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 الملخص 

البحث إىل الكشف عن فاعلية استخداـ برنامج تعليمي مقًتح قائم على التعلم ادلستند إىل الدماغ يف ىدؼ 
لدى طالب ادلرحلة ادلتوسطة يف مادة ربصيل ادلفاىيم العلمية وتنمية مهارات االستقصاء العلمي واالستقالؿ ادلعريف 

. وتكونت عينة الدراسة من ) ( طالباً من طالب الصف الثالث ادلتوسط يف مدينة الطائف، مت توزيعهم عشوائياً 27العلـو
إىل رلموعتُت، ضابطة درست مادة العلـو باستخداـ الطريقة االعتيادية، وذبريبية درست ادلادة نفسها باستخداـ برنامج 

ي مقًتح قائم على التعلم ادلستند إىل الدماغ، واستخدمت ثالث أدوات ىي: اختبار ربصيل ادلفاىيم العلمية، تعليم
 مهارات االستقصاء العلمي، ومقياس االستقالؿ ادلعريف، بعد التأكد من صدقها وثباهتا. ومقياس

ية، وتنمية مهارات االستقصاء العلمي أظهرت النتائج فاعلية الربنامج التعليمي ادلقًتح يف ربصيل ادلفاىيم العلم
بُت ادلتوسطات احلسابية لدرجات (α=...0) عند مستوى واالستقالؿ ادلعريف، حيث تبُت وجود فرؽ داؿ إحصائيًا 

طالب اجملموعتُت التجريبية والضابطة على اختبار ربصيل ادلفاىيم العلمية ككل وكل مستوى من مستوياتو ولصاحل طالب 
بُت ادلتوسطات احلسابية لدرجات طالب (α=...0) عند مستوى وجود فرؽ داؿ إحصائيًا يبية، و اجملموعة التجر 

اجملموعتُت التجريبية والضابطة على مقياس مهارات االستقصاء العلمي وكل مهارة من مهاراتو ولصاحل طالب اجملموعة 
توسطات احلسابية لدرجات طالب بُت ادل (α=...0) عند مستوى وجود فرؽ داؿ إحصائيًا التجريبية،  وكذلك و 

اجملموعتُت التجريبية والضابطة على مقياس االستقالؿ ادلعريف ولصاحل طالب اجملموعة التجريبية الذين درسوا باستخداـ 
 الربنامج التعليمي ادلقًتح.

لطالب ادلرحلة  ويف ضوء تلك النتائج أوصى البحث بتبٍت التعلم ادلستند إىل الدماغ يف بيئات تعليم وتعلم العلـو
ادلتوسطة، كما أوصى البحث كذلك بتشجيع معلمي العلـو الستخداـ التعلم ادلستند إىل الدماغ أثناء تدريسهم دلا لو من 

 فاعلية يف تنمية مهارات االستقصاء العلمي واالستقالؿ ادلعريف لدى الطالب.
 

 : الكلمات المفتاحية
 .االستقالؿ ادلعريف -مهارات االستقصاء العلمي  -ادلفاىيم العلمية ربصيل  -التعلم ادلستند إىل الدماغ 
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Abstract 
 

The effectiveness of a proposed instructional program based on brain-based 

learning in the achievement of scientific concepts, development of scientific inquiry 

skills and cognitive independence among intermediate-stage students in science 
 

The aim of this study was to explore the effectiveness of using a proposed 

instructional program based on brain-based learning in the achievement of scientific 

concepts, development of scientific inquiry skills and cognitive independence among 

intermediate-stage students in science. 
The study sample consisted of (72) intermediate third-grade students in Taif, who 

were randomly assigned to two groups; a control group who studied science using the 

usual method, and an experimental group who studied the same subject using the 

proposed instructional program based on brain-based learning. Three instruments were 

used after verifying their validity and reliability: achievement test of scientific concepts, 

scientific inquiry skills scale and cognitive independence scale. 

