onizat(، )2016قنصوه ومتو�� وقنـديل، (

AL-Qatawneh, 2019(،) Letina & Perković, 2021,( الـدماغ �وترا�ـ� نظر�ـة الـتعلم املـس�ند إ�ـ ،
ُ ُ

�pñم ع�� تنظيم املعلومات بطر�قة مRسطة وتوظيفVا �� مواقف  رخصائص املتعلمUن و"عمل ع�� تد
قجديدة جعلت من املتعلم عنصرا �شطا وفعاال وحل املشكالت بطر منÞ^يـھ ومبتكـرة و�تفـق +ـذا  ً ً ً

وقــد أثــرت  ،) Eladl( ،)2020, Yudha et al( ،)2021, Shishavan& Yavari ,2020(مـع بحــث 
را_^لسات التعليمية بما تحتو�ھ من موضوعات وأ�شطة متنوعة وخرائط وصو باإلضافة إ�� تنـوع 
ىطر العرض }مر الذى جعل املتعلمUن ذو صعو=ات 6ن�باه �ستمتعو باrjتو و+و ما دفعVم  ن ي ق

، (��كUــ� العق�ــ� و�تفــق +ـــذا مــع بحــث إ�ــ� ال ، و�ـــؤدي )Ayantoye et al, 2020(، )2014يالــشمر
ا أساسيا �� املوقف التعلي � القائم ع�� نظر�ة التعلم املـس�ند إ�ـ� الـدماغ مـن خـالل  املتعلمUن دو

ُ ً ًر
ل إحـــداث التDامـــل املعر�ـــ� بـــUن املتعلمـــUن أنفـــسVم و-نتقـــال بالعمليـــة التعليميـــة مـــن التمركـــز حــــو

َّاملعلـم إ�ــ� املــشاركة 6يجابيــة والفعالـة مــن جانــب املتعلمــUن �ــ� }�ـشطة املقدمــة لVــم �ــ� ا_^لــسات 

ات الـ�rيحة وعـدم التحUـ� لوجVـات نظـر  روالتفاعل مع وجVات النظـر ا�jتلفـة للوصـو إ�ـ� القـرا ل
م ع�� نظر�ة ، و�رتكز التصميم التعلي � القائ(Giancarlo et al, 2004)معينة و�تفق +ذا مع بحث 
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ًالـتعلم املـس�ند إ�ـ� الـدماغ ع�ـ� املـتعلم وفVمــھ لأل�ـشطة املعرفيـة ومعا_^�pـا و+ـو مـا ا�عكـس إيجابــا  ُ

يع�� الدافعية العقلية لدى ذو صعو=ات 6ن�باه حيث توجVVم نحو التعلم و"عاملVم مع }�شطة 
قلVــــم للمــــشكالت بطــــر ُالـــصعبة والتDامــــل املعر�ــــ� مـــع وجVــــات النظــــر البديلــــة و+ـــو مــــا �ــــسVم �ـــ� ح

، )Çokluk-Bökeoğlu, 2008( ،)Martyaningrum et al, 2018(إبداعيــة و�تفــق +ــذا مــع بحــث 
) ،   .)Kandasamy et al ,2021(، )2020زايد، (، )2019ي+نداو

  :نتائج الفرض الثاQي

جــات  "ع�ـ� أنــھيـنص الفـرض الثــاQي  تـب د ق دالـة إحــصائيا بـUن متوســطي  رال توجـد فــر ر ً و
جــة الDليــة للدافعيــة العقليــة و�ــ� `ــل اj^مـوعتUن ر التجر�Rيــة والــضابطة �ــ� القيــاس البعــدي �ـ� الد

 – ال��كUــــ� العق�ــــ� –ً حــــل املــــشكالت إبــــداعيا –التوجــــھ نحــــو الــــتعلم (ُ�عــــد مــــن أ�عاد+ــــا ع�ــــ� حــــده 
ق باسـتخدام اختبـار ، )التDامل املعر�� مـان (ووللتحقق من +ذا الفرض قام الباحـث بحـساب الفـر

جـات اj^مــوعتUن التجر�Rيـة والــضابطة �ـ� القيـاس البعــديبـU) و�ت�ـ� تـب د رن متوســطي  جــة ر ر �ـ� الد
 حـل املـشكالت –التوجـھ نحـو الـتعلم (ُالDلية للدافعية العقلية و�� `ـل �عـد مـن أ�عاد+ـا ع�ـ� حـده 

  .يوk³ ذلك) 22(ل وا_^دو ) التDامل املعر��– ال��ك�U العق�� –ًإبداعيا 

  )22(لجدو 

ق ب^ن ا¡£موعت^ن التجر�·ية والضابطة �� القياس البعدي الدافعية العقلية ملعرف) U(قيمة    وة الفر

  ن  ا¡£موعة  البعد
متوسط 

  الرتب
مجموع 

  الرتب
 Uقيمة 

ىمستو 
  الداللة

    180,00  16,36  11  التجر�·ية

التوجھ نحو 
  التعلم

  120,00  9,23  13  الضابطة

  

29,000  
0,01  

    182,50  16,59  11  يةالتجر�·

حل املشكالت 
  ًإبداعيا

  117,50  9,04  13  الضابطة

  

26,500  
0,01  

    187,50  17,05  11  التجر�·ية

��  112,50  8,65  13  الضابطة  الCDك^� العق

  

21,500  
0,01  

    184,00  16,73  11  التجر�·ية

  116,00  8,92  13  الضابطة  التWامل املعر��

  

25,000  
0,01  

    198,50  18,05  11  التجر�·ية

جة الWلية   101,50  7,81  13  الضابطة  رالد

  

10,500  
0,01  

جـــــــات ) U(أن قيمــــــة ) 22(ليتــــــkç مـــــــن ا_^ـــــــدو  تـــــــب د ـــــطي  ق بــــــUن متوســ رملعرفـــــــة الفـــــــر ر و
جــة الDليــة للدافعيــة العقليــة و�ــ� `ــل اj^مـوعتUن التجر�Rيــة والــضابطة  ر�ــ� القيــاس البعــدي �ـ� الد

 – ال��كUــــ� العق�ــــ� –ًاملــــشكالت إبــــداعيا  حــــل –التوجــــھ نحــــو الــــتعلم (ُ�عــــد مــــن أ�عاد+ــــا ع�ــــ� حــــده 
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ى دالـــة إحـــصائيا عنـــد مـــستو )التDامـــل املعر�ـــ� لـــصا_k اj^موعـــة التجر�Rيـــة، ممـــا �ـــش�U إ�ـــ� ) 0,01(ً
لفض الفرض الصفر وقبو الفرض البديل والذي �ش�U إ�� فاعلية ال�éنـامج التعلي ـ� �ـ� تحـسUن  ي ر

