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(نظرية التعلم القائم على الدماغ ذي الجانبين)
تنسب هذه النظرية إلى العالم( روجر سبيرى) ( Roger Sperry (1960عندما قام وفريق من الجراحين في معهد كاليفورنيا
التكنولوجي
بإجراء مجموعة من العمليات الجراحية
 ،جعلت دراسة كل من نصفي الدماغ بمعزل عن اآلخر أم اًر ممكناً و تبنى مبادئها
على وجود نصفين كرويين للدماغ أحدهما أيمن و األخر أيسر و لكل منهما وظائف محددة كاالتي .
(وظائف الدماغ)
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الدماغ :
هو مركز العقل الذي يميز اإلنسان عن باقي المخلوقات الحية ،ومن ( )Brainالدماغ المعروف لدى العلماء والتربويين أن
الدماغ البشري يتكون من جانبين أحدهما أيمن واآلخر ايسر ،وهما جزئيين ال يمكن الفصل بينهما ويعمالن معا ً بشكل متكامل
وكلي أن اإلنسان يمتلك دماغا ً واحداً ،إال أنه يتكون من نصفي كرة لمعالجة المعلومات بأسلوبين مختلفين.
( فالنصف األيمن من الدماغ) :يتخصص في إعادة بناء وتركيب األجزاء لتكوين كل متكامل ،كما أنه يتعرف على العالقات
بين األجزاء المنفصلة ،وهو ال ينتقل بصورة خطيةواما يعمل بشكل كلي بينما يبدي
(النصف األيسر للكرة الدماغية) :فاعلية في عمليات المعالجة البصرية والمكانية ،فنحن ال نفكر بنصف واحد دون اآلخر
فكالهما يشترك في العمليات العقلية العليا.
المحتوى:
خصائص التعلم القائم على الدماغ ذي الجانبين :
 .1 .يتأثر الدماغ والجانبين بالخبرات البيئية والتجارب العملية  ،مما يزيد من قدرات المتعلم.على التعامل مع األشياء بصورة
أفضل تكون السعة الدماغية قابلة لتعلم موضوعات أصعب واكثر تعقيدا ً وعلى هذا فإن البيئة تعد مصدرا ً أساسيا ً في تنمية
القدرات العقلية وزيادة السعة الدماغية
 .2يؤكد التعلم القائم على الدماغ ذي الجانبين أن الذكاء ديناميكي غير ثابت  ،حيث أنه يتأثر بالعوامل البيئية وينمو بنم والفرد
ويأخذ سمات وخصائص متعددة ويكتسب قدرات جديدة تساعد على صقل وتقوية العديد من الذكاءات بصورة متفاوتة .
 .3يتأثر التعلم القائم على الدماغ ذي الجانبين بمراحل نمو الفرد  ،حيث تنمو و تتطور القدرات بسرعة في مرحلتي الطفولة
والمراهقة  ،اللتين تعدان مهمتين في بناء وصقل قدرات الفرد  ،وخاصة في تعلم اللغة  ،و تقليد األصوات ونطق الكلمات و
تعلم المصطلحات والرموز وكيفية التفكير بصريا ً في األشكال والرسومات  ،واكتساب المهارات الحركية ونمو الجوانب
الوجدانية  ،وفهم المتغيرات البيئية المحيطة وغيرها.ومن استراتيجياتها:

استراتيجية التسريع المعرفي:
Cognitive Acceleration Strategy
• مجموعة من األنشطة العلمية ,صممت بطريقة تجعل الطالب نشطاً يحلل ويستنتج ويحل المشكالت من
خالل أجراء التجارب ,ومناقشة أوراق العمل مع زمالئه ,والتعاون معهم في اإلجابة على بطاقات العمل المرفقة
مع أوراق العمل ,وربط المعلومة العلمية مع الحياة العملية (.أبو حجلة)7 :2007,
تهدف استراتيجية التسريع المعرفي إلى:
•
• تنشيط جانبي الدماغ األيمن واأليسر معاً (الدماغ كله) ,إذا أنها تعمل على رفع مستويات النمو العقلي
وتفعيل عمل الدماغ وتنمية التفكير بأنواعه المختلفة مثل التفكير البصري (عن طريق المواد واألدوات الالزمة
للقيام باألنشطة الصفية) ,والتفكير الناقد (عن طريق تعديل مسارات التفكير ,والتفكير في التفكير) ,والتفكير
اإلبداعي (عن طريق ابتكار أنماط تفكير جديدة وغيرها).
• تعمل على توسيع أفاق التعلم في جانبي الدماغ ,إذ تجعل المتعلمين يفكرون بصورة أفضل من خالل ربط
المفاهيم وفرض الفروض وحل التناقضات والتعامل مع المحسوس للوصول إلى المجردات.
• تنمي قدرات المتعلمين العقلية في عمليات التحليل ,وذلك عندما يقوم المتعلمون بتحليل المواقف المتعارضة
والتعرف على التناقضات ومحاولة دمج أنماط التفكير المتناغمة مع الدماغ ومع االستراتيجيات المخزنة
عندهم ,وبناء الهياكل المعرفية المتكاملة وتنظيمها عند المتعلمين( .عفانة ويوسف)244 :2009,