The results revealed the effectiveness of the proposed instructional program in the 

achievement of scientific concepts, the development of scientific inquiry skills and 

cognitive independence. It was found that there was a statistically significant difference 

at (α≤0.05) between the mean scores of the experimental and control groups in the total 

and subtotals of the achievement test of scientific concepts in favor of the experimental 

group. There was statistically significant difference at (α≤0.05) between the mean 

scores of the experimental and control groups in the scientific inquiry skills scale as a 

whole and in each skill in favor of the experimental group. There was also a statistically 

significant difference at (α≤0.05) between the mean scores of the experimental and 

control groups in the cognitive independence scale in favor of the experimental group 

who studied using the proposed instructional program. 

In the light of these findings, the study recommended adopting brain-based 

learning in the learning environments of science education for elementary school 

students. The study also recommended encouraging science teachers to use brain-based 

learning during their teaching due to its effectiveness in developing scientific inquiry 

skills and cognitive independence. 
 

Key words: brain-based learning - scientific concepts achievement - scientific inquiry 

skills - cognitive independence. 

 



     د. عادي كريم الخالدي  فاعلية برنامج تعليمي مقترح 

 306   م2109هػ / إبريل 0441رجب  -0ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

 المقدمة:

مفروضة بسبب التقدـ العلمي والثورة التكنولوجية، فبسبب التحديات يواجو االنساف يف ىذا العصر ربديات 
والتعقيدات اليت فرضها ىذا التقدـ يف شىت مناحي احلياة تعقد العامل، ومل يعد الكم ادلعريف كافيًا للنجاح يف مواجهة ىذه 

أف ادلعارؼ وادلهارات اليت يتم التحديات والتعقيدات، بل يعتمد على كيفية استخداـ ادلعرفة وتطبيقها، يضاؼ إىل ذلك 
 اكتساهبا من خالؿ االلتحاؽ بادلدرسة واجلامعة مل تعد كافية لضماف مستقبل مهٍت زاىر.

ركيزة أساسية لتوفَت الفرص التعليمية اليت تساعد الطالب على كيفية معلم العلـو  من ىذا ادلنطلق أصبحو 
وخربات علمية وعملية تشرؾ الطالب مجيعهم يف العمل  زبطيط وتصميم أنشطةاكتساب ادلعرفة بنفسو، من خالؿ 

والتعلم؛ شلا يؤدي إىل تنمية اذباىات اغلابية ضلو التعلم وادلدرسة بعيدًا عن النمط الذي يركز على حفظ ادلعلومات دوف 
 توظيفها يف احليات العملية واالستفادة منها بفعالية.

نسانية يف ادلرحلة ادلتوسطة، فلها دور كبَت يف احلياة العصرية، وتعد مادة العلـو مادة علمية ترتبط باخلربة اإل
ويالحظ يف السنوات األخَتة حدوث تقدـ متسارع ومتالحق يف رلاؿ ادلعرفة العلمية، وىذا التقدـ ػلسو طالب ادلرحلة 

، وذلذا اقتضى السعي وراء ىذا التقدـ من خالؿ  االىتماـ بتدريس العلـو ادلتوسطة يف حياتو اليومية وأثناء دروس العلـو
اليت تعترب رلموعة الطرؽ العلمية اليت تستخدـ يف تطوير ادلفاىيم والنماذج عن العامل الطبيعي ويتكوف عنها نسيج معريف 
دقيق للحقائق واألفكار ادلتصلة بذلك العامل، فالعلـو سبتاز بكوهنا تضيف مهارات عقلية ومعرفية للطالب، مثل دقة 

ة مهارات التفكَت ادلختلفة، والتطبيق العلمي شلا يسهم يف بناء ادلنهجية العلمية الالزمة لكل فرد يتعامل مع ادلالحظة وشلارس
 (7.02)الباجوري،  اجملاالت العلمية ادلختلفة