ــــدى التالميـــــــذ ذو صــــــــعو=ات -ن�بـــــــ ــ ـــــطات ) 23(لاه، وا_^ــــــــدو يالدافعيـــــــة العقليـــــــة لــ ـــk املتوســـ يو³ــــ
�ة للمجموعتUن التجر�Rية والضابطة �� القياس البعدي ع�� مقياس  را_rسابية و-نحرافات املعيا

  .الدافعية العقلية

  )23(لجـدو 

�ـــة للمجمـــوعت^ن التجر�·يـــة والـــضابطة �ـــ� القيـــاس البعـــدي  راملتوســـطات ا�Íـــسابية و/نحرافـــات املعيا
  للدافعية العقلية

  الضابطة  التجر�·ية
Lعاد�  

  ي/نحراف املعيار  املتوسط  ي/نحراف املعيار  املتوسط

  0‚506  1‚38  0‚539  2‚09  التوجھ نحو التعلم

  0‚480  1‚30  0‚447  2‚00  ًحل املشكالت إبداعيا

��  0‚650  1‚39  0‚467  2‚27  الCDك^� العق

  0‚776  1‚46  0‚504  2‚32  التWامل املعر��

جة الWلية   1‚560  5‚53  1‚190  8‚72  رالد

ق دالة إحـصائيا نظـرا لفاعليـة التـصميم التعلي ـ� القـائم ع�ـ� و�فسر ً الباحث وجود فر ً و
اســـ��اتيجيات الـــتعلم املــــس�ند إ�ـــ� الـــدماغ والــــذي أدى إ�ـــ� تحـــسUن الدافعيــــة العقليـــة لـــدى تالميــــذ 

ُ

جيات التعليميـــــة  اj^موعــــة التجر�Rيـــــة، فــــاحتواء التـــــصميم التعلي ــــ� ع�ـــــ� مجموعــــة مـــــن -ســــ��اتي
لاملناسبة والv� تتمحو حو املتعلم و�سVلVا املعلم ساعدت �� إ�شاء ب�ئة "عليمية تفاعلية تتحدي  ر
اء و}فDــار دو  ات املتعلمــUن وتــوف�U الوقــت الDــاف للــتعلم و"ــ ^يعVم ع�ــ� التفكUــ� وإبــداء ² نقــد ر ٍر

� اســـتخدام الرســـوم التوضــــيحية تقليـــل لVـــذه }فDـــار دفعـــت املتعلمـــUن �ــــ� اj^موعـــة التجر�Rيـــة إ�ـــ
ـــاء  ــــادة دافعيـــــ�pم نحـــــو الـــــتعلم والتفكUـــــ� �ـــــشDل مـــــنظم و=نــ �ـ زو}شـــــDال البيانيـــــة والـــــصو ومـــــن ثـــــم  ر
املعلومــات وتخز��pــا ومعا_^�pـــا �ــشDل مناســـب وا_rفــاظ ع�ـــ� املعرفــة املك�ـــسبة و-ســتغالل }مثـــل 

ُ

اpqم ممــا ســا+م �ــ� ىللمــصادر املعرفيــة املتنوعــة و"عــديل }فDــار وفVــم أفــضل للمحتــو ر وتطــو�ر قــد
ز�ـــادة اتجـــاه املتعلمـــUن �ـــ� اj^موعـــة التجر�Rيـــة نحـــو الـــتعلم وتقـــدير أ+ميـــة عمليـــة الـــتعلم `وســـيلة 

 Giancarlo)لتحقيق 6تقان �� املVام و6نخراط �� املVام و}�شطة الصعبة، و�تفق +ذا مع بحث 
)2004, et al ،)2013, Afacan& Akyürek ( ،)2020, et alAyantoye ( ،)2020, Eladl(،) Letina 

& Perković, 2021( مجموعـة مـن }�ـشطة ا_^غرافيـة �ب الذي �شتمل ع�ـ� ر، وأيضا محتو التد ى ً

ًاملتنوعـــة جعـــل املتعلمــــUن �ـــ� اj^موعـــة التجر�Rيــــة �ـــستمتعو بـــاrjتو املقــــدم إلـــ|pم وأكÕـــ� طرحــــا  ُ
ى ن

ــــــ�  ات وإظVـــــــار فــــــــضو فكــــــــر وال��كUـ ــــئلة و-ستفــــــــسا يلألســـ ل العق�ــــــــ� والتفكUـــــــ� التحلي�ــــــــ� والنقــــــــدي ر
للمشكالت وتقديم مناقشات بناءه بUن �عضVم الـبعض والتفاعـل املثمـر وا_^يـد بـUن املتعلمـUن ممـا 
�ــادة  �ــادة التDامــل املعر�ــ� بــUن املتعلمــUن، }مــر الــذي ســاعد+م ع�ــ� تحقيــق أ+ــدافVم و زســا+م �ــ�  ز

، ( ،)Çokluk-Bökeoğlu, 2008(الدافعيــة العقليـــة لـــدpªم و�تفـــق +ـــذا مـــع بحـــث  ، )2014يالـــشمر
ن، (، )2016إســـماعيل، ( ، (، )Martyaningrum et al, 2018(، )2016وقنـــصوه وآخـــر ي+نـــداو

، وذلـــك بخـــالف املتعلمـــUن �ـــ� ),Yatim et al, 2022(، ، )2020زايـــد، (، )2019ســـالم، (، )2019
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�با ع�ــــ� تلــــك ا_^لــــسات ولــــم ت ــوا تــــد ـــم يتلقــ اj^موعــــة الــــضابطة الــــذين لـ
ُ ً قــــدم لVــــم فنيــــات محــــددة ر

ف الvــــÒ قــــد ترجــــع أحيانــــا إ�ــــ� طبيعــــة املوقــــف  ـــل øــــ� م��وكــــة للظــــر ــة بـ وا³ــــrة أو خطــــوات منظمــ
ً و ُ

  . التعلي �

  :نتائج الفرض الثالث

جـات  "ع�� أنـھينص الفرض الثالث  تـب د ق دالـة إحـصائيا بـUن متوسـطي  رال توجـد فـر ر ً و
جة الDلية للدافعية العقلية و�� `ل �عـد اj^موعة التجر�Rية �� القياسUن البعدي والت�ب�n �� ا ُلد ر

