
(       جملة البحوث الرتبوية والنفسية71(         اجمللد )66العدد)   2020
 

 

83 
 

تصور مقترح لتنمية معارف وميول  لطالب الدراسات العليا 

تخصص المناهج وطرق التدريس بجامعة الملك خالد نحو 

 (.BBLاالستراتيجيات المتناغمة مع التعلم المستند  للدماغ )
 استاذ املناهج وطرق تدريس العلوو  املساعد/د. إبراهيه أمحد آل فرحان

 جامعة امللك خالد, املنلكة العربية السعودية

  1/7/2222تاريخ النشر :    5/4/2222 قبوؿ النشر:  3/2/2222استالـ البحث: 

 المستخمص:
ؽ ائىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف مستوى معارؼ وميوؿ  طالب الدراسات العميا تخصص المناىج وطر 

ومف ثـ وضع   (BBLالتدريس بجامعة الممؾ خالد نحو لالستراتيجيات  المتناغمة مع التعمـ المستند  لمدماغ )
ؽ التدريس بجامعة الممؾ ائتصور مقترح لتنمية معارؼ وميوؿ  طالب الدراسات العميا تخصص المناىج وطر 

, ولتحقيؽ ىذه اليدؼ تـ إعداد اختبار  (BBLخالد نحو االستراتيجيات المتناغمة مع التعمـ المستند  لمدماغ )
معرفي, ومقياس الميؿ لتطبيؽ االستراتيجيات المتناغمة مع التعمـ المستند لمدماغ  كما  تـ استخداـ المنيج 

طالبًا وطالبة مف طالب الدراسات العميا  07, وتكونت عينة الدراسة مف  الدراسة  الوصفي لمناسبتو ألىداؼ
ىػ  وقد أظيرت 0447/0440المنتظميف في قسـ المناىج وطرؽ التدريس لمعاـ الدراسي)ماجستير ودكتوراه( 

الدراسة جممة مف النتائج أىميا أف المستوى المعرفي والميؿ لمتطبيؽ لدى طالب الدراسات العميا )ماجستير 
د إلى الدماغ كاف ؽ التدريس لالستراتيجيات المتناغمة مع مبادئ التعمـ المستنائودكتوراه( تخصص المناىج وطر 

(0 بيف متوسط درجات الطالب 7070متوسطًا , وأنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
الدراسات العميا في المستوى المعرفي والميؿ نحو تطبيؽ االستراتيجيات المتناغمة مع التعمـ المستند لمدماغ عائدة 

معارؼ وميوؿ طالب الدراسات  دراسة تـ اعداد تصور مقترح لتنميةالختالؼ الدرجة العممية, وفي ضوء نتائج ال
ؽ التدريس بجامعة الممؾ خالد لالستراتيجيات المتناغمة مع التعمـ المستند  لمدماغ ائالعميا تخصص المناىج وطر 

(BBLكما انتيت الدراسة بمجموعة مف التوصيات المقترحة التي مف شأنيا تفعيؿ استخداـ االستراتيجيا ,) ت
 المتناغمة مع التعمـ المستند لمدماغ0

 

الكممات المفتاحية: طالب الدراسات العميا , المناىج وطرؽ التدريس, الميؿ لمتطبيؽ , مستوى 
 المعرفة , التعمـ المستند لمدماغ.
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King Khalid University towards Strategies Compatible with Brain-Based Learning 
(BBL). 

Dr. Ibrahim Ahmed  Al-Farhan 
Assistant Professor of Curricula and Methods of Teaching Sciences- College of 

Education - King Khalid University, Kingdom of Saudi Arabia 
ialfarhan@kku.edu.sa 

Abstract 
The study aimed to reveal the level of knowledge and tendencies of high- study students 
specializing in curriculum and teaching methods at King Khalid University towards 
harmonious strategies with brain-based learning (BBL). And Then, putting a proposed 
concept to develop knowledge and tendencies of high-study students specializing in 
curriculum and teaching methods at King Khalid University towards harmonious strategies 
with Brain-based learning (BBL). For achieving this goal, a cognitive test and a scale of 
tendency were prepared to apply harmonious strategies with brain-based learning. The 
descriptive approach was used because it suits the goals of the study. The study sample 
consisted of (70) male and female students of postgraduate students (MA and Ph.D.) who 
are attending regularly at the Department of Curriculum and Teaching Methods for the 
academic year 1440/1441 AH. The study has shown a lot of results, the most important 
one is that the cognitive level and tendency to apply for postgraduate students (MA and 
Ph.D.) specializing in curriculum and teaching methods for harmonious strategies with 
brain-based learning principles was Average, and there are statistically significant 
differences at the level of significance (0.05) between the average of postgraduate 
students’ degrees in the cognitive level and the tendency towards applying harmonious 
strategies with brain-based learning which due to the difference in the academic degree, 
and in the light of the results of the study. A proposed concept was developed to enhance 
the knowledge and tendencies of postgraduate students specializing in curriculum and 
teaching methods at King Khalid University for the harmonious strategies with brain-based 
learning (BBL). The study was ended with a set of suggested recommendations that would 
activate the use of the harmonious strategies with brain-based learning0 

Keywords: high-study students; curriculum and teaching methods; 
applicability; level of knowledge; brain-based learning 
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  المقدمة
تواجو سائر المجتمعات منذ فترة غير قميمة, ومف بينيا تتصاعد التحديات والمتغيرات العالمية التى بدأت 

الخصخصة, وثورة االتصاالت, والثورة التكنولوجية, والتدفؽ الكيفي والكمي اليائؿ في المعرفة, وغير ذلؾ مف 
بداعات العقؿ اإلنساني, وذلؾ ألف امتالؾ  خصائص المجتمع المعاصر الذي يرتكز أساسا عمى المعمومات وا 

تخداميا واالستفادة مف تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت أضحي أىـ عوامؿ التنافس االقتصادي بيف المعرفة واس
 الدوؿ 0

لذلؾ تسعى الشعوب الى تطوير برامجيا التعميمية لمتواكب مع ىذه التغيرات المتسارعة مف خالؿ مراجعة 
حيث يأتي التعميـ العالي في قمة المراحؿ مخرجاتيا وتطويرىا بما يتناسب مع متطمبات القرف الواحد والعشروف , 

التعميمية والذي ُيعد االىتماـ بو أحد المظاىر الميمة لمنيضة الحضارية والتنمية االقتصادية واالجتماعية, 
والوسيمة الرئيسة لتقدـ المجتمع وتطوره, وذلؾ باعتباره المضطمع بخدمة الفرد والمجتمع, والبحث العممي, 

نتاجيا ونشرىا وتوظيفيا, مع تقديـ التعميـ المستمر )صالح وصبيح, والمحافظة عمى المع  (87720رفة ونقميا وا 
وتتجسد ىذه األدوار بصورة أكبر في الدراسات العميا التي تعتبر امتدادًا طبيعيًا لممرحمة الجامعية األولى, 

اط ببرامج الدراسات العميا ولكف في مستوى أعمى وتخصص دقيؽ يسمح بدراسة أعمؽ ومعرفة أغزر, وبالتالي ُين
في مختمؼ التخصصات والجامعات مسئولية إعداد الكوادر العممية والفنية المؤىمة لتتبوأ المراكز القيادية في 
مختمؼ التخصصات, ومف ثـ سد احتياجات المجتمع وتزويده بالكفاءات البشرية التي تسيـ في إنتاج التراث 

ًا إجراء البحوث العممية النظرية والتطبيقية التي يتطمبيا رقي الفرد والمجتمع الثقافي لممجتمع ونشره وتطويره, أيض
 (87740عمميًا وتقنيًا ) الحولي وأبو دقة, 

وتأسيسًا عمى أدوار الدراسات العميا في تحقيؽ التنمية الشاممة والمستدامة لممجتمعات المتقدمة والنامية 
دراسات العميا والتخطيط ليا؛ إذ يتوقؼ عمى جودة ىذه البرامج قوة عمى حد سواء, ظير االىتماـ بتطوير برامج ال

الجامعة التي تنتمي إلييا, وتميز خريجييا في ارتياد وتوظيؼ سبؿ وآفاؽ المعرفة التي لـ تكف متاحة ليـ أثناء 
 (87740دراستيـ الجامعية األولى )نصر, 

شكموف القاعدة األساسية في إعداد الباحثيف إف اتساع قاعدة التعميـ الجامعي وتضخـ عدد طالبو الذيف ي
العممييف, وما يعنيو ىذا مف مزيد مف الجيد في إعداد أعضاء ىيئة التدريس لمقابمة ىذه األعداد المتزايدة مف 

 (09910الممتحقيف بالدراسات العميا )حسانيف, 
الوظيفي, تحسيف الراتب, تحقيؽ بغرض الترفيع  –عالميًا  –ايضًا تزايد اإلقباؿ عمى الدراسات العميا 

زاء تمؾ االعتبارات, تبرز ضرورة تطوير الدراسات العميا Alfiler, 2011الذات, التنمية المينية المستدامة, ) (0 وا 
في كميات التربية وخاصة ما تتعمؽ بالبرامج التي تيتـ بالمناىج وطرؽ التدريس , األمر الذي يتضمف كذلؾ 

مرار؛ إذ إف التقويـ يمثؿ الوسيمة التي ُيحكـ في ضوئيا عمى واقع المنظومة ومدى ضرورة تقويـ برامجيا باست
نجاح برامجيا في تحقيؽ األىداؼ التي تسعى إلييا, ومف ثـ اتخاذ القرارات الالزمة لتحسيف وتطوير كافة 
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0 ولذلؾ يجب عمى (8770مدخالتيا وعممياتيا ومخرجاتيا لمرفع مف كفاءتيا وزيادة فاعميتيا )أبودقة والمولو, 
برامج الدراسات العميا وخاصة في المناىج وطرؽ التدريس أف تساير التطورات الحديثة وخاصة ما يتعمؽ 
بنظريات التعمـ والتوجيات الحديثة في التعميـ حتى تكوف مخرجاتيا قادرة عمى صياغة ىذه االفكار الحديثة في 

راسات وكفاءات تعود باألثر اإليجابي عمى المناىج وطرؽ صورة تخدـ المجتمع التربوي بما يتعمؽ مف بحوث ود
التدريس 0 ولذلؾ يجب أف يكوف طالب الدراسات العميا تخصص المناىج وطرؽ التدريس عمى الماـ كامؿ بكؿ 

 التوجيات الحديثة في مجاؿ تخصصيـ , ومف ىذه التوجيات الحديثة نظرية التعمُّـ المستند إلى الدِّماغ 
Brain Learning Theory Based  والتي تؤكد خصائصيا عمى أنيا نظاـ في حدِّ ذاتيا, وىي ليست ,

تصميمًا معدِّا مسبقًا, بؿ ىي اتجاه متعدد األنظمة إذ اشتقت مف عدد مف األنظمة, مثؿ الكيمياء, وعمـ 
   (87700قطامي والمشاعمة,)األعصاب, وعمـ النفس, واليندسة الوراثية, واألحياء, وعمـ الحاسوب 

ومع بداية القرف الحالي كاف التعمـ يوصؼ مف خالؿ السموؾ الظاىري لمتعمـ حيث كانت النظريات السموكية   
ىي الموجوده في الساحة لتفسير ظواىر التعمـ البشري ومع ظيور التقنيات الحديثة خالؿ العقديف الماضييف 

غير تدفؽ الدـ مع تغير المواقؼ المحيطو والتي استطاعت الكشؼ عف تفاصيؿ الدماغ البشري وكيفية عممو وت
نقمت ىذه االفكار لتفسير حدوث التعمـ لدى االنساف 0 حيث غيرت االبحاث المتعمقو بالتغيرات التي تحدث 
لمدماغ مع تغير المواقؼ التعميمية النظرة السائدة عف عممية التعمـ وطرؽ تجويدىا0 وانبثؽ عف النظرة المشتركة 

وعمـ النفس المعرفي مجاؿ جديد ىو: التعمُّـ المستند لمدماغ, والذي ييتـ بصورة أساسية  لكؿ مف عمـ األعصاب
, أي بآلية عمؿ العقؿ )عممية التفكير ذاتيا( Mind, Brain and Education (MBI)بالعقؿ والدِّماغ والتربية

 0(Muscella,2014)مع الدِّماغ )العضو القائـ بعممية التفكير(, وكيفية انعكاس ذلؾ عمى التربية 
وتؤكد نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ عمى أف كؿ فرد قادر عمى التعمـ, إذا ما توافرت لو بيئة التعمـ 
النشطة الحافزة عمى التعمـ, حيث تعد ىذه البيئة حافزة متى كانت خالية مف التيديد والتوتر, وتتوافر فييا 

(, كما تؤكد ىذه النظرية 8707؛ جنسف, 8707لي0 )إسماعيؿ, الدافعية والمكافآت والنشاط الحركي واالنفعا
عمى أىمية الحواس في وظائؼ الدماغ في أثناء المعالجة الدماغية, وأثر العادات الصحية في تقوية الذاكرة 

 (87070)جينسف, 
ونتيجة لمجيود المتالحقة لمتعرؼ عمى آلية حدوث التعمـ داخؿ الدماغ ظيرت نماذج متعددة تفسر 

كانيزمات الدماغ وآلية عمميا, ومنيا: نموذج الدماغ الثنائي, والثالثي, وأخيرًا الكمي الذي يقسـ الدماغ إلى مي

( 0 ونظرًا لمتكامؿ الحادث بيف مجاالت عممية مختمفة كعمـ 8774)السمطي,  Herman أربعة أجزاء لييرماف

ع بداية األلفية الثالثة ما يعرؼ بالتعمـ المستند النفس وعمـ الفسيولوجي والكيمياء الحيوية والطب وغيرىا ظير م

, والذي عرؼ في بعض أدبيات التربية عمى أنو "التعمـ الذي تـ  ( Brain based Learning) إلى الدماغ
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(, كما عرفتو 8770تنظيمو لممواقؼ التعميمية والتعممية, وفؽ بنى وطبيعة الدماغ" )قطامي, المشاعمة, 

و التعمـ مع حضور الذىف وىو أسموب أو منيج شامؿ لمتعميـ والتعمـ يستند إلى ( عمى أن8774)السمطي, 

 .افتراضات عمـ األعصاب التي توضح كيفية عمؿ الدماغ البشري بشكؿ طبيعي

ونظرًا ألف معرفة طريقة عمؿ الدماغ تسيؿ عممية تعمـ الطالب لممعارؼ والمفاىيـ وتنمي قدراتيـ العقمية, 

تحسيف العممية التدريسية والتربوية, لذا فإف االىتماـ بالتدريس وفؽ التعمـ الدماغي في  األمر الذي يؤدي إلى

 .Wiils. 2008; Duman (, وفي ىذا الجانب يؤكد كؿ مف8701مدارسنا أصبح ضرورة ممحة0 )أحمد, 

 :( عمى أىمية التعمـ المستند إلى الدماغ في أنو8701؛أحمد,  (.2000

 عمـ يستخدـ لتحسيف الذاكرة لدى الطالبيعد إطارًا لمتفكير والت. 

 يعزز التعمـ ويعتبر وسيمة لتحقيؽ النجاح. 

 أثبت نجاحو في مساعدة الطالب ومعممييـ لموصوؿ إلى مستويات أعمؽ مف التعمـ. 

 أثبت فاعمية في تنمية دافعية الطالب لمتعمـ. 

الجامعية والعميا سواء مف حيث المحتوى لقد أكدت العديد مف  الدراسات ضرورة "مراجعة برامج الدراسات 

الدراسي, وطبيعة المقررات الدراسية المطروحة, وضرورة استيعاب تمؾ المقررات لممتغيرات العالمية في مجاؿ 

التوجيات النظرية والمنيجية الحديثة في مجاالت التخصص وكذلؾ التقويـ والتطوير بشكؿ مستمر بما يحقؽ 

اكبة متغيرات العصر و الذي يفرض كفايات معينة يجب أف تتوافر لدى طالب ليذه البرامج االرتقاء ومو 

 الدراسات العميا في المجاؿ التربوي بعامة ؛وفي المناىج وطرؽ التدريس بخاصة  0
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 الفصؿ األوؿ
 :أواًل: مشكمة الدراسة

 لقد أوصت الدراسات وأكدت أىمية استخداـ استراتيجيات التعمـ المستند لمدماغ كما في دراسة كؿ مف 
(:   Ozden and Gultekin. 2008; Pinkerton. 2002,حيث إف 8701؛ أحمد, 8708؛ لطؼ اهلل ,)

 عمـ ذي المعنىاستخداـ التعمـ المستند إلى الدماغ ييدؼ إلى المرور مف عمميات الحفظ والتذكر إلى الت
(Duman. 2007) كما أنو يسيـ في تعزيز قدرة الطالب عمى تعمـ الطرؽ التي تشعر بالراحة النفسية وتوفر ,

بيف استراتيجيات التعمـ القائـ عمى الدماغ  اً إيجابي اً , كما أف ىناؾ ارتباط(Connell. 2009) مناخ تعمـ مناسب
ة الدماغ باإلضافة إلى ذلؾ أف استخداـ ىذا النوع مف التعمـ ينمي والتحصيؿ العممي المتوقع لمطالب وفقًا لنظري

قدرة الطالب عمى حؿ المشكالت, وتدريس المحتوى العممي بطرؽ ابتكارية تعزز االعتماد عمى الذات لدى 
ومف خالؿ االطالع عمى محركات البحث في البحوث التربوية وجد الباحث كثافة  األبحاث التي  .الطالب

( بحثًا ودراسة و التي تناولت فقط تقديـ  البرامج 07( بتحميؿ )8700تعمـ لمدماغ حيث قامت غنايـ )تناولت ال
بخالؼ -( في بعض البمداف العربية 8700-8771واالستراتيجيات التدريسية القائمة عمى الدماغ خالؿ الفترة )

مجاؿ وأف معظـ الدراسات أكدت ككؿ ىذه المؤشرات تؤكد أىمية ىذا ال-الدراسات الوصفية في ىذا المجاؿ 
فاعمية التعمـ المستند لمدماغ في تنمية الكثير مف المتغيرات أيضا تؤكد عمى ضرورة مواكبة برامج الدراسات 
العميا وخاصة في المناىج وطرؽ التدريس لمثؿ ىذه المداخؿ الحديثة 0 وفي ىذا االطار فإف االىتماـ بتوظيؼ 

اغ يعد مف القضايا اليامة في مجاؿ التربية حيث توصمت العديد مف األبحاث في نتائج التعمـ المستند الى الدم
مجاؿ وظائؼ الدماغ إلى تطبيقات واسعة في العممية التعميمية األمر الذي جعؿ مف المرغوب فيو أف يكوف 