، وركزت على هارات االستقصاء العلميدبوقد دعت ادلؤسسات ادلتخصصة يف الًتبية العلمية إىل االىتماـ 
ال بد  أنو National Research Councilفقد ورد يف ادلعايَت القومية األمريكية للًتبية العلمية  تنميتها،اسًتاتيجيات 

يف الربامج ادلصممة وفق طريقة االستقصاء بصورة تتيح التفاعل مع معلميهم وزمالئهم، والعمل  الطالبمن أف يدمج 
 (.      7.02 علـو عملية فاعلة يدوياً وذىنياً )قباجة،بأيديهم باإلضافة إىل العمل بعقوذلم، ويصبح ذلك تعلم ال

ىدفاً رئيساً يف الًتبية العلمية بشكل عاـ ويف تدريس العلـو بشكل  ميثلومهاراتو ف االستقصاء العلمي إوحيث 
 يساعدىم على مواجهة األسئلة ادلتزايدة يفتلك ادلهارات ضرورة لكل الطالب، حيث إف اكتساهبم ل فقد أصبح خاص،

ادلشكالت وازباذ قرارات موثوقة وحامسة يف حل ىذه  واليت تتطلب معلومات علمية ومهارة يف التفكَت ،حياهتم اليومية
 (.2..7)السنوسي، 

س العلـو وفق خطوات در  ينبغي أف ت  ف ،ويرتكز منحى عمليات العلم يف العلـو على أف العلم مشروع استقصائي
مًتاكمة من احلقائق وادلفاىيم؛ بل ىو منهجية منظمة وموجهة تقـو على ربديد  العلم أكرب من كونو رلموعةفمنظمة، 

ىذه  الطالبأنو زلاولة منظمة لتدريس على ر إىل تدريس العلـو ينظ   ؛أسئلة مث التوصل إىل إجابات ذلا، ومن ىذا ادلنظور
ف اذلدؼ من مناىج العلـو وتدريسها ىو اجملموعة من احلقائق والتعميمات العلمية وفق منهجية العلماء االستقصائية، وأ
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للطرؽ العلمية، وىي طرؽ العلماء يف البحث والتفكَت اليت يقوموف هبا على مر العصور الستقصاء وفهم  الطالباكتساب 
 (.0..7هلل، الظواىر الطبيعية )عطا ا

لرقابة ادلباشرة من البالغُت، ونظراً ألف الطالب يف مرحلة ادلراىقة ميضوف كثَتاً من الوقت بعيدين عن االشراؼ وا
فإف تعلم كيفية التحكم بسلوكهم بطريقة مسؤولة ىي مهمة حساسة ذلم، لذا أوىل الباحثوف موضوع االستقالؿ ادلعريف 

أف ادلراىقُت يطوروف  (Beckert, 2007)يرى حيث أعلية يف دراسات النمو النفسي االجتماعي يف مرحلة ادلراىقة، 
إىل أف االستقالؿ أصبح يتعامل معو من خالؿ مفاىيم نظرية متعددة كمعامل ظلائية وأشار والتحكم،  إحساساً باالستقاللية

 بارزة يف مرحلة ادلراىقة.

ويتقدـ االستقالؿ ادلعريف طيلة فًتة احلياة مع تطور الكفايات اجلديدة، ويتسارع ظلوه خالؿ مرحلة ادلراىقة 
وادلعرفية السريعة، ويزداد االعتماد على الذات وازباذ القرار الشخصي، وتتحد بشكل اعتيادي، بسبب التغَتات اجلسدية، 

، وظلو االستقالؿ ال ػلدث يف وقت زلدد من العمر، واظلا ػلدث بح السلوؾ وادلعارؼ منظمة ذاتياً الذات مع اذلوية، ويص
الذات طلب مستوى من االعتماد على خالؿ ظلو االنساف، فيستمر النمو حىت سنوات الرشد، عندما يواجو الفرد عماًل يت

(Beckert, 2007). 
شلا سبق تنبع أعلية االىتماـ بتنمية ادلفاىيم العلمية ومهارات االستقصاء العلمي واالستقالؿ ادلعريف لدى   