 التDامــل – ال��كUــ� العق�ــ� –ً حــل املـشكالت إبــداعيا –التوجـھ نحــو الــتعلم (مـن أ�عاد+ــا ع�ــ� حــده 
ق باسـتخدام اختبـار ، )املعر�� ) نو�لDوكـسو(ووللتحقق من +ذا الفرض قام الباحث بحـساب الفـر

جـــات اj^موعــة التجر�Rيـــة �ـــ�  تـــب د ربــUن متوســـطي  جـــة الDليـــة القياســـUن البعــدي ر روالت�بnـــ� �ـــ� الد
ً حل املـشكالت إبـداعيا –التوجھ نحو التعلم (ُللدافعية العقلية و�� `ل �عد من أ�عاد+ا ع�� حده 

  .يوk³ ذلك) 24(ل وا_^دو ) التDامل املعر��– ال��ك�U العق�� –

  )24(لجـدو 

ق ب^ن القياس^ن البعدي والت�بà� لل) Z(قيمة    مجموعة التجر�·ية �� الدافعية العقليةوملعرفة الفر

  Zقيمة   مجموع الرتب  متوسط الرتب  11=ن   الرتب  �Lعاد
ىمستو 
  الداللة

  1‚00  1‚00  1  السالبة

  التوجھ نحو التعلم  0‚00  0‚00  -  املوجبة

 - -  10  يال�ساو

  غ^C دالة  1‚000

  3‚00  1‚50  2  السالبة

  ًحل املشكالت إبداعيا  0‚00  0‚00  -  املوجبة

 - -  9  يال�ساو

  غ^C دالة  1‚414

  1‚00  1‚00  1  السالبة

  الCDك^� العق��  0‚00  0‚00  -  املوجبة

 - -  10  يال�ساو

  غ^C دالة  1‚000

  1‚00  1‚00  1  السالبة

  التWامل املعر��  0‚00  0‚00  -  املوجبة

 - -  10  يال�ساو

  غ^C دالة  1‚000

  3‚00  1‚50  2  السالبة

جة الWلية  0‚00  0‚00  -  املوجبة   رالد

 - -  9  يال�ساو

  غ^C دالة  1‚342



ُأثر برنامج تعليمي قائم على نظرية التعلم المستند إلى الدماغ في الدافعية العقلية 
 وخفض اإلخفاق المعرفي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوي صعوبات التعلم

  رضا محروس السيد ابراهيم / د
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جـــــــات ) Z(أن قيمـــــــة ) 24(ليتـــــــkç مـــــــن ا_^ـــــــدو  تـــــــب د ــــطي  ق بـــــــUن متوســـ رملعرفـــــــة الفـــــــر ر و
 �Uـ� دالـة إحـصائيا، ممـا �ـشUليـة غDجة ال ًالقياسUن البعدى والت�ب�n أل�عاد الدافعية العقلية والد ر

يإ�ــ� قبــو الفــرض الــصفر والــذي �ــ تــب "ش�U إ�ــ� أنــھ ل ق دالــة إحــصائيا بــUن متوســطي  رال توجــد فــر ً و
جة الDليـة للدافعيـة العقليـة و�ـ�  جات اj^موعة التجر�Rية �� القياسUن البعدي والت�ب�n �� الد رد ر

 – ال��كUــ� العق�ــ� –ً حــل املــشكالت إبــداعيا –التوجــھ نحــو الــتعلم (ُ`ـل �عــد مــن أ�عاد+ــا ع�ــ� حــده 
�ــــة للقياســــUن ) 25(لدو، وا_^ــــ)التDامــــل املعر�ــــ� ريو³ــــk املتوســــطات ا_rــــسابية و-نحرافــــات املعيا

  .البعدي والت�ب�n للمجموعة التجر�Rية ع�� مقياس الدافعية العقلية

  )25(لجـدو 

�ـــــة للمجموعـــــة التجر�·يــــة �ـــــ� القياســــ^ن البعـــــدي والت�بàـــــ�  راملتوســــطات ا�Íـــــسابية و/نحرافــــات املعيا
  للدافعية العقلية

  ي/نحراف املعيار  املتوسط  ن  القياس  �Lعاد

  0‚539  2‚09 11  �عدي
  التوجھ نحو التعلم

�à0‚536  1‚91 11  ت�ب  

  0‚447  2‚00 11  �عدي
  ًحل املشكالت إبداعيا

�à0‚611  1‚81 11  ت�ب  

  0‚467  2‚27 11  �عدي
��  الCDك^� العق

�à0‚404  2‚18 11  ت�ب  

  0‚504  2‚32 11  �عدي
  التWامل املعر��

�à0‚603  2‚14 11  ت�ب  

  1‚190  8‚72  11  �عدي
جة الWلية   رالد

�à1‚103  8‚27 11  ت�ب  

و�فــــسر الباحــــث +ــــذه الن�يجــــة �ــــ� ضــــوء اســــتمرار تــــأث�U التــــصميم التعلي ــــ� القــــائم ع�ــــ� 
رنظر�ـــة الـــتعلم املـــس�ند إ�ـــ� الـــدماغ ومـــا تناولـــھ التـــصميم مـــن موضـــوعات وأ�ـــشطة وصـــو ســـاعدت 

ُ

َّوالفعالـــة �ــــ� }�ـــشطة الvــــ� تـــم تقــــديمVا وتبـــادل وجVــــات النظــــر املتعلمـــUن ع�ــــ� املـــشاركة 6يجابيــــة 

ا�jتلفـة و"ـ ^يعVم ع�ــ� التفكUـ� وتـوف�U الوســائل و}دوات املناسـبة للمحتـو املقــدم لVـم و+ـو مــا 
ُ

ى
ة ع�� حـل املـشكالت الvـ� تـواجVVم،  �ادة دافعي�pم نحو التعلم وترك�U+م العق�� والقد رساعد ع��  ز

الن�يجــــة وثبــــات فعاليــــة ال�éنــــامج التعلي ــــ� �ــــ� ضــــوء إتاحــــة الفرصــــة أمــــام ُكمــــا يمكــــن تفــــس�U +ــــذه 
ــــة نظـــــر+م �ـــــشDل وا³ـــــk وتقـــــديم ا_^لـــــسات  ـــ� عـــــن وجVـ املتعلمـــــUن لطـــــرح `افـــــة ال�ـــــساؤالت والتعبUــ
ـــrيح  �ــــادة تركUــــ�+م ومعــــا_^�pم للمعلومــــات �ــــشDل �ـ زالتعليميــــة �ــــشDل ممتــــع  و+ــــو مــــا ســــا+م �ــــ� 