ووظائؼ التعمـ  التربويوف ومعدو البرامج التعميمية وطالب الدراسات العميا أكثر معرفة ودراية واىتماما بأنشطة
ولذلؾ تحدد مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي : ما التصور المقترح لتنمية معارؼ المستند لمدماغ 0 

وميوؿ طالب الدراسات العميا تخصص المناىج وطرؽ التدريس بجامعة الممؾ خالد لالستراتيجيات  المتناغمة 
 : اآلتية( ؟ ويتفرع منو االسئمة BBLمع التعمـ المستند  لمدماغ )

ما مستوى معرفة  طالب الدراسات العميا تخصص المناىج وطرؽ التدريس بجامعة الممؾ خالد  00
 ؟ (BBLلالستراتيجيات  المتناغمة مع التعمـ المستند  لمدماغ )

العميا ( بيف متوسط درجات طالب الدراسات 7070ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 80
 في االختبار المعرفي لمتعمـ المستند لمدماغ عائدة الختالؼ التخصص؟

( بيف متوسط درجات طالب الدراسات العميا 7070ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 10
 في االختبار المعرفي لمتعمـ المستند لمدماغ عائدة الختالؼ الدرجة العممية ؟

ؽ التدريس بجامعة الممؾ خالد نحو تطبيؽ ائالدراسات العميا تخصص المناىج وطر ما مستوى ميؿ  طالب  40
 ؟ (BBLاالستراتيجيات المتناغمة مع التعمـ المستند  لمدماغ )
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( بػيف متوسػط درجػات طػالب الدراسػات العميػا 7070ىؿ توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة ) 00
 لمدماغ عائدة الختالؼ التخصص؟في الميؿ نحو  تطبيؽ التعمـ المستند 

( بػيف متوسػط درجػات طػالب الدراسػات العميػا 7070ىؿ توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى داللػة ) 00
 في الميؿ نحو  تطبيؽ التعمـ المستند لمدماغ عائدة الختالؼ الدرجة العممية ؟

المنػػاىج وطػػرؽ التػػدريس بجامعػػة مػػا التصػػور المقتػػرح لتنميػػة معػػارؼ وميػػوؿ طػػالب الدراسػػات العميػػا تخصػػص  00
 ؟ (BBLالممؾ خالد لالستراتيجيات  المتناغمة مع التعمـ المستند  لمدماغ )

 ثانيًا: أىمية الدراسة:
 تتمثؿ أىمية الدراسة الحالية  فيما يمي :

منسجمة مع تعد استجابة لالتجاىات العالمية الحديثة التي تنادي بضرورة التركيز عمى أف يتـ التعمـ في بيئة  00
 الدماغ ال مضادة لو0

(, ومشروع 8700تعد استجابة إلى بعض المشاريع العالمية فيما يختص بالتربية العممية ومنيا: مشروع ) 80
 (87070)التعميـ اليادؼ لتطوير القدرة عمى االبتكار( الذي أطمقو الرئيس األميركي باراؾ أوباما عاـ )

مـ القائـ عمى الدماغ وتطبيقو في مراحؿ التعميـ العالي )التعمـ تعد ىذه الدراسة محاولة لالىتماـ بالتع 10
 الجامعي(0

االىتماـ بالدراسات العميا باعتبارىا قمة اليـر التعميمي, وأساس البحوث العممية التي تيدؼ إلى حؿ  40
مدادىا بمقومات  التطور المشكالت المجتمعية, فضاًل عف أنو يقع عمييا عبء تحسيف العممية التعميمية وا 

 واالستمرار0
توفير ادوات بحث عبارة عف اختبار معرفي في مجاؿ التعمـ المستند لمدماغ ومقياس لميؿ الطالب  نحو  00

 تطبيؽ التعمـ المستند لمدماغ 
وضع تصور مقترح لتنمية ميوؿ ومعارؼ طالب الدراسات العميا في المناىج وطرؽ التدريس بجامعة الممؾ  00

 (BBL0ناغمة مع التعمـ المستند  لمدماغ )خالد لالستراتيجيات  المت
 ثالثًا: أىداؼ الدراسة:

 ىدفت الدراسة الحالية إلى :
تعرؼ مستوى معرفة  طالب الدراسات العميا تخصص المناىج وطرؽ التدريس بجامعة الممؾ خالد  00

 ؟ (BBLلالستراتيجيات المتناغمة مع التعمـ المستند  لمدماغ )
فػػػػة باالسػػػػتراتيجيات المتناغمػػػػة مػػػػع الػػػػتعمـ المسػػػػتند لمػػػػدماغ والتخصػػػػص الكشػػػػؼ عػػػػف عالقػػػػة مسػػػػتوى المعر  80

 األكاديمي لطالب الدراسات العميا تخصص المناىج وطرؽ التدريس0
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الكشػػػؼ عػػػف عالقػػػة مسػػػتوى المعرفػػػة باالسػػػتراتيجيات المتناغمػػػة مػػػع الػػػتعمـ المسػػػتند لمػػػدماغ والدرجػػػة العمميػػػة  10
 ؽ التدريس ائتخصص المناىج وطر دكتوراه( لطالب الدراسات العميا  -)ماجستير

ؽ التػػدريس بجامعػػة الممػػؾ خالػػد نحػػو تطبيػػؽ ائػػتعػػرؼ مسػػتوى ميػػؿ  طػػالب الدراسػػات العميػػا فػػي المنػػاىج وطر  40
 0 (BBLمجاؿ االستراتيجيات  المتناغمة مع التعمـ المستند  لمدماغ )

لمػػػدماغ والتخصػػػص  الكشػػػؼ عػػػف عالقػػػة مسػػػتوى الميػػػؿ نحػػػو االسػػػتراتيجيات المتناغمػػػة مػػػع الػػػتعمـ المسػػػتند 00
 ؽ التدريس0ائاألكاديمي لطالب الدراسات العميا تخصص المناىج وطر 

الكشػػؼ عػػف عالقػػة مسػػتوى الميػػؿ نحػػو االسػػتراتيجيات المتناغمػػة مػػع الػػتعمـ المسػػتند لمػػدماغ والدرجػػة العمميػػة  00
 دكتوراه( لطالب الدراسات العميا تخصص المناىج وطرؽ التدريس0  -)ماجستير

ؽ التدريس بجامعة ائلتنمية ميوؿ ومعارؼ طالب الدراسات العميا تخصص المناىج وطر  وضع تصور مقترح 00
 (BBLالممؾ خالد نحو االستراتيجيات المتناغمة مع التعمـ المستند  لمدماغ )

 رابعًا: حدود الدراسة :
 اقتصرت ىذه الدراسة عمى ما يأتي:

 : كمية التربية بجامعة الممؾ خالد الحدود المكانية
 المعرفة والميؿ نحو االستراتيجيات المتناغمة مع التعمـ المستند لمدماغالحدود الموضوعية: 

 ىػ0440-0447: العاـ الدراسي  الحدود الزمانية
: طالب الدراسات العميا في تخصص المناىج وطرؽ التدريس )المناىج وطرؽ التدريس العامة,  الحدود البشرية

( در  جتي )الماجستير, والدكتوراه(, لمطالب والطالبات 0 المقيديف كمنتظميف لمعاـ المناىج وطرؽ تدريس العمـو
 ىػ0447/0440الدراسي 

 مصطمحات الدراسة :
 : Brain Based Learning (BBL)التعمُّـ المستند إلى الدِّماغ 

فو جنسف) ود االستثارة ( بأنو: طريقة التعمُّـ التي تؤكد عمى التعمُّـ مع حضور الذىف, ووجJensen,2000عرَّ
العالية, والواقعية, والمتعة, والتشويؽ, والمرح, والتعاوف, وغياب التيديد, وتعدد وتداخؿ األنظمة في العممية 

 التعميمية, وغير ذلؾ مف خصائص ومبادئ التعمُّـ المتناغـ مع الدِّماغ0
فو زيتوف) اغ ووظيفتو, فالتعمُّـ يحدث حينما تتاح بأنو: "فيـ عممية التعمُّـ اعتمادا عمى بنية الدِّم )8770كما عرَّ

 (07لمدماغ إمكانية إتماـ عممياتو الطبيعية" )ص0
: بأنيا مجموعة اإلجراءات ويعرؼ الباحث االستراتيجيات المتناغمة مع التعمـ المستند عمى الدماغ إجرائياً 

 التدريسية والتربوية المتوافقة والمنسجمة مع التعمـ المستند عمى الدماغ0 
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 الدراسات العميا:

تطمؽ الدراسات العميا عمى ما تقدمو الجامعات مف فرص تعميمية إضافية مف خالؿ برامج متخصصة 

 -لمنح درجة الماجستير ودرجة الدكتوراه  -وعامة موجية لمحاصميف عمى الدرجة الجامعية األولى  البكالوريوس

 عمى التعمـ المستمر مف ناحية أخرى استجابة الحتياجات المجتمع وسوؽ العمؿ مف ناحية, وحثًا 

(Jepsen, 2011  &Varhegyi0)0 

: ىي المرحمة الدراسية التي تمي مرحمة البكالوريوس  حيث يواصؿ الطالب دراساتيـ ويعرفيا الباحث اجرائياً    

بعة لقسـ عبر برامجيا في المناىج وطرؽ التدريس  ليحصموا عمى درجات عممية في الماجستير أو الدكتوراه والتا

 .المناىج وطرؽ التدريس بكمية التربية بجامعة الممؾ خالد 

يقصد بو مقدار  :مستوى معرفة طالب الدراسات العميا لالستراتيجيات  المتناغمة مع التعمـ المستند  لمدماغ  

و تمثؿ  ما اكتسبو طالب الدراسات العميا  مف مبادئ التعمـ المستند لمدماغ واالستراتيجيات المتناغمة معو

 .مستوى المعرفة بالدرجة الكمية التي حصؿ عمييا طالب الدراسات العميا في االختبار الذي تـ إعداده

: شعور عند الفرد يدفعو لالىتماـ ويدعوه لالنتباه بصورة مستمرة إلى موضوع معيف وتعرؼ الميوؿ عمى أنيا 

 (87700لفرد0 )العزة, ويكوف ىذا االىتماـ, أو االنتباه مصحوبا باالرتياح مف قبؿ ا

: شعور لدى طالب ويعرؼ الباحث الميؿ نحو تطبيؽ استراتيجيات التعمـ المستند لمدماغ إجرائًيا عمى أنو  

الدراسات العميا تخصص المناىج وطرؽ التدريس  يدفعو لالنتباه واالىتماـ بتطبيؽ االستراتيجيات المتناغمة مع 

تو لو بالقبوؿ أو الرفض, ويقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا المستجيب التعمـ المستند لمدماغ , ويحدد استجاب

 .عمى مقياس الميؿ المعد ليذا الغرض
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 الفصؿ الثاني
 أواًل: االطار النظري لمدراسة :
 .Brain Based Learningالتعمُّـ المستند إلى الدِّماغ  

 ,  وتفسيرىا لحدوث التعمُّـنظرية التعمُّـ المستند إلى الدِّماغ: النشأة, والمفيـو
 نشأة نظرية التعمُّـ المستند إلى الدِّماغ 

ىيمنػػػت النظريػػػة السػػػموكية فػػػي نيايػػػة الخمسػػػينات, وبدايػػػة السػػػتينات مػػػف القػػػرف الماضػػػي عمػػػى الممارسػػػات 
ابمػػة نموذجػػا لمبيئػػة التعميميػػة؛ يسػػتند إلػػى افتػػراض أف الػػتعمُّـ قابػػؿ لمتجزئػػة إلػػى أجػػزاء محػػددة قأالتربويػػة, وأفػػرزت 

لمقيػػاس بسػػيولة, وكػػاف التركيػػز منصػػبا عمػػى تعػػديؿ السػػموؾ الظػػاىري لممػػتعمُّـ باسػػتخداـ أسػػموب الثػػواب والعقػػاب؛ 
وذلؾ إلنتاج الػتعمُّـ المرغػوب, دوف أف يكػوف ىنػاؾ اىتمػاـ بمػا يحػدث داخػؿ الػدِّماغ مػف عمميػات عقميػة, وتفكيريػة 

 (0  8700)الريماوي وآخروف,
اف الػػػتعمـ يوصػػػؼ مػػػف خػػػالؿ السػػػموؾ الظػػػاىري لمػػػتعمـ حيػػػث كانػػػت النظريػػػات مػػػع بدايػػػة القػػػرف الماضػػػي كػػػ

السموكية ىي الموجودة في الساحة لتفسير ظواىر التعمـ البشري ولكف بعد ظيور النظريات المعرفية وبعد مػا يزيػد 
مثمػت فػي عمى نصؼ قرف بدأت بوادر ثورة عممية جديدة تبحػث فػي عقػؿ اإلنسػاف, فكانػت الثػورة المعرفيػة؛ التػي ت

أعمػػاؿ عممػػاء النظريػػة الجشػػطالتية فػػي الػػتعمُّـ )كوفكػػا وكػػوىمر وفرتييمػػر(, ودراسػػات جػػاف بياجيػػو, وأفكػػار برونػػر, 
دراؾ وتفكيػر وتخيػؿ  وأوزبؿ الذي أكػد عمػى الػتعمُّـ ذي المعنػى, وكػاف التركيػز عمػى العمميػات المعرفيػة مػف انتبػاه وا 

 (0  8701 وتصور)عبيدات و أبوالسميد,

ر التقنيات الحديثة خػالؿ العقػديف الماضػييف والتػي اسػتطاعت الكشػؼ عػف تفاصػيؿ الػدماغ البشػري ومع ظيو 
وكيفية عممو وتغير تدفؽ الدـ مع تغير المواقؼ المحيطة نقمػت ىػذه االفكػار لتفسػير حػدوث الػتعمـ لػدى االنسػاف 0 

التعميميػة النظػرة السػائدة عػف عمميػة حيث غيرت االبحاث المتعمقة بالتغيرات التي تحدث لمدماغ مع تغير المواقؼ 
 التعمـ وطرؽ تجويدىا 0

وانبثػػؽ عػػف النظػػرة المشػػتركة لكػػؿ مػػف عمػػـ األعصػػاب وعمػػـ الػػنفس المعرفػػي مجػػاؿ جديػػد ىػػو: الػػتعمُّـ المسػػتند 
, أي بآليػة Mind, Brain and Education (MBI)لمدماغ, والػذي ييػتـ بصػورة أساسػية بالعقػؿ والػدِّماغ والتربيػة

عقػػؿ )عمميػػة التفكيػػر ذاتيػػا( مػػع الػػدِّماغ )العضػػو القػػائـ بعمميػػة التفكيػػر(, وكيفيػػة انعكػػاس ذلػػؾ عمػػى التربيػػة عمػػؿ ال
(Muscella,2014)0 

 ونتيجة لذلؾ؛ ظيرت نظرية جديدة في التعمُّـ ىي نظرية التعمُّـ المستند إلى الدِّماغ 
Learning Theory Based   Brain  ,  والتػي تؤكػد خصائصػيا عمػى أنيػا نظػاـ فػي حػدِّ ذاتيػا, وىػي

ليست تصميمًا معػدِّا مسػبقًا, بػؿ ىػي اتجػاه متعػدد األنظمػة إذ اشػتقت مػف عػدد مػف األنظمػة, مثػؿ الكيميػاء, وعمػـ 
 (0   8770األعصاب, وعمـ النفس, واليندسة الوراثية, واألحياء, وعمـ الحاسوب )قطامي والمشاعمة,
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 لتعمُّـ المستند إلى الدِّماغ:مفيـو نظرية ا 
فيا جنسف ) بأنيا: احدى نظريػات الػتعمـ التػي تػؤثر عمػى الحضػور الػذىني , مػع وجػود Jensen,2000) عرَّ

االسػػتثارة العاليػػة, والواقعيػػة, والمتعػػة, والتشػػويؽ, والمػػرح, والتعػػاوف, وغيػػاب التيديػػد, وتعػػدد وتػػداخؿ األنظمػػة فػػي 
 ف خصائص التعمُّـ المتناغـ مع الدِّماغ0العممية التعميمية, وغير ذلؾ م

( بأنو فيـ عممية التعمـ اعتمادا عمى بنية الػدماغ ووظيفتػو والظػروؼ والبيئػة التػي 8770ويرى كماؿ زيتوف ) 
 .تسمح لو بالتعمـ

بأنو التعمـ الذي يأخذ بعيف االعتبار آلية عمؿ الدماغ, مف حيث  (Greenleaf,2003)وعرفيا قريف ليؼ 
 العمميات والتفسيرات واالرتباطات , وتخزيف المعمومات , والترميز, واالسترجاع لممعمومات0

فيا بأنيا: نظرية تعمُّـ تتضمف تصميما وتنسيقا لبيئة تعمُّـ نابضة Erickson,2001أما إريكسوف ) (  فقد عرَّ
وثرية بالخبرات المالئمة لممتعمُّميف, مع التأكد مف أف المتعمميف يعالجوف خبراتيـ بصورة تساعدىـ عمى بالحياة, 

 استخالص المعنى مف ىذه الخبرات0
فيا كؿ مف قطامي والمشاعمة ) ( بأنيا: منظومة شاممة لمتعميـ والتعمُّـ يجعؿ الطالب أكثر 8770في حيف عرَّ

لطالبيـ, حيث  تستند ىذه النظرية  إلى تركيب ووظيفة الدِّماغ, وطالما أف الدِّماغ إنتاجًا, ويغير نظرة المعمميف 
لـ ُيمنع مف إنجاز عممياتو الطبيعية فإف التعمُّـ سيحدث, وىي ليست مدعومة فقط مف قبؿ عمـ األعصاب, 

 ولكنيا كذلؾ مدعومة بأبحاث عمـ النفس المعرفي  0 
الفيػػـ الفسػػيولوجي لمػػدماغ البشػػري وطريقػػة عممػػو واالسػػتفادة مػػف ىػػذه  ويػػرى الباحػػث أف ىػػذا الػػتعمـ ينطمػػؽ مػػف

العممية في تطوير التعمـ, وفؽ نظرة عممية واقعية ليػذا المكػوف البشػري حتػى يػتـ االسػتفادة القصػوى مػف امكانياتػو 
 في تطوير التعمـ والتعميـ 0 

 فرضيات التعمـ المستند الى الدماغ :
 في جميع أنشطة الجسـ0 الدِّماغ ىو القائد والمتحكـ 
 0التعمُّـ عالقة غير قابمة لالنفصاؿ بيف الجسـ والدِّماغ, والعقؿ والتفكير ال يحدثاف بمعزؿ عف بنية الجسـ 
 0الدِّماغ نظاـ متكيؼ, والخبرة تتـ مف خالؿ تشابؾ مالييف الخاليا العصبية 
 برة0الدِّماغ ليس ثابتا, ولكنو عضو مرف وديناميكي وينمو مف خالؿ الخ 
 0 التعمُّـ عممية فسيولوجية 
 0النضج ضروري الكتساب المعمومات, وذلؾ انطالقًا مف نوع المعمومات 
 0تزداد القدرات الدِّماغية مف خالؿ التفاعؿ والتعاوف مع اآلخريف 
 :مبادئ التعمُّـ المستند إلى الدِّماغ 
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ـ ىػذا النػوع مػف الػتعمُّـ, وتتمثػؿ عػددًا مػف المبػادئ التػي تحكػ Caine & Caineلقد طور كؿ مف كػيف وكػيف 
 (:8701؛ عبيدات وسييمة أبوالسميد,8708؛ الزغوؿ,8770ىذه المبادئ فيما يمي )زيتوف,