ز يف يركمازاؿ  معلم العلـوادلتابع لتدريس العلـو يالحظ أف الطالب، حيث إهنا من أىداؼ تدريس العلـو الرئيسة، ولكن 
من  ايسعوا إىل احلصوؿ عليهلكي التدريس على التلقُت ويقدـ ادلادة العلمية بصورة جاىزة لطالبو، دوف أف يساعدىم 

، وبالتايل ينشأ الطالب وقد اكتسبوا اذباىًا سلبياً يف الوصوؿ إىل ادلعرفة العلمية، وما يلبث أف يولد والبحث العلم وادلعرفة
حيث إف ، وىذا غلعل عملية التعلم تنتهي عند حد معُت، تعلم العلـولديهم رغبة يف التوقف عن التعلم والعزوؼ عن 

 .وبالتايل ال يدركوف أف ذلا معٌت ذلم واستعداداهتم ومطالب حياهتم،ادلادة العلمية ادلقدمة ذلم غَت مرتبطة باىتماماهتم وميو 
ومن ىنا نبعت فكرة إجراء دراسة هتدؼ إىل معاجلة ضعف ربصيل طالب ادلرحلة ادلتوسطة للمفاىيم العلمية، 

ادلستند إىل  واستقالذلم ادلعريف، من خالؿ تبٍت نظرية التعلم وتدين مستواىم يف امتالكهم دلهارات االستقصاء العلمي
 .الدماغ يف تدريس العلـو

 ادلعرفةطالب ال إكساب طرؽ من يسهل الدماغ عمل آلية معرفة أفعلى  الدراسات من العديدأكدت وقد 
 جبانيب التعلم ونظرية الدماغ عمل آلية يدرس أف معلم كل علىف وسهولة، بدقة الًتبوية ادلهاـ وإصلازادلهارات ادلختلفة و 

طالب ال أداء مستوى رفع أجل من وذلك الدماغ، من ادلسيطر غَت للجانب ادلنشطة التدريسية واالسًتاتيجيات الدماغ
 .(9..7اجليش، و  عفانة)وإثارتو  تفكَتىم تنشيطو 

اىتمت الدراسات بالكشف عن أثر استخداـ التعلم ادلستند إىل الدماغ يف تنمية جوانب سلتلفة لدى كما 
 & Bawaneh & Zain & Saleh؛  Duman, 2010؛  .7.0، العباسي؛  2..7، اجلوراينالطلبة مثل )

Abdullah, 2012  ؛Saleh ,2012 ؛ Saleh ,2011  ؛Aziz-Ur-Rehman, et al , 2012  ؛Akyürek 

& Afacan, 2013  ؛Sharma, 2015  سالمات ال؛  7.02؛ أمحد،  7.02؛ الشاويش،  7.00القرين، ؛
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أثر التعلم ادلستند إىل الدماغ يف تنمية التحصيل  ات(، حيث أظهرت ىذه الدراس7.02 ؛ عساؼ، 7.02والزىراين، 
 وادلهارات احلياتية، واالذباىات وادليوؿ، ومهارات التفكَت ادلختلفة، وعمليات العلم، والدافعية للتعلم.

قدرات الكامنة اليت ذلا تو من امتالكو العديد من اللذلك استثمار وظيفة الدماغ البشري يف التعلم يكتسب أعلي
، وعن طريق التعلم باخلربة لو القدرة على ربليل البيانات اخلارجية والتأمل القدرة على اكتشاؼ األظلاط، والتصحيح الذايت

 .(Ozden & Gultekin, 2008) كما أف لو القدرة العالية على اإلبداع واإلبتكارالذايت،  
واسًتاتيجيات تدريسية قائمة على نظرية التعلم ادلستند إىل الدماغ واستخدامها يف وهبذا؛ يتبُت أعلية بناء برامج 