ثبـــات لفاعليــة ال�éنـــامج التعلي ـــ� �ـــ� الدافعيـــة العقليـــة لـــدى وإقبــالVم ع�ـــ� الـــتعلم، لـــذا `ـــان +نـــاك 
ق دالـــة إحــــصائيا بـــUن البعــــدي  ًتالميـــذ املرحلـــة -بتدائيــــة ذو صـــعو=ات 6ن�بــــاه وعـــدم وجـــود فــــر و ي

�nوالت�ب  .  
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  :نتائج الفرض الرا�ع

جــات  "ع�ـ� أنــھيـنص الفـرض الرا�ــع  تـب د ق دالـة إحــصائيا بـUن متوســطي  رال توجـد فــر ر ً و
جة الDلية _�فض 6خفاق املعر�� و�� `ل اj^موعة ر التجر�Rية �� القياسUن القب�� والبعدي �� الد

اك –أخطـــاء -ن�بــاه (ُ�عــد مــن أ�عــاده ع�ــ� حــده  ، ) أخطـــاء ²داء– أخطــاء الــذاكرة –ر أخطــاء 6د
ق باســــتخدام اختبــــار  بــــUن ) نو�لDوكــــسو(ووللتحقــــق مــــن +ــــذا الفــــرض قــــام الباحــــث بحــــساب الفــــر

جات اj^موعة التجر�Rيـة �ـ� القياسـUن القب�ـ� والبعـدي رمتوسطي  جـة الDليـة _�فـض رتب د ر�ـ� الد
اك –أخطـــاء -ن�بـــاه (6ُخفـــاق املعر�ـــ� و�ـــ� `ـــل �عــــد مـــن أ�عـــاده ع�ـــ� حــــده   أخطــــاء –ر أخطـــاء 6د

  .يوk³ ذلك) 26(ل وا_^دو ،) أخطاء ²داء–الذاكرة 

  )26(لجـدو 

ق ب^ن القياس^) Z(قيمة    ن القب�� والبعدي للمجموعة التجر�·ية �� 8خفاق املعر��وملعرفة الفر

  ىمستو الداللة  Zقيمة   مجموع الرتب  متوسط الرتب  11=ن   الرتب  �Lعاد

  55‚00  5‚50  10  السالبة

  أخطاء /ن�باه  0‚00  0‚00  -  املوجبة

  -  -  1  يال�ساو

972‚2  0,01  

  45‚00  5‚00  9  السالبة

اك  0‚00  0‚00  -  املوجبة   رأخطاء /د

  -  -  2  يال�ساو

877‚2  0,01  

  55‚00  5‚50  10  السالبة

  أخطاء الذاكرة  0‚00  0‚00  -  املوجبة

  -  -  1  يال�ساو

051‚3  0,01  

  36‚00  4‚50  8  السالبة

  أخطاء �داء  0‚00  0‚00  -  املوجبة

  -  -  3  يال�ساو

714‚2  0,01  

  55‚00  5‚50  10  السالبة

جة الWلية  0‚00  0‚00  -  املوجبة   رالد

  -  -  1  يال�ساو

859‚2  0,01  

جـــــــات ) Z(أن قيمـــــــة ) 26(ليتـــــــkç مـــــــن ا_^ـــــــدو  تـــــــب د ــــطي  ق بـــــــUن متوســـ رملعرفـــــــة الفـــــــر ر و
جـــة الDليـــة دالـــة إحـــصائيا عنـــد مـــستو  ىالقياســـUن القب�ـــ� والبعـــدى أل�عـــاد الدافعيـــة العقليـــة والد ً ر

ق لصا_k الرتـب الـسالبة )0,01( و، و"عز +ذه الفر ممـا ) القيـاس القب�ـ� أكéـ� مـن القيـاس البعـدي(ى
فض الفرض الصفر وقبو الفرض البديل والذي �ش�U إ�� فاعلية ال�éنامج التعلي � ��  ل�ش�U إ��  ي ر
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لخفــض 6خفـــاق املعر�ـــ� لـــدى التالميـــذ ذو صـــعو=ات -ن�بـــاه، وا_^ـــدو  يو³ـــk املتوســـطات ) 27(ي
�ـــــة للقياســـــUن القب ـــة التجر�Rيـــــة ع�ـــــ� مقيـــــاس را_rــــسابية و-نحرافـــــات املعيا �ـــــ� والبعـــــدي للمجموعــ

  .6خفاق املعر��

  )27(لجـدو 

ن القب�ـــ� والبعـــدي �ـــ�  �ـــة للمجموعـــة التجر�·يـــة �ـــ� القياســ̂ـ راملتوســـطات ا�Íـــسابية و/نحرافـــات املعيا
  8خفاق املعر��

  ي/نحراف املعيار  املتوسط  ن  القياس  �Lعاد

��  ‚596  2‚82  11  قب
  أخطاء /ن�باه

  ‚461  1‚73 11  ي�عد

��  ‚646  2‚70 11  قب
اك   رأخطاء /د

  ‚602  1‚79 11  �عدي

��  ‚619  2‚90 11  قب
  أخطاء الذاكرة

  ‚440  1‚91 11  �عدي

��  ‚402  2‚76 11  قب
  أخطاء �داء

  ‚447  1‚94 11  �عدي

��  2‚136  11‚18  11  قب
جة الWلية   رالد

  ‚904  7‚27 11  �عدي

ق دالةو�فسر ي إحصائيا وخفـض 6خفـاق املعر�ـ� لـدى ذو صـعو=ات و الباحث وجود فر ً

6ن�باه إ�� 6جراءات املتبعة �� ا_^لسات التعليمية القائمة ع�� نظر�ة الـتعلم املـس�ند إ�ـ� الـدماغ 
ُ

والv� "عتمد ع�� +يDلة الب�ئة التعليميـة والـتخلص مـن }�ـشطة املعقـدة وتحـسUن وظـائف الـدماغ 
ُ

سـات  اك وال��كUــ� املعرفيـة والvـ� روتـوف�U ا_�éـ�ات واملما رسـاعدpqم ع�ـ� خفـض أخطـاء 6ن�بـاه و6د
ـــات ــــ� املثUـــــ�ات وا_�éـــــ�ات ذات الـــــصلة وتـــــصtيف املعلومــ نـــــة �ــــــ� ع�ـ  وومعا_^�pـــــا �ـــــشDل أفـــــضل واملر