 الدِّماغ نظاـ ديناميكي معقد  00
 الدِّماغ اجتماعي بطبيعتو0  80
 البحث عف المعنى الفطري 0 10
 البحث عف المعنى يتـ مف خالؿ التنميط 0 40
  حاسمة في التعمـ0االنفعاالت والعواطؼ عوامؿ  00
 .يتعامؿ الدماغ مع الكميات والجزئيات في آف واحد 00
 يتضمف التعّمـ كاًل مف االنتباه المركز واإلدراؾ الطرفي 00
 يتضمف التعمُّـ دائمًا عمميات واعية وعمميات ال واعية0  20
 لدينا عمى األقؿ طريقتاف لتنظيـ الذاكرة 0  90

 ي النضج وكثافة الخبرات في البيئة المحيطة0التعمُّـ ذو طابع تطوري, في الضوء التغير ف 070
 يتعزز التعمـ بواسطة التحفيز والتحدي, ويثبط بالخوؼ والتيديد0 000
 كؿ دماغ  فريد بذاتو, وىذا ما يجعمنا نسعى لمراعاة أنماط التعمـ المختمفة 0 080

 انعكاسات نظرية التعمُّـ المستند إلى الدِّماغ في تعمُّـ:
التعمُّـ المستند إلى الدِّماغ, واألبحاث التي دارت حوليا في الكثير مف المجالت انعكست مبادئ نظرية 

التعميمية؛ وذلؾ لما أظيرتو ىذه النظرية مف دور حيوي لمدماغ في تعمُّـ اإلنساف, وطريقة اكتسابو لمعمـو 
 والمعارؼ0

والتي ُتطبَّؽ فييا نظرية التعمُّـ  وقد أشارت األدبيات التربوية إلى مجموعة مف المجاالت المتعمقة بالتعميـ ,
 المستند إلى الدِّماغ, وتنعكس فييا آثارىا, وذلؾ عمى النحو التالي

 (8779؛ عفانة والجيش,8770)زيتوف, 

 المناىج :   -
  ًالىتمامات الطالب واحتياجاتيـ , وأف يكوف المنيج قادرًا عمى مساعدة الطالب عمػى نقػؿ  يصمـ المنيج وفقا

لحيػػاتيـ العامػػة وأف يكػػوف ذا صػػمة وثيقػػة بخبػػرات البيئػػة الخارجيػػة الواقعيػػة, ويطػػرح مشػػكالت البيئػػة خبػػراتيـ 
 حميا, وأف يتعمُّموا في محيط خارج حجرات الدِّراسة0  عمى الواقعية, ويشجع الطالب

 لمتعمـ ذي المعنى 0  الفرصة المنيج يوفر 
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 بػالتعمـ فػي ضػوء أنمػاط الػتعمـ  لممتعمِّمػيف المػنيج يسػمح أف األىميػة فمػف الفريػد؛ تنظيمػو دمػاغ لكػؿ أف بمػا
الخػػاص بيػػـ , وذلػػؾ مػػف خػػالؿ إثػػراء بيئػػة الػػتعمـ بػػالتنوع الػػذي يسػػاعد كػػؿ طالػػب فػػي االنطػػالؽ فػػي ضػػوء 

 امكاناتو وقدراتو0
  واالتجػػػػاه نحػػػو المػػػػداخؿ الحديثػػػػة القائمػػػة عمػػػػى التكامػػػػؿ كمػػػػدخؿ .التكامميػػػة والشػػػػمولية فػػػػي تصػػػميـ المنػػػػاىج

STEM0 
 : بيئة التعمُّـ 
 بالنشاط, واالنيماؾ في خبرة التعمُّـ0 التعمُّـ بيئة تتسـ 
 0حجرات الدِّراسة تكوف جذابة وقادرة عمى اثارة اىتماـ الطالب بكؿ اطيافيـ وانماط تعمميـ الخاصة 
 دالخػوؼ فقػ إلػى يسود جو مف التحدي ذو المغزى أو اليادؼ, وليس المقصود بالتحدي ىنػا التحػدي المػؤدي 

 بيئػة فػي بشػكؿ صػحيح يتحػدى أف الػدِّماغ يقػـو بالتوصػيالت إلػى الحػد األقصػى عنػدما األبحػاث أوضػحت
 المجازفات0 أو ُتشجع عمى القياـ ببعض المخاطر

 طرائؽ التدريس واستراتيجياتو: -
 لمتدفقػة يمكف الستراتيجيات التدريس المتحكمة فػي االتجػاه الطبيعػي لمػدِّماغ الػذي بػدوره يحػدد كػـ المعمومػات ا

لمدماغ, أف يوسع عقوؿ المتعمميف الستقباؿ أفكػار جديػدة,0 وقػد توصػمت الدراسػات الميتمػة بيػذا الجانػب إلػى 
 العديد مف االستراتيجيات المتوافقة مع مبادئ التعمُّـ المستند إلى الدِّماغ ومنيا: 

 عمميات التبادؿ0-التفكير االفتراضي0          -               
 خرائط المفاىيـ0 –تحميؿ وجيات النظر0         -               

؛ عفانة 8770( يوضح بعض االستراتيجيات المتناغمة مع مبادئ التعمـ المستند لمدماغ )زيتوف,0جدوؿ )
 (8779والجيش,

 االستراتيجيات المتناغمة مع المبدأ المبدأ

 الدماغ جياز حيوي
 –المػػرح  –البيولوجيػػة وأثػػر التغذيػػة عمػػى الػػدماغ  إعطػػاء معمومػػات عػػف الػػدماغ ودوراتػػو

 الحركة 00
الػػػػػػػػػػػػػػػػػدماغ اجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػاعي 

 بطبيعتو
 الدراما –حمقات األدب  –المناظرة  –التعمـ التعاوني  –العمؿ في مجموعات صغيرة 

البحػػػػػػػػث عػػػػػػػػف المعنػػػػػػػػى 
عمميػػػػة غريزيػػػػة وفطريػػػػة 

 في الدماغ

استضػافة زائػر  –العممية إجراء البحوث  –تحضير الدرس مسبقا  –إعطاء وقت لمتأمؿ 
 التخيؿ0 –تحضير تساؤالت الطمبة قبؿ الدرس  –استخداـ أفالـ الفيديو  –متحدث 

تحديػػد أو اسػػتنتاج المزايػػا  –التجػػارب العمميػػة  –األفػػالـ التعميميػػة  –الخػػرائط المفاىميػػة البحػػػػػػػػث عػػػػػػػػف المعنػػػػػػػػى 
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يجػػػػػػػػػػػػري مػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػالؿ 
 التنميط0

 ات والسمبيات0الربط بيف اإليجابي –التصنيؼ  –والعيوب 

العاطفػػػػػػة عامػػػػػػؿ حاسػػػػػػـ 
 وضروري في التعمـ

إتاحػػػة فرصػػػة  –االحتفػػػاالت  –األلغػػػاز  –الروايػػػات والنكػػػت والطرائػػػؼ  –لعػػػب الػػػدور 
 المناظرات0 –كتابة التقارير  –التدريب عمى االسترخاء  –لمتعبير عف المشاعر 

يتعامػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػدماغ مػػػػػػػػػع 
الكميػػػػات والجزئيػػػػات فػػػػي 

 آف واحد

تنػوع أسػاليب الػتعمـ  –البوسػترات  –الحركػة  –الموسػيقى  –المشػاريع  – المنظـ الشكمي
 التعميـ باألقراف وداخؿ مجموعات0 –الرحالت  –)بصري سمعي موسيقي رياضي( 

الػػػػتعمـ يتضػػػػمف عمميتػػػػي 
 تركيز االنتباه واإلدراؾ

 –المخططػػػات الرسػػػومية  –الفيػػػديو  –المشػػػاريع  –الخػػػرائط الذىنيػػػة  –المػػػنظـ الشػػػكمي 
 الفكاىة والطرافة000 –تنوع أساليب التعمـ  –حاسوب000 ال

يشػػترؾ الػػوعي والالوعػػي 
 معا في عممية التعمـ

 التأمؿ الذاتي ومراقبة التعمـ0 –الحركة  –الرحالت الميدانية  –الموسيقى  –التخيؿ 

مراعػػػػػػػػػػاة تعػػػػػػػػػػدد أنػػػػػػػػػػواع 
 الذاكرة

 –المسػػرح  –والطرائػػؼ  الروايػػات والنكػػت –لعػػب الػػدور  –التخيػػؿ  –الػػدراما  –األلغػػاز 
 التدريب عمى االسترخاء –إتاحة فرصة لمتعبير عف المشاعر  –االحتفاالت 

الػػػػػػتعمـ عمميػػػػػػة تطوريػػػػػػة 
 وبنائية

اسػػتخداـ  –أسػاليب الػػتعمـ  –التجػارب العمميػػة  –المشػػاريع  –التصػنيؼ خػػرائط المفػاىيـ 
 عمومات وتكامميا000تقنيات مبنية عمى الخبرة العممية والحسية والتطبيقات وترابط الم

يتعػػػػػػزز الػػػػػػتعمـ بواسػػػػػػطة 
التحفيز والتحػدي, ويثػبط 

 بالخوؼ والتيديد

إعطػػاء  –اقتػػراح أسػػئمة االختبػػار مػػف قبػػؿ الطالػػب  –طػػرح مشػػكالت واقعيػػة ومناقشػػتيا 
 –الػػدراما  –العمػػؿ فػػي مجموعػػات   -تغييػػر البيئػػة  –اختبػػارات استضػػافة ضػػيؼ زائػػر 

 التعمـ الذاتي –الموسيقى 
ر كػػػػؿ دمػػػػاغ حالػػػػة يعتبػػػػ

 فريدة مف نوعو
التنويػػع  –التخيػػؿ  –التقيػػيـ الػػذاتي  –المشػػاريع  –عمػػؿ بحػػوث حسػػب اختيػػار الطالػػب 

 في أساليب التعمـ )السمعي البصري الحسي00(
 

 :مراحؿ التعمُّـ المستند إلى الدماغ 
تتضػػػػػػمف عمميتػػػػػػي التعمُّػػػػػػيـ والػػػػػػتعمـ وفػػػػػػؽ اسػػػػػػتراتيجية الػػػػػػتعمُّـ المسػػػػػػتند إلػػػػػػى الػػػػػػدِّماغ عمػػػػػػى خمػػػػػػس مراحػػػػػػؿ 

 (: 8704رئيسة )جنسف,

: اإلعػػداد أو التييئػػػة وذلػػػؾ مػػف خػػػالؿ معرفػػػة الحصػػيمة المعرفيػػػة لػػػدى المتمقػػي حػػػوؿ الموضػػػوع  المرحمػػػة األولػػػى
يػػد ترتيػػب المعرفػػة لتقبػػؿ الموضػػوع الجديػػد وتشػػكيمة واعطػػاء تصػػورات عامػػو واشػػارات رمزيػػة توضػػيحية تحفػػز وتع

 داخؿ البنية المعرفية لمدماغ 
: عػػػرض المعمومػػػات واكتسػػػابيا, حيػػػث يػػػتُـّ فػػػي ىػػػذه المرحمػػػة تشػػػكيؿ ترابطػػػات عصػػػبية نتيجػػػة  المرحمػػػة الثانيػػػة

 الخبرات األصمية والمترابطة0
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المرحمػة إلػى تػرابط المواضػيع, وتػدعيـ وتعميػؽ : التفصيؿ )الشرح واإليضاح(  , حيث تيدؼ ىذه  المرحمة الثالثة
 الفيـ0

 : تكويف الذاكرة0 الدِّماغ يتعمَّـ بأعمى درجات الكفاءة عبر الوقت وليس دفعة واحدة0  المرحمة الرابعة
ويػتـ فػي ىػذه المرحمػة اسػتخداـ الػتعمُّـ الجديػد بيػدؼ تعزيػزه الحقػًا والتوسػع  : التكامػؿ الػوظيفي, المرحمة الخامسػة

 فيو
 أىمية التعمُّـ المستند إلى الدِّماغ:

وقػػػد أظيػػػرت اسػػػتراتيجية الػػػتعمُّـ المسػػػتند إلػػػى الػػػدِّماغ دورا حيويَّػػػا لمػػػدِّماغ فػػػي الػػػتعمُّـ, وطريقػػػة اكتسػػػاب العمػػػـو 
 (:  8770والخبرات, وليا أىمية في خمؽ بيئة غنية وثرية لمتعمُّـ, حيث تتميز بما يمي)زيتوف,

  الطالب, وتوفر فرصة البحث عف المعنى, والتأكيػد عمػى الػتعمُّـ التعػاوني, كمػا تصػمـ تصمـ وفقًا الىتمامات
 بشكؿ نسقي مترابط ال تنفصؿ فيو الجزئيات عف الكميات0

  ,ترشد المعمـ إلػى اآلليػات واإلجػراءات التػي تسػاىـ فػي إثػراء البيئػة التعميميػة, وخمػؽ الجػو الخػالي مػف التيديػد
شباع الدروس بالمناقشة وا لحوار, وتػوفير أنشػطة التحػدي, واتبػاع أسػموب متعػدد األنمػاط, والسػماح لمطػالب وا 

شراكيـ في صنع القرارات0  بالحركة داخؿ الصؼ, وا 
  ترشػػػد المػػػتعمـ وتفػػػرض عميػػػو أف يشػػػترؾ فػػػي تحػػػديات ذات معنػػػى واتبػػػاع األسػػػموب التعػػػاوني, والمشػػػاركة فػػػي

 لتقويـ0المناقشات والحوارات الصفية, وصنع القرارات وعممية ا
( المبػػػررات التػػػي تبػػػرز أىميػػػة الػػػتعمُّـ وفػػػؽ اسػػػتراتيجية الػػػتعمُّـ 8770وفػػػي ذات السػػػياؽ أورد قطػػػامي والمشػػػاعمة )

 :أتيفيما ي المستند إلى الدِّماغ
 0ُتعد استراتيجية لزيادة إنتاجية المتعمميف وتقميؿ إحباطيـ 
 المعمػـ الفرصػة لتطبيػؽ تعمُّػـ أفضػؿ, وتفػػتح  يػتعمَّـ الػدِّماغ بشػكؿ طبيعػي فػي ضػوء ىػذه االسػػتراتيجية, وتعطػي

 الباب إلمكانية غير محدودة في قاعة الدروس0

  في التعمُّـ التقميدي يقـو المعمموف بنقػؿ المعمومػات إلػى الطػالب, ويػتـ تقيػيميـ مػف خػالؿ كػـ المعمومػات التػي
 لتدريس0قد تـ تخزينيا لدييـ, بينما ال يحدث ذلؾ عند استخداـ ىذه االستراتيجية في ا

  فػػي الػػتعمُّـ وفػػؽ ىػػذه االسػػتراتيجية, يصػػبح المعممػػوف والطػػالب متعػػاونيف معػػًا وعنػػدىـ مسػػؤولية متبادلػػة أكثػػر
فػػػػأكثر, حيػػػػث يعػػػػرؼ الطػػػػالب مػػػػاذا يريػػػػدوف أف يعممػػػػوا, ويعرفػػػػوف كيػػػػؼ يقومػػػػوف بالمحافظػػػػة عمػػػػى النظػػػػاـ 

 واالنضباط, والمعمموف عندىـ ذخيرة فنية شاممة مف الطرؽ واألساليب0 

  الػػدِّماغ ىػػو عضػػو الػػتعمُّـ, والتفكيػػر وىػػذه االسػػتراتيجية تعطػػي الفرصػػة لمػػتعمُّـ بػػأف يكػػوف متسػػقًا مػػع عمميػػات
 الدِّماغ الطبيعية0
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 األداء التدريسي في ضوء التعمـ المستند لمدماغ :
عمػػػى العمميػػػة يتطمػػب ىػػػذا النػػػوع مػػػف الػػػتعمـ  مػػػف المعمػػػـ أف يكػػػوف ميسػػػرًا لمػػػتعمـ وموجيػػػًا ولػػػيس مسػػػيطرًا ومييمنػػػا 

 :تيةتضمف الممارسات التدريسية االالتعميمية, مما يوسع مف أدوار المعمـ لت
  االىتمػػاـ بالمعرفػػة السػػابقة لػػدى المتعممػػيف وذلػػؾ مػػف خػػالؿ تصػػميـ أنشػػطة تسػػاعد عمػػى الػػربط بػػيف المعرفػػة

 .الجديدة وما لدى المتعمـ مف خبرات سابقة
 مبدأ النمو المعرفي وفؽ النمط الػذي يفضػمو المػتعمـ إلػى جانػب إتاحػة الفرصػة لتطػوير األنمػاط األخػرى  تأكيد

 .التي ال يمتمكيا
  تػػوفير بيئػػة تعمػػيـ وتعمػػـ يسػػودىا التفكيػػر فػػي المعرفػػة الجديػػدة والتأمػػؿ فػػي مػػا لػػدييـ مػػف أفكػػار ووجيػػات نظػػر

 .تفساراتيـ مف أجؿ تعميؽ الفيـحوؿ الموضوع, وتشجيع المتعمميف عمى طرح أفكارىـ واس
  التنوع في األساليب واالستراتيجيات بما يتناسب وأنمػاط الػتعمـ المختمفػة داخػؿ الصػؼ, ممػا يػؤدي إلػى تطػوير

 .قدرات تعمـ لـ يكف يمتمكيا
 ويمكف أف نخمص إلى أف توظيؼ المعمـ لمبػادئ وفمسػفة الػتعمـ المسػتند لمػدماغ  فػي ممارسػاتو التدريسػية والتػي ال
تقتصر عمى المحتوى العممي المقدـ, والوسائؿ التعميمية المستخدمة وطرائؽ التدريس والتقػويـ المتبعػة, بػؿ تتعػداىا 
إلى العالقات االجتماعية المتبادلػة بينػو وبػيف المتعممػيف مػف ناحيػة, بػيف المتعممػيف أنفسػيـ مػف ناحيػة أخػرى, ممػا 