، باإلضافة إىل أعلية تنمية التحصيل العلمي ومهارات االستقصاء العلمي واالستقالؿ ادلعريف لدى الطالب.تدر   يس العلـو
 :  البحثمشكلة 

يف ضعف طالب ادلرحلة ادلتوسطة يف ربصيل ادلفاىيم العلمية ومهارات  سبثلتشكلة ادلشلا سبق، وحيث إف 
عليمي قائم على التعلم ادلستند إىل ناء برنامج تبومن مث غلب البحث عن كيفية االستقصاء العلمي واستقالذلم ادلعريف، 

جابة على السؤاؿ الرئيس اإل حاوؿ البحث فقد، لتنمية تلك ادلتغَتات الدماغ يف تدريس العلـو لطالب ادلرحلة ادلتوسطة
 التايل:

مهارات تنمية ربصيل ادلفاىيم العلمية و قائم على التعلم ادلستند إىل الدماغ يف مقًتح ما فاعلية برنامج تعليمي 
 ؟لصف األوؿ ادلتوسطلدى طالب ااالستقصاء العلمي واالستقالؿ ادلعريف 

 السؤاؿ الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية:  تفرع منيو 
لدى طالب ادلرحلة ربصيل ادلفاىيم العلمية قائم على التعلم ادلستند إىل الدماغ يف مقًتح ما فاعلية برنامج تعليمي  -

 ادلتوسطة؟

لدى مهارات االستقصاء العلمي قائم على التعلم ادلستند إىل الدماغ يف تنمية مقًتح ما فاعلية برنامج تعليمي  -
 طالب ادلرحلة ادلتوسطة؟

لدى طالب ادلرحلة تنمية االستقالؿ ادلعريف قائم على التعلم ادلستند إىل الدماغ يف مقًتح امج تعليمي ما فاعلية برن -
 ادلتوسطة؟

 :البحث ضياتفر 
 بناء على أسئلة البحث السابقة ميكن وضع الفرضيات اآلتية:

طالب  لدرجات ةاحلسابي اتتوسطادلبُت  (α=...0)مستوى داللة إحصائية عند  اتؽ ذو ال يوجد فر  -
 يعزى لتطبيق الربنامج التعليمي.اختبار ادلفاىيم العلمية اجملموعتُت الضابطة والتجريبية على 

طالب  لدرجات ةاحلسابي اتتوسطادلبُت  (α=...0)مستوى داللة إحصائية عند  اتؽ ذو ال يوجد فر  -
 يعزى لتطبيق الربنامج التعليمي. مهارات االستقصاء العلمي اختباراجملموعتُت الضابطة والتجريبية على 

طالب  لدرجات ُتاحلسابي ُتتوسطادلبُت  (α=...0)مستوى داللة إحصائية عند  اتؽ ذو ال يوجد فر  -
 .يمييعزى لتطبيق الربنامج التعلمقياس االستقالؿ ادلعريف  اجملموعتُت الضابطة والتجريبية على
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 أهداؼ البحث:
 إىل:  احلايل البحث ىدؼ

لدى طالب ربصيل ادلفاىيم العلمية القائم على التعلم ادلستند إىل الدماغ يف ادلقًتح فاعلية الربنامج التعليمي الكشف عن  .0
 .يف مادة العلـو ادلتوسط الثالثالصف 

مهارات االستقصاء العلمي القائم على التعلم ادلستند إىل الدماغ يف تنمية ادلقًتح فاعلية الربنامج التعليمي  الكشف عن .7
 ادلتوسط. الثالثلدى طالب الصف 

لدى طالب االستقالؿ ادلعريف القائم على التعلم ادلستند إىل الدماغ يف ادلقًتح فاعلية الربنامج التعليمي الكشف عن  .2
 يف مادة العلـو ادلتوسط الثالثالصف 

 :البحثأعلية 
 :كل منقد تفيد نتائج البحث احلايل  

على إعادة تصميم وزبطيط ادلناىج واستخداـ  وادلناىج الدراسية يف وزارة التعليمادلتخصصُت يف تطوير وتأليف الكتب  .0
طرؽ التدريس وفقًا لنظرية التعلم ادلستند إىل الدماغ، حيث تعد استجابة لالذباىات العادلية واحمللية اليت تنادي بأعلية 