تتضمن استراتيجية التسريع المعرفي أربع خطوات أساسية هي:

• _1األعداد الحسي :وفيها
• أ -يقوم المعلم في هذه الخطوةأواالستراتيجية الخاصة,بطرح مشكلة على المتعلمين والسماح لهم بالمناقشة.
• ب -يكون المعلم موجهاً لألنشطة الصفية والمناقشات التي تلعب دو اًر مهماً في تنمية التفكير.
• ج -يعطي المعلم فرصةللمتعلمين للتعبيرعنالعالقات التي توصلوا إليهاأواستخدموهاأواإلجراءات التي نفذوها.
• د -يربط المعلم بين الخبرات التي اكتسبها المتعلمون في الدرس وخبرات الحياة اليومية .
•  -2التعارض المعرفي :وفيها:
• أ -يتعرض المتعلمون عن طريق األنشطة الحسية إلى مشاهدات تكون مفاجئة لهم ألنها ال تتفق مع توقعاتهم ,وال
تتناغم مع دوافعهم أو خبراتهم السابقة أو مع خبراتهم المباشرة التي تعرضوا لها في بداية النشاط.
• ب -تتولد نتيجة هذه المفاجأة حالة من التعجب واالندهاش تدعو المتعلمين إلعادة النظر في بنيتهم المعرفية
وطريقة تفكيرهم لكي يتكيفوا مع األدلة التجريبية الجديدة.
• ج -يمكن مالحظة النمو المعرفي لدى المتعلمين في مهارات التفكير عن طريق التدرج المعرفي واالنتقال من
المستوى األدنى إلى المستوى األعلى.
• د -يستعين المعلم بأنشطة صفية محيرة للمتعلم ,وذلك حتى يصل المتعلم ,إلى أقصى ما يستطيع من التفكير ,بل
يتعداه حتى يستطيع الوصول إلى حالة االتزان واالستقرار.

•  - 3ما وراء المعرفة ( التفكير في التفكير) وفيها:
• أ -تبدأ هذه الخطوة بتحقيق مبدأ وعي المتعلم بعمليات تفكيره ,وإدراكه لما يقوله وما يعمله ,ولماذا أستخدم
هذه الطريقة في التفكير؟ ولماذا فكر من خاللها؟
• ب -يفكر المتعلمون في األسباب التي دعت إلى التفكير في المشكلة عن طريق األسئلة التي يطرحها
المعلم مثل( كيف فعلت ذلك؟ ,لماذا فعلت ذلك؟ ,هل توضح ذلك؟)
• ج -يدرك المتعلمون نوع التفكير الذي استخدموه في حل المشكلة ,حيث يستطيعون تنظيم أفكارهم وخطوات
تفكيرهم ذاتياً ,األمر الذي يؤدي إلى اإلسراع في نمو مهارات تفكيرهم وبالتالي زيادة النمو المعرفي لديهم.
•  -4التجسير:
• أ -تهدف هذه الخطوة إلى ربط الخبرات التي اكتسبها المتعلمون من النشاط الذي قاموا به مع خبراتهم في
الحياة العملية ومع المواد الدراسية األخرى.
• ب -بناء جسور فكرية بين األنشطة والحياة العملية أمر ضروري إلخراج الخبرات التعليمية من اإلطار
النظري إلى اإلطار العملي والتطبيقات الحياتية.
• ج -أيجاد عالقات وروابط بين الخبرات الجديدة المتعلمة والمواد الدراسية األخرى يساعد على نقل أثر التعلم
إلى جوانب حياتية مختلفة ,وبالتالي بناء وتكوين صورة متكاملة للمعرفة(.عفانة ويوسف)24 -245 :2009,

دور المعلم والمتعلم في االستراتيجية :

(المعلم ) كان دوره مهم في أعداد األنشطة الصفية  ,كذلك موجه ومرشد للطلبة ,كما تم •
ربط الخبرات الحسية الحالية بالمعلومات السابقة عند الطلبة  ،اما (المتعلم) من خالل
األنشطة ثم التعارض المعرفي عند الطلبة تتولد حالة من التعجب واالندهاش لديهم وهذا
يساعد الطلبة على التفكير وإيجاد الحلول لحل هذا التعارض المعرفي من خالل التفكير في
األسباب التي أدت إلى التعارض المعرفي إليجاد حل لمشكالتهم ,ثم يجدون عالقات بين
الخبرات الجديدة وخبراتهم السابقة.
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