لمػتعمـ مػف ربػط المحتػوى العممػي بخبراتػو الحياتيػة, وبنػاء أفكػار يجعؿ مف البيئة الصفية بيئة تعمػـ مبدعػة, تمكػف ا
عػػف العمػػـو تعكػػس فمسػػفة العمػػـ المعاصػػر, ولتأمػػؿ فػػي أفكػػاره والػػدفاع عنيػػا, ومشػػاركة المعمػػـ فػػي عمميػػة التخطػػيط 

ب ألنشطة صفية قائمة عمى االستقصاء التعاوني والتغيير المفػاىيمى, ومػف ثػـ تنميػة المسػتوى التحصػيمي واسػتيعا
 المفاىيـ العممية وخصوصا في المستويات العميا منو0

 ثانيًا: الدراسات والبحوث السابقة:

 المحور األوؿ:  بحوث ودراسات اىتمت استخداـ التعمُّـ المستند إلى الدِّماغ 
, ومنيػا: تناولت العديػد مػف الدراسػات والبحػوث الػتعمُّـ المسػتند لمػدماغ سػواء كبرنػامج, أو نظريػة, أو اسػتراتيجية   

( إلػػى الكشػػؼ عػػف فاعميػػة اسػػتراتيجيات الػػتعمُّـ المسػػتند لمػػدماغ فػػي المػػدارس Pinkerton,2002دراسػػة بنكرتػػوف)
العميػػا فػػي تعمُّػػـ الكيميػػاء والفيزيػػاء لمػػدة طويمػػة, واسػػتخدـ الباحػػث المػػنيج التجريبػػي, حيػػث  أظيػػرت النتػػائج فاعميػػة 

مقارنػػػة بالطريقػػػة التقميديػػػة, وبػػػأف ىػػػذه االسػػػتراتيجيات أسػػػيمت فػػػي اسػػػتخداـ اسػػػتراتيجيات الػػػتعمُّـ المسػػػتند لمػػػدماغ 
 مساعدة الطالب في طريقة تفكيرىـ, مما انعكس باإليجاب عمى استخداـ ىذه االستراتيجيات0

بدراسة ىدؼ مف خالليػا التعػرؼ عمػى مسػتوى فيػـ أعضػاء ىيئػة التػدريس   (Klinek,2009)وقد قاـ كمينؾ 
فانيا ومعتقػداتيـ نحػو الػتعمـ المسػتند لمػدماغ وىػؿ يػدمجونيا فػي فػي فصػوليـ الدراسػية في كميات المعمميف في بنسم
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وقد اظيرت النتائج أف ىنالػؾ نقػص فػي معرفػة أعضػاء ىيئػة التػدريس لمػتعمـ المسػتند لمػدماغ وقػد أوصػت الدراسػة 
كميػػػػارات  بضػػػػرورة تػػػػدريب أعضػػػػاء ىيئػػػػة التػػػػدريس عمػػػػى ىػػػػذا المػػػػدخؿ وبعػػػػض ميػػػػارات الػػػػتعمـ المسػػػػتند لمػػػػدماغ

دارة الحوار مع المرح0   االسترخاء وا 
( إلى التعرُّؼ عمػى فاعميػة الػتعمُّـ المسػتند Tufekci & Demiral,2009وقد ىدفت دراسة توفيكي وديميراؿ )

, واتجاىات الطالب المعمميف تجاه المقػررات وعمميػة الػتعمُّـ لػدى معممػي  إلى الدِّماغ في تنمية التحصيؿ في العمـو
المسػػتوى الخػػامس بتركيػػا؛ ولتحقيػػؽ أىػػداؼ الدِّراسػػة تػػـ اسػػتخداـ المػػنيج التجريبػػي, حيػػث تكونػػت عينػػة  العمػػـو فػػي

( طالبػػػا, وتمثمػػػت أدوات الدِّراسػػػة فػػػي 88( طالبػػػا, والمجموعػػػة الضػػػابطة )88الدِّراسػػػة مػػػف: المجموعػػػة التجريبيػػػة )
عميػة الػتعمُّـ المسػتند إلػى الػدِّماغ فػي تنميػة المقابالت الشخصية واالختبار التحصػيمي, وقػد توصػمت الدِّراسػة إلػى فا

 المستويات العميا مف التحصيؿ0
( دراسػػة ىػدفت إلػػى تقصػػي معتقػدات معممػػات العمػـو فػػي مػدراس الحمقػػة الثانيػػة 8707بينمػا أجػػرت الفارسػية )

قتيػػا بالممارسػػة مػػف التعمػػيـ األساسػػي نحػػو االسػػتراتيجيات المتناغمػػة مػػع مبػػادئ الػػتعمُّـ المسػػتند إلػػى الػػدِّماغ وعال
( معممػػػة لمعمػػػـو بمػػػدارس الحمقػػػة الثانيػػػة مػػػف التعمػػػيـ األساسػػػي بمنطقػػػة 17الصػػػفية0 وتكونػػػت عينػػػة الدِّراسػػػة مػػػف )

الباطنػػػة بُعمػػػاف0 اسػػػتخدمت الباحثػػػة  بطاقػػػة مالحظػػػة, وقػػػد أشػػػارت نتػػػائج الدِّراسػػػة إلػػػى وجػػػود اعتقػػػاد قػػػوي لػػػدى 
 التعمُّـ المستند إلى الدِّماغ 0 المعممات نحو االستراتيجيات المتناغمة مع مبادئ

( إلى تعرُّؼ تصورات معممي الفيزياء لممرحمة الثانوية فػي اإلمػارات 8707في حيف ىدفت دراسة الصوافطة )
العربيػػػة المتحػػػدة عػػػف البيئػػػة التعميميػػػة المسػػػتندة إلػػػى أبحػػػاث الػػػدِّماغ, وذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ اسػػػتخداـ المػػػنيج الوصػػػفي 

راسػػة مػػف جميػػع معممػػي الفيزيػػاء لممرحمػػة الثانويػػة فػػي دولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة,  التحميمػػي, وتكػػوف مجتمػػع الدِّ 
كانت أداة الدراسة عبارة عػف اسػتبياف, وتوصػمت الدِّراسػة إلػى أف تصػورات معممػي الفيزيػاء لممرحمػة الثانويػة كانػت 

 بدرجة متوسطة0
نموذج تدريسي مقترح في ضوء الػتعمُّـ القػائـ عمػى الػدِّماغ أ( تحديد فاعمية 8708واستيدفت دراسة لطؼ اهلل )

فػػػػي تنميػػػػة المعػػػػارؼ األكاديميػػػػة, واالسػػػػتدالؿ العممػػػػي, والتنظػػػػيـ الػػػػذاتي فػػػػي العمػػػػـو لػػػػدى تالميػػػػذ الصػػػػؼ األوؿ 
اإلعػػػػدادي, لقػػػػد توصػػػػمت الدِّراسػػػػة الػػػػى فاعميػػػػة النمػػػػوذج التدريسػػػػي فػػػػي  اختبػػػػار المعػػػػارؼ األكاديميػػػػة, واختبػػػػار 

 ؿ العممي, واختبار ميارات التنظيـ الذاتي0 االستدال
( دراسػػة اسػػتيدفت التعػػرُّؼ عمػػى أثػػر برنػػامج مقتػػرح  قػػائـ عمػػي التكامػػؿ بػػيف 8708بينمػػا أجػػرت عػػز الػػديف )

النظريػػة البنائيػػة ونظريػػة الػػتعمُّـ المسػػتند لمػػدماغ عمػػى تنميػػة ميػػارات مػػا وراء المعرفػػة فػػي االستقصػػاء المعممػػي فػػي 
( طالبػػًا وطالبػػػة مػػػف طػػػالب 09الشػػعب العمميػػػة  بكميػػػة التربيػػػة؛ وتكونػػت عينػػػة الدِّراسػػػة مػػػف )العمػػـو لػػػدي طػػػالب 

الشػػعب العمميػػة بالفرقػػة الثالثػػة بكميػػة التربيػػة ببنيػػا وقػػد توصػػمت الدِّراسػػة إلػػى فاعميػػة البرنػػامج المقتػػرح  فػػي تنميػػة  
 ميارات ما وراء المعرفة في االستقصاء المعممي0
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 معرفة مدى عف الكشؼ إلى ىدفت التي  (Horman &  Cokelez,2012) كولزو  وىدفت دراسة ىوماف 
 الصفية, البيئة في تطبيقيا ومدى الدماغ, إلى المستند التعمـ تركيا باستراتيجيات مدارس في العمـو معممي

 أو األسموب إرتباط بيف حدوث نتيجة يحدث بأنو الدماغ إلى المستند التعمـ وصفوا المعمميف أف وأظيرت نتائجيا
 الفردية والخصائص التعمـ, بيئة أيضا بخصائص مرتبطة تكوف وىي الدماغ, فسيولوجية وبيف االستراتيجية

 .لمطمبة
إلى الكشؼ عف   Houff. Kilnger,2013)  &(Coffmanكما ىدفت دراسة ىوؼ, كمينجر وكوفماف 

متعمـ القائـ عمى الدماغ ومدى استخدامو معارؼ ومعتقدات وممارسات أعضاء ىيئة التدريس في التعميـ العالي ل
في التدريس, وأكدت نتائج الدراسة أف أعضاء ىيئة التدريس ميتميف بالتعمـ القائـ عمى الدماغ ويستخدمونو في 

 تشجيع مشاركة الطالب والتعمـ في الفصوؿ الدراسية0
محػػو األميػػة لميػػارات (  تحديػػد مػػدى ممارسػػة معممػػي المغػػة العربيػػة بفصػػوؿ 8704وىػػدفت دراسػػة حسػػنيف )

التػػدريس عمػػى ضػػوء الػػتعمـ المسػػتند إلػػى نتػػائج أبحػػاث الػػدماغ عمػػى ضػػوء متغيػػري الخبػػرة والسػػف0 واسػػتخدـ البحػػث 
معمػػـ, وكػػاف مػػف أىػػـ النتػػائج: توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة 017المػػنيج الوصػػفي, واالستكشػػافي, وكانػػت عينػػة البحػػث 

جػة ممارسػة معممػي المغػة العربيػة لميػارات التػدريس عمػى ضػوء إحصائية بيف درجات أفراد العينػة عمػى اسػتبانة در 
سػػنوات خبػػرة "0  0الػػتعمـ المسػػتند إلػػى نتػػائج أبحػػاث الػػدماغ راجعػػة الخػػتالؼ الخبػػرة, لصػػالح مجموعػػة "أكثػػر مػػف 

وتوجػػػد فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف درجػػػات أفػػػراد العينػػػة عمػػػى اسػػػتبانة درجػػػة ممارسػػػة معممػػػي المغػػػة العربيػػػة 
التػػدريس عمػػى ضػػوء الػػتعمـ المسػػتند إلػػى نتػػائج أبحػػاث الػػدماغ راجعػػة الخػػتالؼ المؤىػػؿ لصػػاح مجموعػػة لميػػارات 

 .مؤىؿ عاؿ فأكثر
( إلػػى استقصػػاء أثػػر برنػػامج تػػدريبي قػػائـ عمػػى الػػتعمُّـ المسػػتند إلػػى 8704بينمػػا ىػػدفت دراسػػة دينػػا الفممبػػاني )

ء الػتعمُّـ والتحصػيؿ األكػاديمي لػدى طالبػات كميػة التربيػة الدِّماغ, ومستوى دافعية اإلتقػاف فػي تنميػة ميػارات مػا ورا
( طالبػة مػف طالبػات المرحمػة التحضػيرية بكميػات 02في المممكة العربيػة السػعودية, حيػث بمػم حجػـ عينػة الدِّراسػة)

التربيػػة بمحافظػػة جػػدة0 وقػػد توصػػمت الدِّراسػػة إلػػى وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف متوسػػطي دراجػػات المجموعػػة 
بية والضػابطة فػي كػؿ مػف اختبػار ميػارات مػا وراء الػتعمُّـ واختبػار التحصػيؿ األكػاديمي؛ وذلػؾ فػي التطبيػؽ التجري

البعػدي لممقياسػػيف, كمػا أشػػارت النتػػائج إلػى عػػدـ وجػػود فػروؽ دالػػة إحصػػائيا ترجػع لمتغيػػر دافعيػػة اإلتقػاف فػػي كػػؿ 
 مف: ميارات ما وراء التعمُّـ, والتحصيؿ األكاديمي0

( الكشؼ عف فاعمية استراتيجية الػتعمُّـ المسػتند إلػى الػدِّماغ, ونمػط السػيطرة 8704اسة المطرفي)واستيدفت در 
( بجامعػػة أـ القػػرى, 0الدِّماغيػػة فػػي تنميػػة التفكيػػر الناقػػد, واالتجػػاه نحػػو  مػػادة العمػػـو لػػدى طػػالب العمػػـو مسػػاؽ )

د فػروؽ دالػة إحصػائيا بػيف متوسػطي دراجػات ( طالبا, وقد توصمت الدِّراسػة إلػى وجػو 90وبمم حجـ عينة الدِّراسة )
0  المجموعة التجريبية والضابطة في كؿ مف: اختبار التفكير الناقد, ومقياس االتجاه نحو العمـو
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 بنظريػة المعممػيف مػدى ادراؾ ومعرفػة الكشػؼ عػف  إلػى بدراسػة ىػدفت (Fratangelo,2015) وقػاـ فراتػانجيمو
 ,والمالحظػات الشخصػية المقػابالت الصػؼ اسػتخدـ  الباحػث غرفػة فػيوتطبيقاتيػا  الػدماغ إلػى المسػتند الػتعمـ

وتوصػػمت نتػػائج الدراسػػة إلػػى أف مسػػتوى معرفػػة وادراؾ المعممػػيف كػػاف متوسػػطًا ويعػػد ىػػذا ايجابيػػًا 0 وقػػد أوصػػت 
الدراسة بأىمية مشاركة الطػالب والعالقػات الشخصػية بػيف المعمػـ والطػالب , وبالتػالي تخطػيط المعممػيف يجػب أف 
يشػػػتمؿ عمػػػى اسػػػتراتيجيات متعػػػددة قائمػػػة عمػػػى الػػػدماغ باإلضػػػافة إلػػػى بيئػػػة إيجابيػػػة وجذابػػػة يشػػػعر فييػػػا الطػػػالب 

  ."باألماف" واالستمتاع بالتعمـ
( دراسػة ىػدفت إلػى التعػػرؼ عمػى واقػع الممارسػات التدريسػية لمعممػي الرياضػػيات 8702وقػد أجػرى الرويمػي )

( مف معممي ومعممػات المرحمػة الثانويػة, 97غ, تمثمت عينة الدراسة مف )في ضوء نظرية التعمـ المستند إلى الدما
( معممػػة, أظيػػرت نتػػائج الدراسػػة: بػػأف متوسػػط الممارسػػات التدريسػػية لمعممػػي الرياضػػيات فػػي 47( معممػػًا, و)07)

( وبػػذلؾ تكػػوف 8010ضػػوء نظريػػة الػػتعمـ المسػػتند إلػػى الػػدماغ, مػػف خػػالؿ مالحظػػة معممػػي الرياضػػيات قػػد بمػػم )
مارسػػتيـ لتمػػؾ الخصػػائص بشػػكؿ مػػنخفض0 وأيضػػًا أظيػػرت النتػػائج عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف م

 متوسط إستجابات العينة تعزى لمتغير الجنس0 
( إلى الكشؼ عف درجة ممارسة معممي العمـو لالستراتيجيات المتناغمة مع 8709وىدفت دراسة الكيومي )

في مدارسة الحمقة الثانية لمتعميـ األساسي بسمطنة عماف, مف وجية نظر مبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ 
 072معممي العمـو األوائؿ في محافظات )شماؿ الباطنة, جنوب الباطنة, مسقط(0  تكونت عينة الدراسة مف 

اسة معمـ أوؿ ومعممة أولى لمادة العمـو في مدارس الحمقة الثانية لمتعميـ األساسي, طبقت عمييـ أداة الدر 
)االستبانة(, أظيرت الدراسة جممة مف النتائج أىميا أف درجة ممارسة معممي العمـو لالستراتيجيات المتناغمة 
مع مبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ كانت ما بيف متوسطة إلى عالية في المحافظات الثالث, وأنو توجد فروؽ 

رات المعمميف األوائؿ لدرجة ممارسة معممي العمـو بيف تقدي (7070ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 لالستراتيجيات المتناغمة مع مبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ لمتغير الجنس0

( إلى التعرؼ عمى مستوى المعرفة والتطبيؽ لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ 8709وىدفت دراسة الشيباني )
( معممة وقامت الباحثة  808مدينة الطائؼ تكونت عينة الدراسة مف ) لدى عينة مف معممات المرحمة الثانوية ب

عبارة أشارت نتائج البحث إلى انخفاض مستوى  88بإعداد أداة البحث , وىي عبارة عف استبياف مكوف مف 
إلى المعرفة بمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ لدى المعممات , وارتفاع مستوى التطبيؽ لمبادئ التعمـ المستند 

 الدماغ0 وقد أوصت الباحثة بضرورة تدريب المعممات عمى مبادئ التعمـ المستند لمدماغ 0 
 دراسات تتعمؽ بطالب الدراسات العميا وقياس اتجاىاتيـ وميوليـ  وفيميـ لبعض المداخؿ الحديثة 

( والتػػي ىػػدفت الػػى تعػػرؼ مػػدى وعػػي طمبػػة الدراسػػات العميػػا فػػي 8779مػػف ىػػذه الدراسػػات  دراسػػة ابػػف يحيػػى )
طالػب  000الجامعة االردنية لمفيـو التنور المعموماتي ودرجة امتالكيـ لمياراتو0 حيث تكونت عينػة الدراسػة مػف 
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س لالتجػػػاه والثانيػػػة اختبػػػار لمتنػػػور وطالبػػػو , اسػػػتخدمت الباحثػػػة المػػػنيج الوصػػػفي وصػػػممت اداتػػػيف األولػػػى مقيػػػا
المعرفي وكانت نتػائج الدراسػة تشػير الػى انخفػاض مسػتوى وعػي التنػور المعمومػاتي ووجػود صػعوبات فػي التعامػؿ 

 مع مفاىيمو لدى عينة الدراسة 0
طالبػػًا مػػف طػػالب الماجسػػتير بجامعػػة الممػػؾ سػػعود,  87( الشػػبو التجريبيػػة عمػػى 8701لقػػد طبقػػت دراسػػة اليػػدلؽ )

فػػي التعمػػيـ0 وتكونػػت أداة الدراسػػة مػػف  ذلػػؾ بيػػدؼ التعػػرؼ عمػػى اتجاىػػاتيـ وتصػػوراتيـ حػػوؿ تطبيقػػات الػػويكيو 
استبانة لقياس االتجاه, باإلضافة إلى خمسة أسئمة مفتوحة لقياس التصورات0 ىذا وتوصػمت الدراسػة إلػى عػدد مػف 