 ادلعريف وربصيل ادلفاىيم العلمية ؿمهارات االستقصاء العلمي واالستقال

حيث يركز على الدور معلمي العلـو بتقدمي دليل ذلم يوضح خطوات التدريس باستخداـ التعلم ادلستند إىل الدماغ،  .7
، وبالتايل فإف البحث سيكوف دبثابة دليل يساعد معلمي التعليمية التعلميةالنشط واإلغلايب للطالب، وذبعلو زلورًا للعملية 

. يضمن ربقيقذه النظرية بشكل العلـو على زبطيط دروسهم الصفية وفقاً ذل  أىداؼ مادة العلـو

ادلشرفُت الًتبويُت دلادة العلـو دلعرفة كيفية تطبيق اسًتاتيجيات التعلم ادلستند إىل الدماغ يف الفصوؿ الدراسية لتحقيق  .2
.  أىداؼ مادة العلـو

لعلمية واالستقالؿ ادلعريف باستخداـ أدوات الباحثُت وادلعلمُت يف كيفية تقومي تعلم ادلفاىيم العلمية ومهارات االستقصاء ا .2
 قياس علمية.

 تعريفاتها اإلجرائية:مصطلحات البحث و 
التعلم يستند إىل افًتاضات علم األعصاب  –أسلوب أو منهج شامل للتعليم  وى"التعلم ادلستند إىل الدماغ:  -

الًتكيب التشرػلي للدماغ ب حالياً ستند إىل ما ي عرؼ يطبيعي، و احلديثة اليت توضح كيفية عمل الدماغ بشكل 
 (.2..7)السلطي،  "البشري وأدائو الوظيفي يف مراحل تطورية سلتلفة

قائم على التعلم ادلستند إىل الدماغ: ىو إطار تعليمي يف تدريس مادة العلـو للصف ادلقًتح التعليمي الربنامج ال -
سًتاتيجيات ادلتنوعة مصممة بشكل يراعي يتضمن رلموعة من اال )دروس الوحدة ادلختارة(ادلتوسط ثالث ال

أىدافو وزلتواه واألنشطة والوسائل  توحدد ،بطريقة مًتابطة ومنظمةوأعد متطلبات التعلم ادلستند إىل الدماغ، 
االستقصاء العلمي  وتنمية مهاراتربصيل ادلفاىيم العلمية التعليمية، وأساليب التدريس والتقومي، وىدؼ إىل 

 توسط. ثالث ادلالصف ال بطال  لدىادلعريفواالستقالؿ 
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يقصد دبهارات االستقصاء العلمي بأهنا رلموعة من القدرات والعمليات " مهارات االستقصاء العلمي: -
 هاوميكن تعريف (..7.0)زيتوف،  "االستقصائية العقلية لتطبيق طرؽ العلم والتفكَت العلمي بشكل صحيح

أثناء دراسة  ؛توسط عند قيامهم باستقصاءات علميةادل لثبادلهارات اليت يستخدمها طالب الصف الثا ؛إجرائياً 
، واالستنتاج والقياس، والتصنيف، ادلالحظة،جديدة، وربددت يف مهارات )علمية ؿ إىل معرفة و للوصالعلـو 

الكلية اليت حصل عليها طالب الصف درجة ومت قياسها إجرائيا بال، (التعريفات اإلجرائيةالتنبؤ، استخداـ األرقاـ، 
 خصيصاً لتلك الغاية. أعد مهارات االستقصاء العلمي الذي اختبارعلى  ؛توسطادل لثالثا

ويعرؼ اجرائياً  ،(Beckert, 2007) "قدرة الفرد على أف يفكر لنفسو"االستقالؿ ادلعريف: عرفو بيكرت بأنو  -
اشتمل مخسة أبعاد ىي الذي  الكلية على اختبار االستقالؿ ادلعريفتوسط ادل لثطالب الصف الثا درجةعلى أنو 

(: تقومي التفكَت، والتعبَت عن الرأي، وازباذ القرار، وادلوازنة بُت اآلراء، Thompson, 2006 ؛2..7)قطامي، 
 وتقييم الذات.