للـر=ط بـUن املفـا+يم و=نـاء مخططـات اس��جاع املعلومات اللفظية والبصر�ة وتحـسUن آداء الـذاكرة 
د املعرفيــة والتــأث�U 6يجــاbي والــتخل و}فDـار املتنوعــة ة املــوا ضــة علــ|pم �ــ� إدا رص مــن القيــود املفر ر و

تحـــسUن ان�بـــاه و"عز�ـــز عمليـــة الـــتعلم، وأظVـــر التـــصميم التعلي ـــ� فاعليتـــھ وجـــدواه �ـــ� ع�ـــ� أدا�pـــم 
قنـــصوه (، )2016إســـماعيل، (املتعلمـــUن وتحـــسUن آداء الـــذاكرة أثنـــاء الـــتعلم و�تفـــق +ـــذا مـــع بحـــث 

ن،  ، وقـد سـاعد التـصميم ) Zainal Abidin et al( ،),2021, Reddy& HS ,2021(، )2016ووآخـر
 والتغلـــب ع�ـــ� ٍملعلومـــات �ـــشDل واعومعا_^ـــة ادمـــج عناصـــر متعـــددة مـــن املعلومـــات التعلي ـــ� ع�ـــ� 

 Òد الذ+ن و"ش�ت 6ن�باه وإعطاء مع� ا_rسية الv� يك�سpñا من الب�ئة وصياغ�pا ع��  للمث�Uاتوشر
ةو ُنحــو يمكــن فVمــھ اكVــا  رالقــد ف الvــ� تــم إد رع�ــ� توظيــف املعلومــات واملعــا  و�تفــق +ــذا مــع بحــثر

),2012, Unsworth et al( ،)2015, Hong et al()  ،2020زايــد، (، )2019إبــرا+يم وعليــوه( ،
ـــة غنيــــة وذات مغــــز وذلــــك مــــن خــــالل  ىوســــا+مت نظر�ــــة الــــتعلم املــــس�ند إ�ــــ� الــــدماغ �ــــ� تــــوف�U ب�ئـ َ َ ُ

=ط املعلومـات ا_^ديـدة باملعرفـة املوجـودة بالفعـل اجراءات لتنظيم وتصtيف ر املفا+يم ا_^ديدة و
ُلدى املتعلمUن ومعا_^ـة النـصوص والـصو �ـشDل �ـسVم �ـ� تحر�ـر مـساحات أوسـع �ـ� الـذاكرة ممـا  ر
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ـــ� }خطـــــاء املعرفيـــــة الvــــ� تـــــواجVVم والتـــــداخل بــــUن املعلومـــــات وضـــــعف  ســــاعد+م ع�ـــــ� التغلـــــب ع�ـ
تباطــــات بـــــUن التمثـــــيالت ال ـــاه ر- عقليـــــة �ــــ� البtيـــــة املعرفيـــــة للمتعلمـــــUن والتغلــــب ع�ـــــ� أخطـــــاء 6ن�بــ

اك والذاكرة و²داء، و�تفق +ذا مع بحث  ، )2021النجـار وآخـر�ن، (، )2021سـالم وآخـر�ن، (رو6د
)2021, Perković& Letina ( ،)2021, Kandasamy et al(.   

  :نتائج الفرض ا��امس

جات ال توجد "ع�� أنھينص الفرض ا��امس  تب د ق دالة إحصائيا بUن متوسطي  ر فر ر ً و
جة الDلية _�فض 6خفاق املعر�� و��  راj^موعتUن التجر�Rية والضابطة �� القياس البعدي �� الد

اك –أخطاء -ن�باه (ُ`ل �عد من أ�عاده ع�� حده  ).  أخطاء ²داء– أخطاء الذاكرة –ر أخطاء 6د
ــــس ـــار وللتحقـــــق مـــــن +ـــــذا الفـــــرض قـــــام الباحـــــث بحـ ق باســـــتخدام اختبــ بـــــUن ) مـــــان و�ت�ـــــ�(واب الفـــــر

جــــات اj^مــــوعتUن التجر�Rيــــة والــــضابطة �ــــ� القيــــاس البعــــدي تــــب د رمتوســــطي  جــــة الDليــــة ر ر �ــــ� الد
اك –أخطــاء -ن�بــاه (ُ_�فــض -خفــاق املعر�ــ� و�ــ� `ــل �عــد مــن أ�عــاده ع�ــ�   أخطــاء –ر أخطــاء 6د

  .يوk³ ذلك) 28(ل وا_^دو ،) أخطاء ²داء–الذاكرة 

  )28(لجدو 

ق ب^ن ا¡£موعت^ن التجر�·ية والضابطة �� القياس البعدي لإلخفاق املعر�� ) U(قيمة    وملعرفة الفر

  ن  ا¡£موعة  البعد
متوسط 

  الرتب
مجموع 

  الرتب
 Uقيمة 

ىمستو 
  الداللة

  82,00  7,45  11  التجر�·ية
  أخطاء /ن�باه

  218,00  16,77  13  الضابطة

  

16,000  
0,01  

  80,50  7,32  11  التجر�·ية
اكأخطاء /   رد

  219,50  16,88  13  الضابطة

  

14,500  
0,01  

  83,50  7,59  11  التجر�·ية
  أخطاء الذاكرة

  216,50  16,65  13  الضابطة

  

17,500  
0,01  

  87,00  7,91  11  التجر�·ية
  أخطاء �داء

  189,00  15,75  13  الضابطة

  

21,000  
0,01  

    68,50  6,23  11  التجر�·ية

جة الWلية   231,50  17,81  13  الضابطة  رالد

  

2,500  
0,01  

جـــــــات ) U(أن قيمـــــــة ) 28(ليتــــــkç مـــــــن ا_^ـــــــدو  تـــــــب د ـــــطي  ق بـــــــUن متوســ رملعرفـــــــة الفـــــــر ر و
جة الDلية لإلخفاق املعر�� و�� `ل �عد اj^موعتUن التجر�Rية والضابطة  ُ�� القياس البعدي �� الد ر

اك  أخطــاء 6–أخطــاء -ن�بــاه (مــن أ�عــاده ع�ــ� حــده   دالــة ،) أخطــاء ²داء– أخطــاء الــذاكرة –رد
ىإحــصائيا عنــد مــستو  فــض الفــرض الــصفر ) 0,01(ً يلــصا_k اj^موعــة التجر�Rيــة، ممــا �ــش�U إ�ــ�  ر