 عمؽ باستخداـ تقنية الويكي في التعميـ0 النتائج أىميا: توجد اتجاىات إيجابية لدى طالب الماجستير فيما يت
حيػػػث تػػػـ تصػػػميـ مقيػػػاس لرصػػػد اسػػػتعداد طػػػالب  ( اسػػػتخدمت الباحثػػػة مػػػدخؿ المسػػػح8700وفػػػي دراسػػػة آلػػػي )

الدراسػػات العميػػا بكميػػة التربيػػة بػػدمنيور لتطبيػػؽ الػػتعمـ المػػدمج, ليتضػػمف ثػػالث محػػاور أساسػػية تمثمػػت فػػي درجػػة 
ة لتطبيػػػؽ الػػػتعمـ المػػػدمج, ومسػػػتوى الدافعيػػػة نحػػػو الػػػتعمـ المػػػدمج فضػػػاًل عػػػف تػػػوافر الميػػػارات التكنولوجيػػػة الالزمػػػ

( طالػب وطالبػة مػػف 800تفضػيالت الطػالب المرتبطػة بآليػات تطبيػؽ الػتعمـ المػػدمج, وتكونػت عينػة الدراسػة مػف )
صػػائي طػػالب الػػدبمـو العػػاـ فػػي التربيػػة جامعػػة دمنيػػور تػػـ اختيػػارىـ بشػػكؿ عشػػوائي0 وأشػػارت نتػػائج التحميػػؿ اإلح

لمبيانات إلى توافر الميارات التكنولوجية لدى الطالب وارتفاع مستوى الدافعية لدييـ لتطبيؽ الػتعمـ المػدمج, فضػاًل 
 عف تفضيميـ لمدراسة بصيغة التعمـ المدمج0 

( بدراسػػة  ىػػدفت التعػػرؼ عمػػى االتجػػاه نجػػو تكنولوجيػػا الػػتعمـ عػػف بعػػد وعالقتػػو بػػبعض 8700وقػػد قػػاـ عػػوض )
( طالبػا وطمبػة 90لدي طمبة الدراسات العميا فػي الجامعػات الفمسػطينية, وقػد تكونػت عينػة الدراسػة مػف )المتغيرات 

يدرسػػػوف ببػػػرامج الدراسػػػات العميػػػا فػػػي كميػػػات التربيػػػة بالجامعػػػات الفمسػػػطينية )األقصػػػى, واإلسػػػالمية, واألزىػػػر(, 
استخدما مقياسا تـ إعػداده لقيػاس االتجػاه  ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي, كما

_ اتجاىػػػات طمبػػػة 0نحػػػو تكنولوجيػػػا الػػػتعمـ عػػػف بعػػػد, وبعػػػد تحميػػػؿ البيانػػػات أسػػػفرت الدراسػػػة عػػػف النتػػػائج التاليػػػة: 
%(, وىػذا يشػير إلػػى 0808الدراسػات العميػا فػي الجامعػػات الفمسػطينية لمجػاالت األداة ككػػؿ, جػاءت بػوزف نسػػبي )

 اسات العميا في الجامعات الفمسطينية نحو تكنولوجيا التعمـ عف بعد إيجابية0أف اتجاىات طمبة الدر 
 مناقشة  الدراسات السابقة:

أف التعمـ المستند الدماغ يسيـ بقدر كبير في تحقيؽ الكثير مف أىداؼ التعميـ والتعمـ مثػؿ زيػادة التحصػيؿ وتنميػة 
اإلنجاز, وتصحيح التصورات البديمة كما أشػارت إلػى ذلػؾ عادات العقؿ, وأنماط التفكير, وعمميات العمـ, ودافعية 

 ودراسة توفيكي وديميراؿ  (Pinkerton,2002)معظـ الدراسات ومنيا دراسة  بنكرتوف 
    &Demiral,2009) Tufekci (  ( وىوؼ, كمينجػر وكوفمػاف 8704( وحسنيف )8707ودراسة الصوافطة  )

Houff. Kilnger,2013)  & (Coffman  وكػولز ودراسة ىومػاف (Horman & Cokelez,2012)   ودراسػة
(0 حيػػث اختمفػػت العينػػات التػػي تػػـ التطبيػػؽ عمييػػا فػػي جميػػع المراحػػؿ حتػػى المراحػػؿ الجامعيػػة , 8704المطرفػػي )
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وىػػذا يؤكػػد عمػػى ضػػرورة المػػاـ طػػالب الدراسػػات العميػػا والػػذي مػػف المفتػػرض أف يكونػػوا أكثػػر تخصػػص بمثػػؿ ىػػذه 
 0المداخؿ الحديثة

( ودراسة الرويمي (Klinek,2009ايضًا يتضح مف الدراسات التي تناولت مستوى المعرفة مثؿ دراسة كمينؾ 
(   انخفاض مستوى المعرفة لدى 8704( و دراسة حسنيف)8709( والشيباني )8709( والكيومي )8702)

اد والتدريب لممعمميف لما المعمميف لمبادئ التعمـ المستند لدماغ حيث أكدت عمى ضرورة تطوير برامج اإلعد
يتوافؽ مع التوجيات الحديثة  وخاصة ما يتعمؽ ببرامج الدراسات العميا 0 وقد اختمفت دراسة فراتانجيمو 

(Fratangelo,2015)   حيث أكدت عمى أف مستوى إلماـ المعمميف بمبادئ التعمـ المستند لمدماغ كاف مقبواًل
 وأف عكس ذلؾ عمى طالبيـ بصورة ايجابية 0

في حدود عمـ الباحث بتناوليا لعينة ميمة وىي طالب  وقد تميزت ىذه الدراسة عف بقية الدراسات السابقة
الدراسات العميا في المناىج وطرؽ التدريس والتي مف باب أولى التعرؼ عمى مستوى المعرفة والميؿ لدييـ نحو 

في ىذا المجاؿ وينطمقوف لمميداف التربوي   مثؿ ىذه التوجيات الحديثة كونيـ يؤىموف ليكونوا باحثيف متخصصيف
ىي الدراسة الوحيدة التي كانت  (Klinek,2009)لتدريب المعمميف بكافة مستوياتيـ, وقد تكوف دراسة كمينؾ 

قريبة مف الدراسة الحالية بتناوليا أعضاء ىيئة التدريس في كميات المعمميف, أيضًا سوؼ تساعد نتائج الدراسة 
ىذه الفئة في اعطاء تصور عف مدى تطور برامج التعميـ العالي ومواكبتيا لممستجدات الحديثة الحالية و مستوى 

 ؽ التدريس 0ائخاصة في مجاؿ ميـ مثؿ المناىج وطر 
 أىـ ما أفادت الدراسات السابقة الدراسة الحالية:

 0 بناء اإلطار النظري الخاص بالتعمـ المستند لمدماغ 

  االختبار المعرفي, ومقياس الميؿ نحو التعمـ المستند لمدماغ 0تصميـ أدوات الدراسة مف 

 0 تحديد المنيج األكثر مالئمة لمدراسة 

 0تحديد األسموب اإلحصائي األكثر مالئمة لتحميؿ النتائج 

 0مقارنة النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة 

 0المساىمة في مناقشة النتائج وتفسيرىا 
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 الفصؿ الثالث
 اجراءات الدراسة:

والػذي ييػدؼ لوصػؼ واقػع  الدراسػة  لمناسػبتو ألىػداؼ الوصػفي المػنيج الباحػث : اتبػع  أواًل :مػنيج الدراسػة
 (  8708عف طريؽ استجواب مجتمع الدراسة أو عينة ممثمة لو ) العساؼ, الظاىرة المراد دراستيا 

 ثانيًا : مجتمع وعينة الدراسة  : 
ؽ التػدريس ائػمجتمع  الدراسة مف طالب الدراسات العميا ) ماجستير ودكتػوراه( فػي تخصػص المنػاىج وطر تكوف   

( طالبػػػػػًا وطالبػػػػػة لعػػػػػاـ 048المسػػػػػجميف فػػػػػي كميػػػػػة التربيػػػػػة  بجامعػػػػػة الممػػػػػؾ خالػػػػػد حيػػػػػث بمػػػػػم عػػػػػدد المسػػػػػجميف)
 ىػ 0447/04400

ؽ التػدريس ائػفػي تخصػص المنػاىج وطر  :عينػة مػف  طػالب الدراسػات العميػا ) ماجسػتير ودكتػوراه( عينة الدراسة
 ( طالبًا وطالبة 070ىػ بمغت )0447/0440المسجميف بكمية التربية  بجامعة الممؾ خالد كمنتظميف لعاـ  
 (8جدوؿ )

 توزيع عينة الدراسة
طالب الدراسات العميا تخصص المناىج وطرؽ 

 التدريس
 المجموع ماجستير دكتوراه

 89 00 04 مناىج وطرؽ تدريس عمـو 
 40 80 87 مناىج وطرؽ تدريس عامة 

 07 10 14 المجموع 
 

 ثالثًا : إعداد أدوات الدراسة :
 إعداد االختبار المعرفي في مجاؿ التعمـ المستند لمدماغ :

 تـ إعداد االختبار وفقًا لمخطوات التالية:
نحػو االسػتراتيجيات المتناغمػة "تعرؼ المستوى المعرفي لدى طالب الدراسات العميػا  : اليدؼ مف االختبار: 0-0

وقػد تػـ االسػتفادة مػف االدب النظػري  ؽ التػدريس  "ائػمع التعمـ المستند لمدماغ  وتطبيقاتيا في مجػاؿ المنػاىج وطر 
الدراسػة ومػف بػيف  بمشػكمة المتعمقػة السػابقة الدراسػات فػي مجػاؿ الػتعمـ المسػتند لمػدماغ ومبادئػو , واالطػالع عمػى

  ودراسػػػة ىػػػوؼ و كمينجػػػر وكوفمػػػاف  (Fratangelo,2015) فراتػػػانجيمو مػػػف ىػػػذه الدراسػػػات  دراسػػػة كػػػؿ
Kilnger,2013) Houff.       &(Coffman ( والشػػػػيباني 8709( والكيػػػػومي )8702و دراسػػػػة الرويمػػػػي )

 (8704( و دراسة حسنيف)8709)
اعي البػدائؿ, وقػد تمت صياغة ىذه المفردات عمى نمط االختيار مف متعػدد ربػ : صياغة مفردات االختبار: 0-8

 ( لإلجابة الصحيحة وصفر لإلجابة الخاطئة 00تـ تصحيح االختبار بإعطاء القيـ العددية )
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لمتأكد مػف ذلػؾ تػـ عرضػو فػي صػورتو األوليػة عمػى مجموعػة مػف المحكمػيف فػي مجػاؿ  : صدؽ االختبار: 0-1 
ة وقيػػاس مػػا أعػػد قياسػػو, ومػػدى المنػػاىج وطػػرؽ التػػدريس بيػػدؼ الحكػػـ عمػػى مػػدى مالءمتػػو لمسػػتوى عينػػة الدراسػػ

سػػػالمة صػػػياغة األسػػػئمة, والصػػػحة العمميػػػة لممفػػػردات واتسػػػاؽ البػػػدائؿ, وكػػػذلؾ مػػػدى وضػػػوح تعميمػػػات االختبػػػار 
 ودقتيا, وقد تـ إجراء تعديؿ االختبار في ضوء آراء المحكميف0

نػػػة اسػػػتطالعية مػػػف تػػػـ تطبيػػػؽ االختبػػػار فػػػي صػػػورتو األوليػػػة عمػػػى عي :  التجربػػػة االسػػػتطالعية لالختبػػػار:0-4 
 ( طالبًا و طالبة, وذلؾ بغرض:87طالب الدراسات العميا مف غير عينة الدراسة بمم عددىا )

 :(, وىػذا يػدؿ 7022تـ ذلؾ باستخداـ معادلة كودر ريتشاردسػوف , وبمػم الثبػات الكمػي ) حساب ثبات االختبار
دًا لثبػات نتػائج االختبػار ممػا يمكػف مػف عمى أف االختبار عمى درجة عالية مف الثبات, وىذا يعطي مؤشرًا جي

 الوثوؽ واالطمئناف إلى نتائجو في الدراسة الحالية 0
 حساب معامالت الصعوبة لمفردات االختبار: 

تػػػػـ حسػػػػاب معامػػػػؿ الصػػػػعوبة ألسػػػػئمة االختبػػػػار مػػػػف خػػػػالؿ نتػػػػائج الدراسػػػػة االسػػػػتطالعية, وبحسػػػػاب معامػػػػؿ 
الصعوبة لكؿ سؤاؿ مف أسئمة االختبار ُوجد أف ِقَيـ معامؿ الصعوبة ألسئمة االختبػار مقبولػة إحصػائيِّا, حيػث 

 (  702 – 704تراوحت بيف )
 حساب معامالت التمييز لمفردات االختبار: 

( يكػوف أكثػر تمييػًزا, 0(, وكممػا اقتػرب معامػؿ التمييػز لسػؤاؿ) مػف )0-7قػيـ معامػؿ التمييػز مػا بػيف ) تراوحت
 ( 7090-7010وِقَيـ معامؿ التمييز ألسئمة االختبار مقبولة إحصائيِّا, حيث تراوحت ما بيف )

 : زمف  االختبار 
الزمف الالـز لإلجابة عف أسئمة تبيف مف خالؿ تطبيؽ االختبار عمى العينة االستطالعية , أف متوسط 

 ( دقيقة470االختبار ىو )
 الصورة النيائية لالختبار: 1-5

فػػي ضػػوء آراء المحكَّمػػيف وتطبيػػؽ االختبػػار عمػػى العينػػة االسػػتطالعية, وبعػػد إجػػراء التعػػديالت التػػي أشػػار إلييػػا 
رائيػػة حتػػى تناسػػب المسػػتوى المحكمػػوف, والتػػي تمثَّمػػت فػػي إعػػادة صػػياغة المفػػردات, وتغييػػر بعػػض األفعػػاؿ اإلج

ًنػػا مػػف ) ( سػػؤااًل 0 تػػـ تصػػحيح 80المنػػدرج تحتػػو السػػؤاؿ فػػي االختبػػار؛ أصػػبح االختبػػار فػػي صػػورتو النيائيػػة مكوَّ
( لإلجابة الصحيحة وصػفر لإلجابػة الخاطئػة 0وتػـ تحديػد مسػتوى معرفػة طػالب 0االختبار بإعطاء القيـ العددية )

التػػدريس بمجػػاؿ الػػتعمـ المسػػتند لمػػدماغ بمجمػػوع القػػيـ العدديػػة ألسػػئمة  الدراسػػات العميػػا تخصػػص المنػػاىج وطػػرؽ
االختبػػػار وتػػػـ تصػػػنيؼ مسػػػتوى المعرفػػػة الػػػى ثػػػالث فئػػػات باالعتمػػػاد عمػػػى المتوسػػػط الحسػػػابي كالتػػػالي: مسػػػتوى 

(, حيػػػث تػػػـ حسػػػاب 201-7(, ومسػػػتوى مػػػنخفض مػػػف )00000-2011( ومسػػػتوى متوسػػػط)80-00000مرتفػػػع)
 ( 800-7/)1معادلة التالية: طوؿ الفئة مف خالؿ ال
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 إعداد مقياس الميؿ  نحو التعمـ المستند لمدماغ :
 :أتيحو التعمـ المستند لمدماغ كما يتـ اعداد مقياس الميؿ  ن

 :  تحديد اليدؼ مف مقياس الميؿ نحو التعمـ المستند لمدماغ: 8-0
نحػػو تطبيػػؽ اسػػتراتيجيات الػػتعمـ المسػػتند تحػػدد اليػػدؼ مػػف المقيػػاس فػػي: "تعػػرؼ ميػػؿ  طػػالب الدراسػػات العميػػا  , 

 لمدماغ  في مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس  "0
 : مصادر بناء المقياس .2-2

اعتمػػدت الدراسػػة الحاليػػة عمػػى عػػدد مػػف المصػػادر عنػػد بنػػاء مقيػػاس الميػػؿ  نحػػو تطبيػػؽ االسػػتراتيجيات المتناغمػػة 
 فراتػػانجيمو ودراسػػة (Klinek,2009)ف كمينػػؾ مػػع الػػتعمـ المسػػتند لمػػدماغ 0 ومػػف ىػػذه الدراسػػات دراسػػة كػػؿ مػػ

(Fratangelo,2015)  ودراسة ىػوؼ و كمينجػر وكوفمػافHouff. Kilnger,2013)  &(Coffman   و دراسػة
 (8704( و دراسة حسنيف)8709( والشيباني )8709( والكيومي )8702الرويمي )

 : بناء المقياس في صورتو األولية:2-3
عبػػارات تقريريػة  , وأمػاـ كػؿ عبػارة ثػػالث اسػتجابات ىػي : ينطبػؽ عمػي دائمػػًا ,  0وقػد صػيغت العبػارات فػي شػكؿ

ينطبػػػؽ عمػػػي أحيانػػػًا , ال ينطبػػػؽ عمػػػي أبػػػدًا ؛ حيػػػث يقػػػـو كػػػؿ طالػػػب باختيػػػار اسػػػتجابة واحػػػدة فقػػػط ويكػػػوف توزيػػػع 
 ( لمخيار الثالث, 00( لمخيار الثاني , )8( لمخيار األوؿ , )1الدرجات كالتالي : )

 مقياس الميؿ لمتعمـ المستند لمدماغ : :  صدؽ 2-4
 صدؽ المحكميف :  -أ

لقد تـ عرض المقياس عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف في التربية وعمـ النفس  واألخذ بآرائيـ وصواًل 
 : اآلتيةإلى الصيغة النيائية لممقياس؛ ليصبح قاباًل لالستخداـ , ومف أجؿ إبداء الرأي حياؿ الجوانب 

 مناسبة العبارات لعينة الدراسة0مدى  -
 مدى انتماء كؿ عبارة بالبعد الواردة تحتو0 -
 مدى وضوح العبارات, ودقة صياغتيا0 -
 مقترح لمتعديؿ , أو اإلضافة , أو الحذؼ 0 -

أبػػدى بعػػض مػػف المحكمػػيف عػػددًا مػػف المالحظػػات حػػوؿ مقيػػاس االتجػػاه نحػػو الػػتعمـ المسػػتند لمػػدماغ فػػي صػػورتو 
 الباحث بتعديؿ صياغة بعض العبارات الواردة في المقياس في ضوء أراء المحكميف 0  األولية , ,حيث قاـ

 صدؽ االتساؽ الداخمي  : –ب 
تـ التأكد إحصائيًا مف صدؽ األداة وذلؾ مف خالؿ حساب صدؽ االتساؽ الػداخمي , وىػو يعطػي صػورة 

فر صػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخمي عػػف طريػػؽ عػػف مػػدى اتسػػاؽ العبػػارات مػػع الدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس0 وتػػـ التأكػػد مػػف تػػوا