لوقبــو الفــرض البــديل والــذي �ــش�U إ�ــ� فاعليــة ال�éنــامج التعلي ــ� �ــ� خفــض 6خفــاق املعر�ــ� لــدى 
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لالتالميذ ذو صعو=ات -ن�باه، وا_^دو  �ة ) 29(ي ريوk³ املتوسطات ا_rسابية و-نحرافات املعيا
  .للمجموعتUن التجر�Rية والضابطة �� القياس البعدي ع�� مقياس 6خفاق املعر��

  )29(لجـدو 

�ـــة للمجمـــوعت^ن التجر�·يـــة والـــضابطة �ـــ� القيـــاس البعـــدي  راملتوســـطات ا�Íـــسابية و/نحرافـــات املعيا
  لإلخفاق املعر��

  ابطةالض  التجر�·ية
  �Lعاد

  ي/نحراف املعيار  املتوسط  ي/نحراف املعيار  املتوسط

  0‚480  2‚69  0‚461  1‚73  أخطاء /ن�باه

اك   0‚375  2‚76  0‚602  1‚79  رأخطاء /د

  0‚630  2‚87  0‚440  1‚91  أخطاء الذاكرة

  0‚599  2‚71  0‚447  1‚94  أخطاء /داء

جة الWلية   1‚291  11‚00  0‚904  7‚27  رالد

ق دالة إحـصائيا نظـرا لفاعليـة التـصميم التعلي ـ� القـائم ع�ـ�  الباو�فسر ًحث وجود فر ً و
اس��اتيجيات التعلم املس�ند إ�� الدماغ والذي أدى إ�� خفض 6خفاق املعر�� لدى تالميذ املرحلة 

ُ

ي-بتدائيــة ذو صــعو=ات 6ن�بــاه وذلــك مــن خــالل مــا تــم تــوف�Uه للمتعلمــUن �ــ� اj^موعــة التجر�Rيــة 
�ب مـــن ب�ئــة "عليميـــة فعالـــة وإتاحـــة وقــت `ـــاف للـــتعلم و"ــ ^يعVم ع�ـــ� التفكUـــ� وإبـــداء أثنــاء  ٍالتـــد َّ ر

اء و}فDـــار والـــتخلص مـــن ²خطـــاء باإلضـــافة إ�ـــ� التنـــوع �ـــ� تقـــديم }شـــDال البـــصر�ة واملثUـــ�ات  ر²
�ب وإتاحــة الفرصــة لقــراءة ا_�ــرائط والرســوم وتنظــيم املعلومــ راللفظيــة املرتبطــة بمحتــو التــد ات ى

ة أشــDال وا³ــrة و"عز�ــز الــتعلم عــن طر�ــق املعا_^ــة الواعيــة للمعلومــات ودمــج  روتــصtيفVا �ــ� صــو
ُاملـادة التعليميـة �ــ� إطـار متماســك مـع املعرفــة املوجـودة بالبtيـة املعرفيــة لـدpªم وتركUــ� -ن�بـاه ع�ــ� 

اك املواقـــف وا_�éــــ�ات املتنوعـــة والــــسرعة �ـــ� اســـ��جاع املعلومــــات وامل ف املرتبطــــة راملثUـــ�ات وإد رعـــا
لباملVـــام وانــــدماجVم �ـــ� عمليــــة الـــتعلم والوصــــو إ�ــــ� فVـــم أعمــــق ملـــادة الــــتعلم والتغلـــب ع�ــــ� "ــــش�ت 
-ن�بـــاه وا_rــــدود الــــضيقة للــــذاكرة، فاســــتخدام املتعلمــــUن �ــــ� اj^موعــــة التجر�Rيــــة إلســــ��اتيجيات 

التعلم املس�ند إ�� الدماغ ساعد+م ع�� التخلص من الصعو=ات التعليميـة ال
ُ

vـ� واجVـ�pم �ـ� املـادة 
ـــع �عـــــضVا والـــــتخلص مـــــن }�ـــــشطة العقليـــــة غUـــــ� املوجVـــــة  =ـــــط ا_�éـــــ�ات واملعلومـــــات مــ راملتعلمـــــة و

ُ

والتغلـــب ع�ـــ� 6خفـــاق املعر�ـــ� ومـــا يتـــضمنھ مـــن أخطـــاء معرفيـــة و"ـــش�ت ان�بـــاه و+فـــوات الــــذاكرة 
 Ayantoye et (،)2016إسماعيل، (، )Habib & Naz, 2015(روقصو �� ²داء و�تفق +ذا مع بحث 

al, 2020( ،) ،2021النجـار وآخـر�ن(  ،)Mukhtar & Naz, 2021( ،)Eskandari et al, 2021( ،
�با ع�� تلك ا_^لسات ولم تقدم  وذلك بخالف املتعلمUن �� اj^موعة الضابطة الذين لم يتلقوا تد

ُ ً ر
ف الvــÒ قــد ت ولVــم فنيــات محــددة وا³ــrة أو خطــوات منظمــة بــل øــ� م��وكــة للظــر َ ًرجــع أحيانــا إ�ــ� ُ

  .طبيعة املوقف التعلي �

  :نتائج الفرض السادس

تـــــب  "ع�ــــ� أنـــــھيــــنص الفــــرض الـــــسادس  ق دالـــــة إحــــصائيا بـــــUن متوســــطي  ـــد فــــر رال توجـ ً و
جــــة الDليــــة _�فــــض 6خفــــاق  جــــات اj^موعــــة التجر�Rيــــة �ــــ� القياســــUن البعــــدي والت�بnــــ� �ــــ� الد رد ر

̀ــل �عــد مــن أ�عــاده ع�ــ� حــده  اك –ن�بــاه أخطــاء -(ُاملعر�ــ� و�ــ�   – أخطــاء الــذاكرة –ر أخطــاء 6د
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ـــاء ²داء ق باســــــتخدام اختبــــــار ، )أخطـــ ــــر ـــــق مــــــن +ــــــذا الفــــــرض قــــــام الباحــــــث بحــــــساب الفــ ووللتحقـ
جـــات اj^موعـــة التجر�Rيـــة �ـــ� القياســـUن البعـــدي ) نو�لDوكـــسو( تـــب د ربـــUن متوســـطي  والت�بnـــ� �ـــ� ر

جة الDلية لإلخفاق املعر�� و�� `ل �عد من أ�عاده ع�� ُالد اك –أخطاء -ن�بـاه ( حده ر ر أخطـاء 6د
  .يوk³ ذلك) 30(ل، وا_^دو ) أخطاء ²داء– أخطاء الذاكرة –