(       جملة البحوث الرتبوية والنفسية71(         اجمللد )66العدد)   2020
 

 

44 
 

( طالبًا, وتػـ حسػاب معامػؿ االرتبػاط بػيف درجػة كػؿ عبػارة 87تطبيؽ المقياس عمى عينة استطالعية تكونت مف )
 مع الدرجة الكمية لممقياس الذي تنتمي إليو العبارة, وكانت النتائج كالتالي:

 (1جدوؿ )
لكمية لمقياس الميؿ لتطبيؽ االستراتيجيات المتناغمة مع معامالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة مع الدرجة ا

 التعمـ المستند لمدماغ
 االرتباط* السؤاؿ االرتباط* السؤاؿ االرتباط* السؤاؿ االرتباط* السؤاؿ

1 7002 9 7000 00 7000 80 7007 
2 7000 07 7000 02 7002 80 7004 
3 7009 00 7009 09 7008 80 7007 
4 7000 08 7001 87 7004 82 7004 
5 7008 01 7002 80 7004 89 7009 
6 7000 04 7000 88 7001 17 7008 
7 7000 00 7008 81 7008   
8 7000 00 7000 84 7000   

 

 (7070ذات داللة إحصائية عند ) 7010معامالت االرتباط التي تزيد عف *

جميع عبارات مقياس الميؿ نحو تطبيؽ التعمـ المستند لمػدماغ  ذات عالقػة ارتباطيػة دالػة إحصػائيًا بالدرجػة 

 الكمية لممقياس؛ لذا يرى الباحث أف المقياس يتمتع بدرجة عالية مف الصدؽ0 

 : تجريب المقياس:2-5

( طالبػػًا مػػف 87نػػت مػػف )بعػػد إعػػداد المقيػػاس فػػي صػػورتو األوليػػة تػػـ تطبيقػػو عمػػى عينػػة اسػػتطالعية تكو 

: زمػػف اإلجابػػة عمػػى المقيػػاس  : تػػـ  يػػأتيغيػػر أفػػراد عينػػة الدراسػػة, وكػػاف اليػػدؼ مػػف ىػػذا التطبيػػؽ حسػػاب مػػا 

حساب الزمف الػالـز لتطبيػؽ المقيػاس  عػف طريػؽ جمػع زمػف االجابػة لمطالػب األوؿ مػع الطالػب األخيػر وقسػمتيا 

( دقيقػػة , والػػزمف الػػذي اسػػتغرقو الطالػػب األخيػػر 00عمػػى اثنػػيف , ولقػػد كػػاف الػػزمف الػػذي اسػػتغرقو الطالػػب األوؿ )

 ( دقيقة 0 88أصبح الزمف الكمي لالختبػار )( دقيقة , وبأخذ المتوسط 17)
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وضوح تعميمات المقياس: لـ يظير في تجريب المقياس أي مالحظات حوؿ تعميمات, وفقرات المقياس؛ ولػذلؾ لػـ 

 يتـ أي تعديؿ عمى المقياس مف ىذه الناحية0 

 :   ثبات المقياس  :6 -8

تناغمػة مػع الػتعمـ المسػتند لمػدماغ   بمعامػؿ تـ حساب ثبات مقياس الميػؿ نحػو تطبيػؽ االسػتراتيجيات الم 

( وتػدؿ عمػى مسػتوى 8770(, وىػي  قيمػة مقبولػة عمميػًا )عػالـ , 7020ألفػا كرونباخ ,  وقػد بمػم معامػؿ الثبػات )

ثبػات جيػػد ومقبػوؿ تسػػمح باسػػتخداـ المقيػاس كػػأداة لقيػػاس الميػؿ  نحػػو تطبيػؽ الػػتعمـ المسػػتند لمػدماغ  لػػدى طػػالب 

 ومف ثـ الحصوؿ عمى نتائج يمكف الوثوؽ بيا 0   الدراسات العميا ,

 :  المقياس في صورتو النيائية :2-7

بعد التأكد مف صدؽ وثبات المقياس تـ إخراج المقياس بصػورتو النيائيػة الػذي طبػؽ عمػى عينػة الدراسػة؛ 

لممقيػاس , وبمغػت ( عبػارة 17حيث تـ اختيار عباراتو في صورتيا النيائيػة, وبنػاء عمػى ذلػؾ وقػع االختيػار عمػى )

( درجة 0 0 وتـ تحديد مستوى ميؿ طالب الدراسات العميا تخصػص المنػاىج وطػرؽ 97الدرجة العظمى لممقياس )

التػػدريس نحػػو مجػػاؿ الػػتعمـ المسػػتند لمػػدماغ بمتوسػػط االسػػتجابات لفقػػرات المقيػػاس  وتػػـ تصػػنيفيا الػػى ثػػالث فئػػات 

(, ومسػتوى 8000-0011( ومسػتوى متوسػط)1-8000رتفػع)باالعتماد عمى المتوسػط الحسػابي كالتػالي: مسػتوى م

 ( 800-7/)1(, حيث تـ حساب طوؿ الفئة مف خالؿ المعادلة التالية: 001-7منخفض مف )
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 الفصؿ الرابع
 عرض نتائج الدراسة ومناقشتيا  :

 االجابة عمى السؤاؿ األوؿ لمدراسة :
عميا تخصص المناىج وطرؽ التدريس بجامعة الممؾ ما مستوى معرفة  طالب الدراسات ال السؤاؿ األوؿ ونصو "

 ؟" (BBLخالد لالستراتيجيات  المتناغمة مع التعمـ المستند  لمدماغ )
لإلجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ تػػـ اسػػتخراج المتوسػػطات الحسػػابية واالنحػػراؼ المعيػػاري إلجابػػات عينػػة الدراسػػة 

 (40عف فقرات االختبار كما ىو موضح في الجدوؿ )
 (4جدوؿ )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة عف فقرات االختبار المعرفي
 االنحراؼ المعياري المتوسط الكمي لعينة الدراسة العينة

طالب الدراسات العميا في المناىج 
 وطرؽ التدريس

0400 100209 

طػػالب الدراسػػات العميػػا فػػي المنػػاىج وطػػرؽ ( أف المتوسػػط الحسػػابي الكمػػي لدرجػػة معرفػػة 4يتضػػح مػػف الجػػدوؿ )
( وىػػذا يػػدؿ 100209( وانحػػراؼ معيػػاري)0400التػػدريس بجامعػػة الممػػؾ خالػػد بمجػػاؿ  الػػتعمـ المسػػتند لمػػدماغ بمػػم )

عمػػى أف طػػالب الدراسػػات العميػػا بجامعػػة الممػػؾ خالػػد لػػدييـ معرفػػو بمجػػاؿ الػػتعمـ المسػػتند لمػػدماغ بدرجػػة متوسػػطة 
الماجستير والدكتوراه فػي المنػاىج وطػرؽ التػدريس يقػدـ مقػررات نوعيػة تعتمػد توصػيفات  وىذا يدؿ عمى أف برنامج

مقرراتيػػػػػػا عمػػػػػػى الجػػػػػػدة ومتابعػػػػػػة كػػػػػػؿ مػػػػػػاىو جديػػػػػػد فػػػػػػي المنػػػػػػاىج وطػػػػػػرؽ التػػػػػػدريس وىػػػػػػذا يتفػػػػػػؽ مػػػػػػع دراسػػػػػػة 
  Houff. Kilnger,2013)  &(Coffmanودراسة ىػوؼ و كمينجػر وكوفمػاف  (Fratangelo,2015)فراتانجيمو
( 8702تػػػـ تطبيقيػػػا عمػػػى اعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس فػػػي التعمػػػيـ العػػػالي وتختمػػػؼ مػػػع نتػػػائج دراسػػػة الرويمػػػي )والتػػػي 

( وقػد يكػوف سػبب ىػذا االخػتالؼ نتيجػة اخػتالؼ 8704( و دراسػة حسػنيف)8709( والشيباني )8709والكيومي )
ج وطػػػرؽ التػػػدريس العينػػػة حيػػػث أف عينػػػة الدراسػػػة الحاليػػػة عبػػػارة عػػػف طػػػالب دراسػػػات عميػػػا فػػػي تخصػػػص المنػػػاى

 يتميزوف باالطالع واالىتماـ عمى المداخؿ الحديثة بحكـ طبيعة الدراسة والبحث 0
 االجابة عف السؤاؿ الثاني  لمدراسة :

( بػػيف متوسػػط درجػػات 7070ىػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة )السػػؤاؿ الثػػاني  ونصػػو " 
 "   المعرفي لمتعمـ المستند لمدماغ عائدة الختالؼ التخصصطالب الدراسات العميا في االختبار 
لداللػػػة  ,تػػػـ إيجػػػاد المتوسػػػطات الحسػػػابية, واالنحرافػػػات المعياريػػػة, وقػػػيـ )ت(لإلجابػػػة عػػػف ىػػػذا السػػػؤاؿ 

الفػػػروؽ بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات طػػػالب المنػػػاىج وطػػػرؽ التػػػدريس فػػػي تخصػػػص العمػػػـو وطػػػالب المنػػػاىج وطػػػرؽ 
 التالي النتائج الخاصة بذلؾ: ( 1)لالختبار ا المعرفي , ويوضح الجدوؿ رقـ  ,التدريس العامة 
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 ( 0جدوؿ رقـ )
قػػيـ )ت( لداللػػة الفػػروؽ بػػيف متوسػػطات درجػػات طػػالب المنػػاىج وطػػرؽ التػػدريس فػػي تخصػػص العمػػـو  

 وطالب المناىج وطرؽ التدريس العامة 0
االختبار 
 المعرفي 

 المتوسط المجموعة
االنحراؼ 
 المعياري

 درجة الحرية
 قيمة
 )ت(

التخص
 ص 

مناىج وطرؽ تدريس 
 العمـو 

040000
4 

0000918 

02 -7010280 
مناىج وطرؽ تدريس 

 عامة 
040004

8 
0809017 

( وىذا 7070( وىي غير دالة احصائيًا عند مستوى )7010280-( أف قيمة )ت( ىي)0يتضح مف الجدوؿ )
إحصائية بيف متوسطات درجات الطالب الدراسات العميا في االختبار يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة 

المعرفي لمتعمـ المستند لمدماغ عائدة الختالؼ التخصص وقد يعود السبب الى اتفاؽ التخصصيف في معظـ 
المقررات ماعدا بعض المقررات التخصصية وىذا يجعؿ الطالب في التخصصيف يمروف بنفس الخبرة العممية 

 يـ 0خالؿ دراست
 االجابة عف السؤاؿ الثالث لمدراسة : 

( بػػيف متوسػػط درجػػات 7070ىػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة )السػػؤاؿ الثالػػث  ونصػػو " 
طػالب الدراسػػات العميػػا فػػي االختبػػار المعرفػػي لمػػتعمـ المسػتند لمػػدماغ عائػػدة الخػػتالؼ الدرجػػة العمميػػة )ماجسػػتير , 

 "  دكتوراه(
لداللػػػة  ,تػػػـ إيجػػػاد المتوسػػػطات الحسػػػابية, واالنحرافػػػات المعياريػػػة, وقػػػيـ )ت(لإلجابػػػة عػػػف ىػػػذا السػػػؤاؿ 

 ( 0)الفػػػروؽ بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات طػػػالب الماجسػػػتير والػػػدكتوراه لالختبػػػار ا المعرفػػػي , ويوضػػػح الجػػػدوؿ رقػػػـ 
 النتائج الخاصة بذلؾ: تياآل
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 (: 0جدوؿ رقـ )
بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات طػػػالب المنػػػاىج وطػػػرؽ التػػػدريس فػػػي تخصػػػص العمػػػـو قػػػيـ )ت( لداللػػػة الفػػػروؽ 

 وطالب المناىج وطرؽ التدريس العامة 0
االختبار 
 المعرفي 

 المتوسط المجموعة
االنحراؼ 
 المعياري

 درجة الحرية
 قيمة
 )ت(

التخص
 ص 

 ماجستير
07000

0 
908700 

02 908400 
00000 دكتوراه

8 
001207

0 
( وىذا يدؿ عمى 7070(وىي دالة احصائيًا عند مستوى ) 908400( أف قيمة )ت( ىي )0الجدوؿ )يتضح مف 

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات الطالب الدراسات العميا في االختبار المعرفي لمتعمـ 
لخبرة غالبًا حيث يتفؽ المستند لمدماغ عائدة الختالؼ الدرجة  وقد يكوف ىذا األمر منطقي الختالؼ سنوات ا

( و دراسة 8709( والشيباني )8709( والكيومي )8702ذلؾ مع دراسات كؿ مف دراسة الرويمي )
لب مرحمة ( 0أيضًا طالب مرحمة الدكتوراه قد مر بتجارب وخبرات دراسية أكثر عمقًا مف طا8704حسنيف)

كاديمي , حيث نجد أف طالب الدكتوراه قد قدـ مرحمة الدكتوراه مرحمة متقدمة في االعداد األ دّ تع إذالماجستير 
اطروحة عممية خالؿ دراستو لمماجستير جعمتو يطمع عمى كثير مف المعارؼ المتعمقة بالمداخؿ الحديثة كما أف 
المقررات التي تقدـ في ىذه المرحمة أكثر عمقًا وتنوعًا مثؿ مقررات نظريات المنيج , ومقرر تحديات وقضايا 

 اىج وطرؽ التدريس 0معاصرة في المن
 االجابة عف السؤاؿ الرابع لمدراسة :

" ما مستوى ميؿ  طالب الدراسات العميا في المناىج وطرؽ التدريس بجامعة الممؾ خالد السؤاؿ الرابع ونصو
 ؟" (BBLنحو تطبيؽ االستراتيجيات  المتناغمة مع التعمـ المستند  لمدماغ )
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 (0جدوؿ )
المتوسػػػػطات الحسػػػػابية واالنحرافػػػػات المعياريػػػػة إلجابػػػػات عينػػػػة الدراسػػػػة عػػػػف فقػػػػرات مقيػػػػاس الميػػػػؿ نحػػػػو تطبيػػػػؽ 

 االستراتيجيات  المتناغمة مع التعمـ المستند  لمدماغ 

االنحراؼ  المتوسط العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات
 المعياري

أجػزاء , إال اعتقد أف الدماغ كتركيب بيولوجي يتكػوف مػف عػدة  -8
 0.363137 2.857143 أنو يعمؿ  كنظاـ متكامؿ  0

 0.363137 2.857143 اعتقد أف البحث عف معنى ىو أمر فطري0  -04
العواطػػػػػػػؼ ميمػػػػػػػة جػػػػػػػدا فػػػػػػػي عمميػػػػػػػات حفػػػػػػػظ المعمومػػػػػػػػات  -00

 0.363137 2.857143 واستدعائيا0

اعتقػػػد أف الػػػدماغ مػػػرف ويتغيػػػر باسػػػتمرار مػػػف خػػػالؿ الخبػػػرات  -2
 0.425815 2.785714 بيا الفرد 0 التي يمر

 0.425815 2.785714 يحفز التعمـ باإلثارة والتحدي ويكبت بالتيديد وانعداـ األمف0 -00
 0.468807 2.714286 أشعر أف مياه الشرب ليا دور ميـ لمغاية في تعزيز التعمـ0 -1
اشػػعر باالرتيػػاح السػػتخداـ اسػػتراتيجيات الػػتعمـ المختمفػػة كجػػزء  -0

 0.61125 2.714286 أساليب تدريسي لطالبي 0مف 

 0.61125 2.714286 أنا عمى دراية باالستفادة مف التغذية الراجعة في تغيير أدائي 0 -9
يولد كؿ فرد ولديو تجييزات بيولوجية تسمح لػو بتػدويف معنػى  -00

 0.497245 2.642857 عف العالـ المحيط بو0

التأكيػػد عمػػى الػػتعمـ فػػي  مػػف خصػػائص الػػتعمـ المسػػتند لمػػدماغ -09
 0.513553 2.571429 بيئة ىادئة0

 0.646206 2.571429 أنوع مف أساليب تقويـ طالبي باستمرار 0 -87
اعتقد أنػو اذا كانػت المػدخالت مألوفػة بالنسػبة لممػتعمـ , فيػذا  -80

 0.513553 2.571429 يقوي الترابطات العصبية المثارة0

الدماغ يتغير عبر دورة الحيػاة وفقػًا لمػا يتعػرض لػو الفػرد مػف  -00
 0 2.5 خبرات 
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 0.518875 2.5 اعتقد أف المكافآت الفورية ليا دور في تعزيز أداء المتعمـ0 -84
أرى أف الجموس لفترات طويمة يؤدي إلى انخفػاض فػي نشػاط  -88

 0.646206 2.428571 الدماغ0

يف خبػػػػرات الفػػػػرد وبػػػػيف االحتفػػػػاظ أعتقػػػػد أنػػػػو يوجػػػػد صػػػػمة بػػػػ -81
 0.646206 2.428571 بالمعمومات0

اعتقد أف الدماغ مصمـ إلدراؾ كؿ مف األجػزاء والكػؿ بشػكؿ  -80
 0.851631 2.42857 متزامف 

أىػػػػػػتـ بتوظيػػػػػػؼ جػػػػػػانبي الػػػػػػدماغ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ اسػػػػػػتراتيجيات  -80
 0.633324 2.35714 التدريسية المتنوعة0

 0.928783 2.35714 احفز طالبي برفع مستوى التحدي بينيـ0  -17
أرى أف الدراسػػػة  المباشػػػرة لمػػػدماغ ىػػػي الطريػػػؽ الوحيػػػد لفيػػػـ  -07

 0.61125 2.285714 أسباب السموؾ 

اعتقػػد أف التعمػػيـ كممػػا كػػاف اكثػػر تعقيػػدًا أصػػبح الػػدماغ قػػادر  -08
 0.82542 2.28332 عمى صنع شبكات عصبية 0

غالبًا ما يقاؿ أف كػؿ فػرد قػادر عمػى الػتعمـ ولكػف األصػح أف  -01
 0.425815 2.282111 نقوؿ أف كؿ فرد يمارس عممية التعمـ0

أجد أف الفرد يتبع طػرؽ مختمفػة ليكػوف معنػى مػف خبراتػو مػع  -80
 0.892582 2.21428 الوقت 

اقػػػػـو بتصػػػػنيؼ الطػػػػالب فػػػػي بدايػػػػة العػػػػاـ فػػػػي ضػػػػوء أنمػػػػاط  -89
 0.916875 2.07142 تعمميـ 

لقػػػػد حضػػػػرت العديػػػػد مػػػػف ورش العمػػػػؿ وبػػػػرامج التػػػػدريب التػػػػي  -4
 0.949262 1.857143 تتناوؿ استراتيجيات التعمـ المستند عمى الدماغ 

 0.974961 1.78571 العممي المفتوح0 اإلستقصاء استراتيجيات استخدـ -82
لػػػػػدي فيػػػػػـ كػػػػػاؼ لكيفيػػػػػة تنميػػػػػة واكتسػػػػػاب الػػػػػدماغ لمميػػػػػارات  -0

 0.468807 1.5 والمعمومات0

 0.518875 1.5أرى أف الػػػػتعمـ المسػػػػتند عمػػػػى الػػػػدماغ  يؤكػػػػد عمػػػػى المحتػػػػوى  -02
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 المعرفي 0
أسػػتخدـ بعػػض أشػػكاؿ الحركػػة فػػي الفصػػؿ الدراسػػي لممسػػاعدة  -0

 0.534522 1.285714 عمى التركيز0

اعتقػػد أف اعطػػاء الطالػػب فرصػػة لالسػػترخاء والضػػحؾ يسػػاعد  -0
 0.744946 1.071429 معرفة  0 عمى اكتساب ال

 0.223743 2.32619 المجموع 
( أف المتوسط الحسابي الكمي لدرجة ميؿ طالب الدراسات العميا نحو تطبيؽ 0يالحظ مف الجدوؿ )

( وىذا يدؿ 0.223743( وبانحراؼ  معياري )2.32619االستراتيجيات المتناغمة مع التعمـ المستند لمدماغ )
ؽ التدريس لدييـ ميؿ نحو تطبيؽ التعمـ المستند لمدماغ بدرجة ائالدراسات العميا في المناىج وطر عمى أف طالب 

 مع المتناغمة االستراتيجيات تطبيؽ ألىمية طالب الدراسات العميا  إدراؾ مستوى أف ذلؾ يعنيو  متوسطة ,
العاـ في المممكة العربية السعودية  توجيات التعميـ أف ذلؾ ُيعزى إذمتوسطة   الدماغ إلى المستند التعمـ مبادئ
 محفزة بيئات تعمـ وتوفير المتعمـ, حوؿ تتمحور تدريس ؽائوطر  استراتيجيات تبني عمى جميع المعمميف تشجع
أطمقت المممكة العربية السعودية مشروع )تطوير إستراتيجيات التدريس(  واالكتشاؼ فقد واالستنتاج التفكير عمى

أتعمـ( بوصفو مشروًعا يعني بنقؿ التعميـ نقمًة نوعيًة, بحيث يعتمد عمى الدور النَِّشط  تحت شعار: )عمِّمني كيؼ
ع  لمطالب, وييدؼ إلى تطوير ممارسات المعمميف؛ مف خالؿ تدريبيـ عمى إستراتيجيات تفاعمية جديدة, ُتشجِّ

ت مفتوحة النياية الطالب عمى اكتشاؼ المعارؼ وبنائيا, وتتضمف نشاطات وخبرات حسية مباشرة, ونشاطا
تسمح بالتفكير الحر النَِّشط في شتَّى االتجاىات, مع تحفيز الطالب عمى التساؤؿ والبحث والعمؿ المستقّؿ, أو 

(0 ايضًا المستوى العممي الذي وصؿ إليو طالب الدراسات العميا 8770ضمف مجموعات متعاونة )الشدوخي, 
راتيجيات والتوجيات الحديثة التي أثبت الكثير مف الدراسات تجعمو أكثر مياًل الى تفيـ ضرورة تطبيؽ االست

( ودراسة 8707فاعميتيا في تنمية الكثير مف المتغيرات وىذا يتفؽ مع العديد مف الدراسات مثؿ دراسة والفارسية )
 (8709و دراسة الكيومي )  (Fratangelo,2015) ( فراتانجيمو8700( ودراسة حسنيف )8707الصوافطة )

( والتي تصؼ 8( أف أكثر العبارات  ارتفاعًا عف المتوسط العاـ ؛ وىي العبارة رقـ )0حظ مف الجدوؿ )كما يال
  بوصفو نظامًا متكامالً اعتقاد معظـ الطالب بأف الدماغ كتركيب بيولوجي يتكوف مف عدة أجزاء , إال أنو يعمؿ  

 التي االستراتيجيات يميموف الى  استخداـطالب الدراسات العميا  أف عمى يدؿ (  وىذا802000وكاف متوسطيا )
 يؤكد ذلؾ إذ محسوسة, المجردة العممية المادة جعؿ إلى دائما يسعوف أف المعمميف فنجد , ىذا المبدأ تحقؽ
 اىتماـ عنو نتج مما المتعمميف بحياة ارتباطا مباشرا وارتباطيا بعض المواد كالعمـو والرياضيات , طبيعة

بينما جاءت  .اليومية العممية وحياتيـ المتعمميف بخبرات التعمـ التي تربط االستراتيجيات جميع بتوظيؼ المعمميف
( 802000( التي تؤكد عمى أف العواطؼ ميمة جدا في عمميات حفظ المعمومات واستدعائيا )00الفقرة رقـ )
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عميمية وأف الجانب وىذا يتوافؽ مع العديد مف الدراسات التي اكدت عمى تطور تصور المعمميف لمعممية الت
العاطفي ميـ لتحقيؽ الكثير مف االىداؼ , وأف االنساف يكوف اداؤه أفضؿ عندما تقؿ عميو الضغوط فيكوف 
إنتاجو افضؿ عندما يبتعد عف الضغوط , أيضا نجد أف التوجو العاـ لموزارة نحو التعمـ النشط وتفعيؿ النظرية 

لؾ مف تنمية مينية لممعمميف جعؿ ثقافة المعمـ تختمؼ عف التقميدية البنائية في بناء وتصميـ المناىج وما يتبع ذ
( أف مف العبارات التي سجمت متوسط أقؿ مف المتوسط 0في عممية التعميـ0 كما يالحظ مف خالؿ الجدوؿ )

( التي تنص عمى" اعتقد أف اعطاء الطالب فرصة لالسترخاء والضحؾ يساعد عمى اكتساب 0العاـ العباراة رقـ )
( كأقؿ العبارات مف حيث المتوسط وقد يعود ىذا البتعاد المعمميف عف كؿ ما 00700489معرفة " بمتوسط )ال

يعتقدوف أنو سبب في فوضى الطالب داخؿ الفصؿ ومنيا نشر الدعابة والمرح أيضًا قد تكوف ألعداد الطالب 
الصؼ وينطبؽ ىذا التفسير أيضًا وطبيعة ثقافة المجتمع دور في جعؿ المعمميف أكثر جدية وصرامة في إدارة 

( " أستخدـ بعض أشكاؿ الحركة في الفصؿ الدراسي لممساعدة عمى التركيز" 0حيث كاف 0مع العبارة رقـ )
( , وجاءت العبارة "افضؿ أف تكوف أوقات تدريسي لمطالب بعد 00820004متوسط االستجابات منخفضًا) 
لتفسير السابؽ مف أف المعمميف دائمًا يعتقدوف أف البيئة ( لتؤكد ا0002000الفسحة الصباحية" وبمتوسط  )

 استخداـ قمة يعزى إلى اليادئة ىي التي تساعد عمى اكساب الطالب لممعرفة وتنمية مياراتيـ 0 وقد
 العممية, المادة كثافة بسبب الصفية الغرفة في التي تحتاج إلى انطالؽ الطالب وتفاعمو المستمر االستراتيجيات

 معرفة عدـ ىو أحد األسباب يكوف وقد محددة, خطوات إلى تحتاج أنيا حيث لتطبيقيا, الكافي الوقت وعدـ توفر
 قابمة واقعية مشكالت ىيئة عمى الدرس المعمميف بتنفيذ اىتماـ وعدـ االستراتيجية, ىذه تطبيؽ بآلية المعمميف
 بدوره وىذا بيا, يكمؼ التي اإلدارية باءكثرة األع مف المعمـ منو يعاني الذي الضغط األسباب وقد مف لمتفكير,

 استخداـ عف األحياف فضال مف كثير في المقرر إلكماؿ كاؼِ  وقت وجود عدـ وبالتالي الحصة, زمف يؤثر عمى
ثراء  دراسة مع اتفقت النتيجة وىذه .العممية التعميمية محور المتعمـ تجعؿ حديثة تربوية بأساليب الحصص وا 

 الصفية الغرفة داخؿ التفكير لميارات العمـو معممي ممارسة انخفاض مستوى إلى أشارت (التي8709الكيومي)
 الفّعاؿ0  التعمـ حساب عمى التقميدية األنشطة بالكثير مف وانشغاليـ

 االجابة عف السؤاؿ الخامس لمدراسة :
متوسط درجات ( بيف 7070فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )" ىؿ توجد السؤاؿ الخامس ونصو

الدراسات العميا في الميؿ نحو  تطبيؽ االستراتيجيات المتناغمة مع التعمـ المستند لمدماغ عائدة الختالؼ  طالب
 ؟التخصص

لداللة الفروؽ بيف  ,تـ إيجاد المتوسطات الحسابية, واالنحرافات المعيارية, وقيـ )ت(لإلجابة عف ىذا السؤاؿ 
ؽ التدريس العامة ائمتوسطات درجات طالب المناىج وطرؽ التدريس في تخصص العمـو وطالب المناىج وطر 

 النتائج الخاصة بذلؾ: ( 0)لالختبار ا المعرفي , ويوضح الجدوؿ رقـ ,
 ( 2جدوؿ رقـ )
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س في تخصص العمـو وطالب ؽ التدريائقيـ )ت( لداللة الفروؽ بيف متوسطات درجات طالب المناىج وطر  
 المناىج وطرؽ التدريس العامة 0

االختبار 
 المعرفي 

االنحراؼ  المتوسط المجموعة
 المعياري

 قيمة درجة الحرية
 )ت(

التخص
 ص 

 40110 020808 مناىج وطرؽ تدريس العمـو 
02 7000000 

 10900 000000 مناىج وطرؽ تدريس عامة 
( وىذا يدؿ 7070(وىي غير دالة احصائيًا عند مستوى )7000000قيمة )ت( ىي )( أف 2يتضح مف الجدوؿ )

عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات طالب الدراسات العميا في مقياس الميؿ نحو 
ى اتفاؽ تطبيؽ االستراتيجيات المتناغمة مع التعمـ المستند لمدماغ عائدة الختالؼ التخصص وقد يعود السبب ال

التخصصيف في معظـ المقررات ماعدا بعض المقررات التخصصية وىذا يجعؿ الطالب في التخصصيف يمروف 
( ودراسة 8709( دراسة الكيومي )8704بنفس الخبرة العممية خالؿ دراستيـ 0ويتفؽ مع دراسة ودراسة حسنيف )

يؽ االستراتيجيات المتناغمة مع التعمـ ( التي أكدت عمى عدـ اختالؼ االتجاه والميؿ في تطب8707الفارسية )
 المستند لمدماغ باختالؼ التخصص 0

 االجابة عف السؤاؿ السادس لمدراسة :
( بيف متوسط درجات 7070"ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) السؤاؿ السادس ونصو

 عائدة الختالؼ الدرجة العممية ؟ طالب الدراسات العميا في الميؿ نحو  تطبيؽ التعمـ المستند لمدماغ
لداللة الفروؽ بيف  ,تـ إيجاد المتوسطات الحسابية, واالنحرافات المعيارية, وقيـ )ت(لإلجابة عف ىذا السؤاؿ 

النتائج  تياآل ( 9)متوسطات درجات طالب الماجستير والدكتوراه لالختبار ا المعرفي , ويوضح الجدوؿ رقـ 
 الخاصة بذلؾ:

 (: 9جدوؿ رقـ )
قيـ )ت( لداللة الفروؽ بيف متوسطات درجات طالب المناىج وطرؽ التدريس في تخصص العمـو وطالب 

 المناىج وطرؽ التدريس العامة 0

 المتوسط المجموعة الميؿ لمتطبيؽ
االنحراؼ 
 درجة الحرية المعياري

 قيمة
 )ت(

 التخصص 
 000470 00 ماجستير

02 -901094 
 00820 00 دكتوراه

( وىذا يدؿ عمى 7070(وىي دالة احصائيًا عند مستوى )901094-( أف قيمة )ت( ىي )9يتضح مف الجدوؿ )
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات الطالب الدراسات العميا في مقياس الميؿ نحو التعمـ 
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سنوات الخبرة غالبًا حيث يتفؽ  المستند لمدماغ عائدة الختالؼ الدرجة  وقد يكوف ىذا األمر منطقي الختالؼ
( ودراسة 8709( والشيباني )8709( والكيومي )8702ذلؾ مع دراسات كؿ مف مع دراسة الرويمي )

( 0أيضًا طالب مرحمة الدكتوراه قد مر بتجارب وخبرات دراسية أكثر عمقًا مف طالب مرحمة 8704حسنيف)
مرحمة الدكتوراه مرحمة متقدمة في االعداد األكاديمي , حيث نجد أف طالب الدكتوراه قد قدـ  إذ تعدّ الماجستير 

اطروحة عممية خالؿ دراستو لمماجستير جعمتو يطمع عمى كثير مف المعارؼ المتعمقة بالمداخؿ الحديثة كما أف 
المنيج , ومقرر تحديات وقضايا المقررات التي تقدـ في ىذه المرحمة أكثر عمقًا وتنوعًا مثؿ مقررات نظريات 

 معاصرة في المناىج وطرؽ التدريس, وتطبيقات عمـ النفس المعرفي في التدريس, ونظريات التعمـ0
 االجابة عف السؤاؿ السابع لمدراسة :

: ما التصور المقترح لتنمية ميوؿ معارؼ  طالب الدراسات العميا في المناىج وطرؽ السؤاؿ السابع ونصو
 (؟BBLبجامعة الممؾ خالد لالستراتيجيات  المتناغمة مع التعمـ المستند  لمدماغ )التدريس 

لتنمية معارؼ فإنو يمكف اإلجابة عف السادس مف أسئمة الدراسة  وذلؾ مف خالؿ صياغة إطار تصوري  ,
لمتناغمة مع وميوؿ طالب الدراسات العميا في المناىج وطرؽ التدريس بجامعة الممؾ خالد نحو االستراتيجيات  ا

 تية:يركز عمي المحاور اآل (BBLالتعمـ المستند  لمدماغ )
 منطمقات التصور المقترح. 
 أىداؼ التصور المقترح. 
 عوامؿ نجاح التصور المقترح. 

 :وفيما يمي عرض لتمؾ المحاور
 :منطمقات التصور المقترح

أىمية استخداـ استراتيجية  تحميؿ الدراسات السابقة وما توصمت إليو أوصت بعض الدراسات وأكدت عمى - أ
التعمـ المستند لمدماغ حيث أنو يسيـ في تعزيز قدرة الطالب عمى تعمـ استخداـ الطرؽ التي تشعر بالراحة 

كما أف ىناؾ ارتباط إيجابي بيف استراتيجيات التعمـ القائـ عمى الدماغ  النفسية, وتوجد مناخ تعمـ مناسب
باإلضافة إلى ذلؾ أف استخداـ ىذا النوع مف التعمـ   لنظرية الدماغ  والتحصيؿ العممي المتوقع لمطالب وفقاً 

ينمي قدرة الطالب عمى حؿ المشكالت, وتدريس المحتوى العممي بطرؽ ابتكارية تعزز االعتماد عمى الذات 
ية أيضًا تؤكد العديد مف الدراسات أىمية ىذا المجاؿ و فاعمية التعمـ المستند لمدماغ عمى تنم.لدى الطالب

الكثير مف المتغيرات أيضا تؤكد عمى ضرورة مواكبة برامج الدراسات العميا وخاصة في المناىج وطرؽ 
 التدريس لمثؿ ىذه المداخؿ الحديثة 0 

 عقد حمقة نقاشية مع المتخصصيف في مثؿ ىذا المجاؿ 0 - ب
 اإلطار النظري ليذه الدراسة  - ت
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اض في المستوى المعرفي والميؿ لتطبيؽ نتائج الدراسة الحالية وما توصمت إليو مف وجود انخف - ث
 االستراتيجيات المتناغمة مع التعمـ المستند لمدماغ لدى طالب الدراسات العميا وخاصة مرحمة الماجستير0

يتمثؿ اليدؼ العاـ لمتصور المقترح لتنمية معارؼ وميوؿ طالب الدراسات العميا تخصص المناىج وطرؽ 
 (BBL0اتيجيات  المتناغمة مع التعمـ المستند  لمدماغ )التدريس بجامعة الممؾ خالد لالستر 

 :أىداؼ التصور المقترح
 االرتقاء بالمستوى العممي لطالب )الماجستير والدكتوراه( وخاصة ما يتعمؽ بمجاؿ التعمـ المستند لمدماغ0 00
 استحداث مداخؿ جديدة في برامج الدراسات العميا بيدؼ التطوير والتجديد0 80
 التكامؿ المعرفي0العمؿ عمى تحقيؽ  10
 إعداد طالب المناىج وطرؽ التدريس لمستقبؿ متغير0 40
 المساىمة في تفعيؿ التعمـ مدى الحياة والتكويف المستمر0 00
 زيادة إنتاج ونشر المعرفة في مختمؼ المجاالت وخاصة ما يتعمؽ بالتعمـ المستند لمدماغ 0 00
 مع تطمعات العصر0 إعادة صياغة أىداؼ التعميـ الجامعي والبحث العممي لتتواكب 00
 إعادة صياغة المحتويات الدراسية وطرؽ التدريس لتصبح مناسبة لعصر تدفؽ المعرفة0 20
 االىتماـ باألنشطة التعميمية وتوظيفيا في إكساب الطالب القيـ والمعارؼ والميارات واالتجاىات المرغوبة0 90

 تطوير برامج الدراسات العميا وفقا لالتجاىات العالمية الناجحة0 070
 وير طرؽ وأساليب التقييـ والتقويـ لتستوعب الصياغات الجديدة في األىداؼ0تط 000

 ويمكف وضع خطة لكيفية تحقيؽ مجاالت التصور المقترح وفؽ الخطوات التالية :
  اكتساب طالب الدراسات العميا )الماجستير والدكتوراه( المعارؼ التي  تنطمؽ مف مبادئ التعمـ المستند