  )30(لجـدو 

ق ب^ن القياس^ن البعدي والت�بà� للمجموعة التجر�·ية �� 8خفاق املعر��) Z(قيمة    وملعرفة الفر

  لةىمستو الدال  Zقيمة   مجموع الرتب  متوسط الرتب  11=ن   الرتب  �Lعاد

  0‚00  0‚00  -  السالبة

  أخطاء /ن�باه  1‚00  1‚00  1  املوجبة

 - -  10  يال�ساو

  غ^C دالة  1‚000

  0‚00  0‚00  -  السالبة

اك  1‚00  1‚00  1  املوجبة   رأخطاء 8د

 - -  10  يال�ساو

  غ^C دالة  1‚000

  0‚00  0‚00  -  السالبة

  أخطاء الذاكرة  1‚00  1‚00  1  املوجبة

 - -  10  يال�ساو

  غ^C دالة  1‚000

  0‚00  0‚00  -  السالبة

  أخطاء �داء  3‚00  1‚50  2  املوجبة

 - -  9  يال�ساو

  غ^C دالة  1‚414

  0‚00  0‚00  -  السالبة

جة الWلية  3‚00  1‚50  2  املوجبة   رالد

 - -  9  يال�ساو

  غ^C دالة  1‚342

ق) Z(أن قيمـــــــة ) 30(ليتـــــــkç مـــــــن ا_^ـــــــدو  جـــــــات وملعرفـــــــة الفـــــــر تـــــــب د ــــطي  ر بـــــــUن متوســـ ر
جة الDلية غ�U دالة إحصائيا، مما �ش�U إ��  ًالقياسUن البعدى والت�ب�n أل�عاد 6خفاق املعر�� والد ر

يقبو الفرض الصفر والذي �ش�U إ�� أنھ  جات "ل تب د ق دالة إحصائيا بUن متوسطي  رال توجد فر ر ً و
ُجة الDلية �� 6خفاق املعر�� و�� `ل �عد اj^موعة التجر�Rية �� القياسUن البعدي والت�ب�n �� الد ر

ـــن أ�عــــــاده ع�ــــــ� حــــــده  اك –أخطــــــاء -ن�بــــــاه (مـــ ـــاء 6د ، ) أخطــــــاء ²داء– أخطــــــاء الــــــذاكرة –ر أخطـــ
�ــــة للقياســــUن البعــــدي والت�بnــــ� ) 31(لوا_^ــــدو  ريو³ــــk املتوســــطات ا_rــــسابية و-نحرافــــات املعيا

  .للمجموعة التجر�Rية ع�� مقياس 6خفاق املعر��
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  )31(لجـدو 

�ـــة للمجموعـــة التجر�·يــة �ـــ� القياســـ^ن البعــدي والت�بàـــ� �ـــ�  راملتوســطات ا�Íـــسابية و/نحرافــات املعيا
  8خفاق املعر��

  ي/نحراف املعيار  املتوسط  ن  القياس  �Lعاد

  0‚461  1‚73 11  �عدي
  أخطاء /ن�باه

�à0‚407  1‚82 11  ت�ب  

  0‚602  1‚79 11  �عدي
اك   رأخطاء 8د

  0‚632  1‚87 11  بà�ت�

  0‚440  1‚91 11  �عدي
  أخطاء الذاكرة

�à0‚425  1‚99 11  ت�ب  

  0‚447  1‚94 11  �عدي
  أخطاء �داء

�à0‚583  2‚11 11  ت�ب  

  0‚904  7‚27  11  �عدي
جة الWلية   رالد

�à0‚874  7‚82 11  ت�ب  

ق دالــــة إحــــصائيا بــــUن القيــــاس البعــــدي ًو�فــــسر الباحــــث +ــــذه الن�يجــــة عــــدم وجــــود فــــر  و
والت�بnــ� �ـــ� 6خفـــاق املعر�ـــ� وذلـــك �ـــ� ضـــوء اســتمرار تـــأث�U التـــصميم التعلي ـــ� القـــائم ع�ـــ� نظر�ـــة 
رالتعلم املس�ند إ�� الدماغ وما تناولھ التصميم من أ�ـشطة وصـو سـاعدت املتعلمـUن ع�ـ� املـشاركة 

ُ

اك املتعلمـــUن املثUـــ�ات واملواقـــف الvـــ� تـــم تقـــديمVا و6َّيجابيـــة والفعالـــة وال��كUـــ� ع�ـــ� }�ـــشطة و رإد
ة ع�ـــ� تخـــز�ن املعلومـــات ومعا_^�pـــا واســـ��جاعVا  رللمثUـــ�ات وصـــياغ�pا ع�ـــ� نحـــو يمكـــن فVمVـــا والقـــد ُ

اكVــا �ــ� املVــام ا�jتلفــة،  ف الvــ� تــم إد روتوظيــف املعلومــات واملعــا ُكمــا يمكــن تفــس�U +ــذه الن�يجــة ر

رUن لل�ــساؤالت وتقــديم صـــو وثبــات فعاليــة ال�éنــامج التعلي ــ� �ـــ� ضــوء إتاحــة الفرصــة أمـــام املتعلمــ
سوم بيانية ساعدت املتعلمUن ع�� -ن�باه rjتو ا_^لسات التعليمية و+و ما سا+م �� تحسUن  ىو ر
اك وآداء الذاكرة ومعا_^�pم ال�rيحة للمعلومات وتحسUن آدا�pم �شDل واk³ لذا  ر-ن�باه و6د

ملعر�� لدى تالميذ املرحلة -بتدائية ̀ان +ناك ثبات لفاعلية ال�éنامج التعلي � �� خفض 6خفاق ا
�nن البعدي والت�بUق دالة إحصائيا ب ًذو صعو=ات 6ن�باه وعدم وجود فر و   .ي

  :توصيات البحث

  :�� ضوء ما أسفرت عنھ نتائج البحث ا_rا�� يو-Òî الباحث بما ي��

�س ا -1 ة تصميم ب�ئات التعلم �ـ� ضـوء نظر�ـة الـتعلم املـس�ند إ�ـ� الـدماغ �ـ� تـد رضر ر
ُ

اسـات و رلد
ي-جتماعيــة لتالميـــذ املرحلـــة -بتدائيــة ذو صـــعو=ات -ن�بـــاه للــتخلص مـــن املVـــام و}�ـــشطة 

التعليمية املعقدة وتوف�U مناخ إيجاbي �ساعد ع�� الثقة بالنفس
ُ

 . 
�ب ع�ــــ� كيفيـــــة اســــتخدام نظر�ـــــة  -2 ـــUن واملــــشرفUن ال��بـــــو�Uن للتــــد �Rيــــة للمعلمــ ات تد رعقــــد دو ر ر

التعلم املس�ند إ�� ال
ُ

دماغ �� العملية التعليمية حÒv ي�س�Ò لVم مواكبة العـصر والتعـرف ع�ـ� 
�سية ا_rديثة  .ر}ساليب التد
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اســات -جتماعيــة تــضمي�pا أ�ــشطة ومVــام "عليميــة تــرتبط مباشــرة  -3 رتوجيــھ واضــ�n منــا�� الد
ة ان�باه املتعلمـUن و"ـشو�قVم للمـادة لتحـسUن الدافعيـة العقل يـة ر�عملية التعلم و"عمل ع�� اثا

يوتفادي حدوث إخفاق معر�� يؤثر سلبا ع�� عملية التعلم لدى ذو صعو=ات -ن�باه ً . 
يتوجيھ أولياء }مو إ�� -+تمام واملتا�عة املستمرة ألبنا�pم ذو صعو=ات -ن�باه ومساعدpqم  -4 ر

اسية ا�jتلفة رع�� التخلص من }عباء املعرفية الv� "عو عملية "علمVم �� املواد الد  .ق

  :حوث مقCDحةب

  :ًبناء ع�� نتائج البحث يق��ح الباحث إجراء البحوث التالية

ا�ـî� وخفـض  -1 رأثر برنامج "علي � قـائم ع�ـ� نظر�ـة الـتعلم املـس�ند إ�ـ� الـدماغ �ـ� التحـصيل الد
ُ

 .يالعبء املعر�� لدى تالميذ املرحلة -بتدائية ذو صعو=ات التعلم
̀اديمية لدى ذو صعو=ات التعلمالعالقة بUن 6خفاق املعر�� وكفاءة الذات -2  .ي }
ـــتعلم مــــــن تالميــــــذ املرحلــــــة  -3 ــــة لــــــدى املو+ــــــو=Uن والعــــــاديUن وذو صــــــعو=ات الـــ ـــــة العقليــ يالدافعيـ

 ".نبحث مقار"-بتدائية 
 .يالوظائف التنفيذية والفVم القراKي كمنRئات باإلخفاق املعر�� لدى ذو صعو=ات التعلم -4
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  :املراجع

أوال
ً

  : العر*يةاملراجع: 

6خفـاق املعر�ـ� وعالقتـھ بDـل مـن 6نـدماج ). 2019. (إبرا+يم، �سرا شعبان؛ وعليـوه، دمحم مـصطفى
ا�î� لتالميذ الصف الثا�ي 6عدادي �î� والتوافق الد راملد  جامعـة –مجلـة `ليـة ال��بيـة . ر

سعيد   .223-178، )26(، ربو

، جــاد، ومحفـــوظي، عبدالــ  قـــاموس مـــصط�rات ).2012. (ستاريأبــو الـــديار، مــسعد نجـــاح؛ والبحUـــ�
  .مكتبة الDو�ت الوطنية: ، الDو�ت2 ط.صعو=ات التعلم ومفرداpqا

ــــ� الب�ئــــــة الــــــسعودية املنطقــــــة ). "1979. (أبــــــو حطــــــب، فــــــؤاد ـــن املــــــصفوفات املتتا�عــــــة ع�ــ افـــ ـــUن  رتقنـــ
  . السعودية-، مكة املكرمةمطبوعات مركز البحوث ال��بو�ة والنفسية". الغر=ية

Òîï ا برنامج إثراKي �� ا_^غرافيا قائم ع�� نظر�ة التعلم املس�ند ). 2016. (لسيد شعبانرإسماعيل، 
ات التفكUـــ� التحلي�ــ� والبــصر لــدى تالميــذ الــصف الرا�ـــع  يإ�ــ� الــدماغ لتنميــة �عــض مVــا ر

اسات 6جتماعية. -بتداKي   .62-1، )82(، رمجلة ا_^معية ال��بو�ة للد

ق ، دمحم ر زالبحUــــ� ـــة بتحمــــل الغمــــوض لــــدى عينــــة مــــن الــــصم �عــــض املتغ). 2002. (ي  –Uــــ�ات املرتبطـ
اسة ميدانية ة. رد رسالة ماجست�U غ�U مtشو   . جامعة عUن شمس-، `لية البنات ر

، م�ـÒ حــسن الــسيد ا+ـان حــسUن إبـرا+يم، و=ــدو ، نو يجـابر، جــابر عبدا_rميـد؛ والtــشو ). 2015. (ري
�»� قــــائم ع�ــــ� نظر�ــــة  ـــ� تنميــــة الدافعيــــTRIZرفاعليــــة برنــــامج تــــد ة العقليــــة لــــدى طــــالب  �ـ

اســات العليــا لل��بيــة –مجلــة العلــوم ال��بو�ــة . ا_^امعــة  23،  جامعــة القـــا+رة–ر `ليـــة الد
)2( ،493-518.  

اj^لــة . الدافعيــة العقليـة لـدى الطلبـة املو+ــو=Uن بمحافظـة جـدة). 2019. (ا_rميـدي، حـسن عطيـة
  . 24-1، )1 (35،  جامعة أسيوط-العلمية لDلية ال��بية 

نرشيد، س +ار و فا اسـات ). 2019. (ر رالدافعيـة العقليـة وعالق�pـا بـالتوافق }`ـادي � لـدى طلبـة الد
، )42(،  جامعـــة بابــــل–مجلـــة `ليـــة ال��بيــــة }ساســـية للعلـــوم ال��بو�ــــة و�6ـــسانية . العليـــا
1073-1089.  

جـــاء }`ـــادي � وعالقتـــھ باإلخفـــاق املعر�ـــ� وضـــغوط ا). 2020. (زايـــد، أمـــل دمحم أحمـــد _rيـــاة لـــدى ر6
  .1206-1137، )75(، جامعة سو+اج– `لية ال��بية –اj^لة ال��بو�ة . طلبة `لية ال��بية

الدافعيـــة العقليـــة وعالق�pــا بكفـــاءة التمثيـــل املعر�ــ� والفVـــم القراKـــي ). 2020. (زايــد، أمـــل دمحم أحمــد
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