 لمدماغ0
 ىداؼ المعرفية في ضوء مبادئ التعمـ المستند لمدماغ 0تصور لبعض األ 
 تعرؼ نشأة نظرية التعمُّـ المستند إلى الدِّماغ0 00
 تعرؼ التطور التاريخي لنظريات التعمـ0  80
 تعرؼ التطورات الحديثة التي تخدـ عممية التعمـ0 10
 يعدد فرضيات التعمـ المستند لمدماغ0  40
 العممية التعميمية0يشرح كؿ فرض مستعينا بأمثمة مف واقع  00
 يفسر حدوث التعمُّـ تبعًا لنظرية التعمُّـ المستند إلى الدِّماغ0 00
 يصؼ خصائص الدِّماغ ووظائفو0 00
 يصؼ انواع الخاليا الدماغية 0 20
 يصؼ العممية الفسيولوجية األساسية لمتعمُّـ0 90
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 يصؼ عمؿ  الدماغ ووظائفو مع الجسـ كوحدة ديناميكية واحدة في عممية التعمـ0 070
 يستنتج قدرة الدماغ الفائقة عمى التكيؼ0 000
 يفسر أىمية الحركة والغذاء والمواد الكيميائية و آثارىا القوية عمى التعمـ0 080
 يصؼ الطالب عمؿ  الدماغ ووظائفو مع الجسـ كوحدة ديناميكية واحدة في عممية التعمـ 010
 يفسر قدرة الدماغ الفائقة عمى التكيؼ0 040
 مواد الكيميائية و آثارىا القوية عمى التعمـ0يفسر أىمية الحركة والغذاء وال 000
 يصؼ طرؽ تأثير الدِّماغ بما يحيط بنا0 000
 يطبؽ استراتيجية التعمـ التعاوني في التدريس0 000
 يصؼ المتدرب كيؼ نجعؿ خبراتنا ومعارفنا تبدو عمى أنيا ذات معنى0 020
 يطبؽ البحث عف المعنى كقيمة دافعة لمفيـ والتعمُّـ0 090
 المعمـ في تحقيؽ التعمـ المنظـ تحقيؽ فيـ عممي لدور 870
 تعرؼ مراحؿ بناء خريطة المفيـو 0 800
 تحديد إجراءات كؿ مرحمة مف مراحؿ بناء خريطة المفيـو 0 880
 اعداد خرائط مفاىيـ مف خالؿ المقررات التي يدرسونيا0 810
 استخداـ خريطة المفيـو كأداة لتخطيط التدريس 0 840
 كرةتعرؼ اساليب تنظيـ المعمومات وتخزينيا في الذا 800
 وصؼ االساليب المناسبة لمراعات الفروؽ الفردية لدى الطالب  800
 تحديد خصائص التدريس باالكتشاؼ0 800
 ذكر خصائص النشاط القائـ عمى االكتشاؼ0 820
 تحديد مستويات التدريس باالكتشاؼ0 890
 استنتاج نماذج التدريس الكشفي0 170
 إعداد خطة درس بنموذج االكتشاؼ المباشر0 100
 في تحسيف التدريس باالكتشاؼ0تحديد المبادئ التي تؤثر  180
 وصؼ الية االنتباه لدى العقؿ البشري واالنتقائية الحسية )نظرية معالجة المعمومات( 110
 استنتاج ضرورة تييئة البيئية الفيزيائية لعممية التعمـ  140
 تعرؼ دور المعمـ في بناء البيئة الصفية الحافزة عمى التفكير والتفكير الناقد0 100
 تنمية التفكير الناقد في الطالب مف خالؿ عمميات العمـؽ كيفية ائاستنتاج طر  100
 تعرؼ خطوات التدريس باستراتيجية التفكير الناقد0 100
 يصؼ الصفة التطورية لمدماغ0 120

 
 0 تعرؼ دور البحث العممي في تطوير االستفادة مف مبادئ  التعمـ المستند لمدماغ 
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  المستند لمدماغ0تنمية االتجاىات والميوؿ اإليجابية نحو مبادئ  التعمـ 
 0 االرتقاء بالمستوى العممي والبحثي لطالب الدراسات 

 تصميـ مخطط يصؼ األدوار المتداخمة في التعمـ المستند لمدماغ  تـ 
 ( 0الشكؿ )

 األدوار المتداخمة لمتصور المقترح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مراحؿ التصور المقترح:

 عضو هيئة التدريس

.مساعدة الطالب  على بناء إطار عمل ذهين ملوضوع التعلُّم 
 جمال ونوع التعلُّم اجلديد.حتديد 
.استثارة عمل الدِّماغ ونشاطه إلعداد اللوحات الالزمة للتعلُّم اجلديد 
.تنظيم صورة ذهنية كلية يف عالقات مرتابطة 
.استحضار اخلربات املخزنة املرتبطة باملوضوع اجلديد 
.مساعدة الطالب على تطوير اسرتاتيجية دتثيل ذهين للمعلومات اجلديدة 
املتدرب بآليات مساعدة الذهن للمعاجلة وتقليب مواضيع التعلُّم. تزويد 
 توجيه الطالب حنو عناوين وموضوعات حبثية تنطلق من مبادئ التعلم املستند للدماغ 

 طبلب الدراسبت العليب

 .وضع أهدافه ومناقشة أهداف املوضوع اجلديد مع زمالئه 
.طرح توقعات إجيابية قوية ملوضوع التعلُّم، وتبين تلك التوقعات 
 اجملموعة.إقامة عالقة إجيابية قوية مع 
.املناقشة والعمل التعاويًن يف جمموعات 
.البناء والبحث أو االستكشاف أو التصميم 
.تفسري املعرفة 
.تطبيق املعرفة واملهارات 
.طرح أسئلة جديدة 
 .اختاذ قرار 
.مناقشة موضوع التعلُّم اجلديد مع األسرة واألصدقاء 
 زمالئهتقدمي ما تعلُّمه لآلخرين. ومراجعة وتقومي تعلُّم . 
التقارير(. -الكتابة حول ما تعلُّمه )املذكرات 
اخلارطة -تثبيت التعلُّم من خالل املشاريع)عمل النماذج

 برامج المنبهج وطرق التدريس

 إعادة صياغة أهداف التعليم اجلامعي والبحث العلمي لتتواكب
 مع تطلعات العصر.

 إعادة صياغة احملتويات الدراسية وطرق التدريس لتصبح مناسبة
 لعصر تدفق املعرفة.

 طالب القيم الاالهتمام باألنشطة التعليمية وتوظيفها يف إكساب
 واملعارف واملهارات واالجتاهات املرغوبة.

 تعظيم االستفادة من الثورة املعلوماتية يف تطوير الوسائل التعليمية 
راسات العليا وفقا لالجتاهات العاملية الناجحة.تطوير برامج الد 
 تطوير طرق وأساليب التقييم والتقومي. 
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 التقييـ: -0

لمدماغ لدى لطالب الدراسات العميا ليبدأ التطوير والتنمية مف ويقصد بو تقييـ الواقع المعرفي  بالتعمـ المستند 

 حيث القصور0

 التخطيط: -8

حيث يتـ وضع الخطوات الالزمة لتنمية المعارؼ والميوؿ نحو االستراتيجيات التعمـ المتناغمة مع التعمـ المستند 

 لمدماغ لدى طالب الدراسات العميا في ضوء نتائج التقييـ 0

 التدريب: -1

خالؿ ما سبؽ يتـ تحديد البرامج والدورات التدريبية التي ستعقد لطالب الدراسات العميا لتحقيؽ الكفايات  مف

 المطموبة مثؿ:

 دورات تدريبية )تتضمف اإلطار النظري لمدراسة الحالية( 0

 المقاءات والنقاشات حوؿ موضوع التعمـ المستند لمدماغ 0

 المتابعة والتوجيو: -0

 لقيادة وأعضاء ىيئة التدريس0وذلؾ مف خالؿ ا

 التقييـ النيائي: -0

 ويعني إصدار الحكـ عمى نتائج العمميات السابقة مف تقييـ مبدئي وتخطيط وتدريب وتوجيو0

 

 
 
 

 التوصيات والمقترحات :
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 0تدريب أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات عمى استخداـ االستراتيجيات المتناغمة مع التعمـ المستند لمدماغ 
  إعػػداد أدلػػة ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس تتضػػمف الخطػػوات األساسػػية السػػتراتيجيات الػػتعمـ المسػػتند لمػػدماغ بيػػدؼ

مساعدتو عمى توظيؼ ىذه االستراتيجيات فػي التػدريس ضػمف بػرامج الدراسػات العميػا بكميػات التربيػة, وغيرىػا 
 مف االستراتيجيات الحديثة في التدريس0

  اقسػاـ المنػاىج وطػرؽ التػدريس لمطػالب واعضػاء ىيئػة التػدريس  نحػو المػداخؿ توجيو البحوث والدراسات فػي
 واالستراتيجيات الحديثة مثؿ التعمـ المستند لمدماغ 0

 0عمؿ ندوات وسيمنارات تدور حوؿ المداخؿ الحديثة مثؿ التعمـ المستند لمدماغ 
 يا 0االستفادة مف التصور المقترح في تطوير المقررات ببرامج الدراسات العم 

Recommendations and proposals: 

 •Training university staff members at universities on the use of strategies in harmony 
with brain-based learning0 

 •Preparing guides for university staff members that include the basic steps for brain-
based learning strategies in order to help him use these strategies in teaching within 
high- study programs at colleges of education, and other modern teaching 
strategies0 

 •Directing researches and studies at the departments of curriculum and teaching 
methods to students and staff members towards modern approaches and strategies 
such as brain-based learning0 

 •Conducting seminars and seminars revolving around modern approaches such as 
brain-based learning0 

• Making use of the proposed concept in developing courses in high- studies 
programs 

 

 المراجع 
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مدى وعي طمبة الدراسات العميا في  .(8779أبف يحيى, ميسوف حسيف طاىر؛ حمدي, نرجس عبدالقادر0 ) 00
رسالة ماجستير غير منشورة(0 ( الجامعة االردنية لمفيوـ التنور المعموماتي ودرجة امتالكيـ لمياراتو

 الجامعة االردنية, عماف0 
(0 أثر برنامج مقترح قائـ عمى مدخؿ التعمـ المستند لمدماغ في تصحيح 8701أحمد, صفاء محمد 0) 80

مجمة دراسات عربية في التربية التصورات البديمة وتنمية عمميات العمـ لدى تالميذ الصؼ األوؿ متوسط , 
 900-49(0 8(,)11,)وعمـ النفس

لتعميـ  المخ ونظرية البنائي التعمـ عمى قائـ مقترح نموذج فاعمية (.8772عمي0) محمد اسماعيؿ, حمداف 10
 حمواف0 جامعة التربية, كمية منشورة0 غير دكتوراه 0 رسالةاإلعدادية المرحمة لتالميذ العموـ

(0 االستعداد لتطبيؽ التعمـ المدمج لدى طالب الدراسات العميا بكمية 8700آلي, محمد فوزي رياض0 ) 40
  .77 - 41, ) 074, )80كمية التربية,  -: جامعة بنيا مجمة كمية التربية .التربية

(0 اتجاىات وتصورات طالب الدراسات العميا حوؿ تطبيقات 8701بف اليدلؽ, عبداهلل بف عبدالعزيز0 ) 00
 701 – 675,  1, 80كمية التربية,  -: جامعة الممؾ سعود مجمة العمـو التربوية .الويكي في التعميـ

0 )ترجمة مدارس الظيراف األىمية(, الدماـ: اغ في التعمـكيؼ نوظؼ أبحاث الدم(0 8707جنسف, إريؾ0) 00
 دار الكتاب التربوي لمنشر والتوزيع0

0 ترجمة: ىشاـ سالمة وحمدي التعمـ استنادا إلى الدماغ, النموذج الجديد لمتدريس(0 8704جنسف, إريؾ0) 00
 عبدالعزيز0 القاىرة: دار الفكر العربي0

مجمة العمـو التربوية, معيد (0 الجامعات المصرية بيف الواقع والمستقبؿ0 0991حسانيف, السيد حسف ) 20
 (00) 0جامعة القاىرة,  - الدراسات والبحوث التربوية

(0 درجة ممارسة معممى المغة العربية بفصوؿ محو األمية لميارات التدريس 8704حسنيف, محمد رفعت0 ) 90
: رابطة التربوييف دراسات عربية في التربية وعمـ النفس.إلى نتائج أبحاث الدماغعمى ضوء التعمـ المستند 

 0 .222 - 185,  00العرب, ع
(0 تقويـ برامج الدراسات العميا في الجامعة 8774الحولي, عمياف عبد اهلل, وأبو دقة, سناء إبراىيـ ) 070

(, 08) 8سمسمة الدراسات اإلنسانية, , مجمة الجامعة اإلسالميةاإلسالمية بغزة مف وجيو نظر الخريجيف0 
190- 4840 

(0 الممارسات التدريسية لمعممي الرياضيات 8702الرويمي, عايد عايض, و الحربي, بدرية حميد رمضاف0 ) 000
مركز البحوث  -مجمة البحوث التربوية والنفسية: جامعة بغداد  .في ضوء نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ

  .362 - 331,  00, التربوية والنفسية
 0 عماف: دار المسيرة0عمـ النفس العاـ(0 8700الريماوي, محمد عودة وآخروف0) 080
 0 عماف: دار الشروؽ لمنشر والتوزيع0نظريات التعّمـ(0 8708الزغوؿ, عماد عبدالرحيـ0) 010
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0 (0 تحميؿ ناقد لنظرية التعمـ القائـ عمى المخ وانعكاسيا عمى تدريس 8770زيتوف, كماؿ عبدالحميد0) 040 العمـو
, أبو قير, المؤتمر العممي الخامس لمجمعية المصرية لمتربية العممية "التربية العممية لممواطنة"

 400-0أغسطس0 0-يوليو89(, 0اإلسكندرية, )
 ., عماف األردفالتعمـ المستند إلى الدماغ دار المسيرة(: 8774السمطي, ناديا سميح ) 000
ى المعرفة والتطبيؽ لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ لدى (0 مستو 8709الشيباني, مريـ حجاب محارب0 ) 000

,  07كمية التربية, -المجمة التربوية: جامعة سوىاج .عينة مف معممات المرحمة الثانوية بمدينة الطائؼ
339 – 378 

(0 تقويـ برنامج تربية الطفؿ بكمية مجتمع العمـو المينية 8772صالح, نجوى فوزي, وصبيح, لينا زياد ) 000
 0, , سمسمة الدراسات اإلنسانيةالتطبيقية مف وجية نظر الطالبات الخريجات0 مجمة الجامعة اإلسالميةو 
(00 ,)401 – 0710 
(. تصورات معممي الفيزياء لممرحمة الثانوية في اإلمارات العربية المتحدة 8707الصوافطة, فاطمة عقؿ0) 020

ة ماجستير غير منشورة0  كمية العمـو التربوية 0 رسالعف البيئة التعميمية المستندة إلى أبحاث الدماغ
 والنفسية, جامعة عماف العربية0

 0 عماف: دار ديبونو لمنشر والتوزيع0الدماغ والتعمـ والتفكير(87010عبيدات, ذوقاف وأبو السميد, سييمة0) 090
المستند برنامج مقترح قائـ عمى التكامؿ بيف البنائية والتعمـ  .(8708عزالديف, سحر محمد يوسؼ0) 870

0 رسالة لمدماغ لتنمية ميارات ما وراء المعرفة في االستقصاء المعممي في العموـ لدى طالب كمية التربية
 دكتوراه غير منشورة0 كمية التربية, جامعة بنيا0

 .عماف, مكتبة الثقافة لمنشر والتوزيع اإلرشاد النفسي أساليبو وتقنياتو,(0 8770العزة, سعيد ) 800
0 عماف: دار التدريس والتعمـ بالدماغ ذي الجانبيف(0 8779عزو إسماعيؿ , يوسؼ إبراىيـ0) عفانة, 880

 الثقافة لمنشر والتوزيع0
(0 االتجاه نحو تكنولوجيا التعمـ عف بعد وعالقتو 8700عوض, منير سعيد عمي, و حمس, موسى صقر0 ) 810

سمسمة  -مجمة جامعة األقصى  .ةببعض المتغيرات لدى طمبة الدراسات العميا في الجامعات الفمسطيني
 0 .256 - 220, ) 0, )09: جامعة األقصى, العمـو اإلنسانية

(0 واقع البحث المصرى والعربى في مجاؿ التعمـ المستند إلى 8700غنايـ, أمؿ محمد حسف حسف0 ) 840
و لمبحوث ـ( لدى العادييف وذوى اإلعاقة والموىوبيف: دراسة تقيمي8700 - 8771الدماغ خالؿ الفترة مف )
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: جامعة مجمة التربية الخاصة .التجريبية باستخداـ المنيجيف الببميومترى الببميوجرافى وما وراء التحميؿ
  .131 - 91,  02مركز المعمومات التربوية والنفسية والبيئية, ع -كمية عمـو اإلعاقة والتأىيؿ  -الزقازيؽ 

ـو في مدارس الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي معتقدات معممات العم(  8707الفارسية, مريـ درويش0 ) 800
)رسالة نحو االستراتيجيات المتناغمة مع مبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ وعالقتيا بالممارسة الصفية

 ماجستير غير منشورة(0 جامعة السمطاف قابوس, مسقط0 

 ومستوى الدماغ إلى المستند ـالتعم عمى قائـ تدريبي برنامج أثر(0 8704الفممباني, دينا خالد احمد0) 800
 بالمممكة التربية طالبات كمية لدى األكاديمي والتحصيؿ التعمـ وراء ما ميارات تنمية في دافعية اإلتقاف

 0 رسالة دكتوراه, غير منشورة, معيد الدراسات التربوية, جامعة القاىرة0 السعودية العربية
0 عماف: ديبونو الموىبة واإلبداع وفؽ نظرية الدماغ(0 8770قطامي, يوسؼ والمشاعمة مجدي سميماف0) 800

 لمطباعة والنشر والتوزيع00
(0 درجة ممارسة معممي العمـو لالستراتيجيات 8709الكيومي, منيرة بنت شامس, و عمياف, شاىر ربحي0 ) 820

المجمة  .افالمتناغمة مع مبادئ التعمـ المستند لمدماغ في مدارس الحمقة الثانية لمتعميـ األساسي بسمطنة عم
 0 .312 - 289,  0, العربية لمعموـ التربوية والنفسية: المؤسسة العربية لمتربية والعمـو واآلداب

(0 نموذج تدريسي مقترح في ضوء التعمـ القائـ عمى الدماغ لتنمية المعارؼ 8708لطؼ اهلل, نادية سمعاف0) 890
مجمة التربة الميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي0 األكاديمية واالستدالؿ العممي والتنظيـ الذاتي في العمـو لت

 8090-889(, يوليو0 00(, المجمد)1, الجمعية المصرية لمتربية العممية0 العدد)العممية
(0 فاعمية استراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ ونمط السيطرة 8704المطرفي, غازي بف صالح ىميؿ0) 170

( عمـو بجامعة أـ القرى 0مادة العمـو لدى طالب مساؽ) الدماغية في تنمية التفكير الناقد واالتجاه نحو
(, 0(,الجزء )80(, المجمد )99, جامعة بنيا0 العدد )مجمة كمية التربيةبالمممكة العربية السعودية0 

 8470-010, ص ص8704يوليو
ة0 رسالة لتخطيط لتطوير بعض برامج الدراسات العميا بكميات التربيـ(0 ا8774نصر, سعاد محمد ) 100

 جامعة الزقازيؽ0 –جستير, كمية التربية ما
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