 ومحدداته: البحثحدود 
 التالية: احلدودالبحث على  اقتصر ىذا

مدرسة أيب دجانة ادلتوسطة  توسط، يفادل الثالثالصف ب على عينة من طال البحثىذا تطبيق  يتم :الحد المكاني
 .طائفال دينةإلدارة الًتبية والتعليم دبالتابعة 

 .ىػ0222/0229الدراسي الثاين للعاـ  الفصلمت تطبيق البحث يف  :الحد الزماني
و"احلركة والزخم" من كتاب العلـو للصف الثالث ادلتوسط وحديت الوراثة" البحث على  تطبيق مت :الحد الموضوعي

 .ىػ0222/0229 للعاـ عليمادلقرر من قبل وزارة الت الفصل الدراسي الثاين
على  أيضاً قتصر اكما مت االقتصار على قياس ربصيل ادلفاىيم العلمية الواردة يف دروس الوحدتُت ادلختارتُت، و 

 والقياس، والتصنيف، ادلالحظة،ادلتمثلة، وىي:  ادلتوسطةقياس بعض مهارات االستقصاء العلمي الالزمة لطالب ادلرحلة 
 .التعريفات اإلجرائية، التنبؤ، استخداـ األرقاـ، واالستنتاج

 :  أدبيات البحث
 : التعلم المستند إلى الدماغ

 ،كُت وكُت  مثل البارزين يف ىذا اجملاؿنتيجة ألفكار عدد من العلماء الدماغ  ادلستند إىل التعلمظهرت نظرية 
بأهنا: نظرية تتضمن معرفة قواعد الدماغ ت ىذه النظرية عرف حيث (،2..7)الزغوؿ وآخروف،  وسوسا وغَتىم ،وجنسن

 .  (Caine & Caine, 2002) للتعلم ذي ادلعٌت، وتنظيم التعليم بتلك القواعد يف الدماغ
التعلم يستند إىل افًتاضات علم األعصاب  –( بأهنا: أسلوب أو منهج شامل للتعليم 2..7السلطي ) هاوتعرف

احلديثة اليت توضح كيفية عمل الدماغ بشكل طبيعي وتستند إىل ما يعرؼ حاليًا عن الًتكيب التشرػلي للدماغ البشري 
 وأدائو الوظيفي يف مراحل تطوره ادلختلفة.
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البحث يف علم األعصاب، والذي يساعد الدماغ على ، يرتكز على كيفية شامال للتعلم كما تعرؼ بأهنا مدخالً 
أف الطالب يكتسبوف اخلربات إذا كانت مرتبطة أكثر ، وتؤكد للمعلمُت التعلم، كما يساعد على تفسَت سلوكيات التعلم

 (.Spears & Wilson, 2012) بواقع حياهتم
التعلم سوؼ يكوف أفضل بالنسبة  يف أهنا تتمحور حوؿ أففكرة التعلم ادلستند إىل الدماغ ومن السابق نستنتج 

 سبت األنشطة التعليمية يف مناخ متوافق مع الطريقة اليت يتعلم هبا الدماغ. دبعٌت أف ىذا التعلم سيكوف أكثر للطالب إذا
عبارة عن تطبيق رلموعة مبادئ ذات معٌت سبثل الفهم  دماغفاعلية إذا مت يف بيئة الطالب الطبيعية، فالتعلم ادلستند إىل ال

 البشري احلايل لكيفية عمل الدماغ يف سياؽ التعليم.
 :مبادئ نظرية التعلم المستند إلى الدماغ

مبادئ نظرة ( 7.02؛ السالمات والزىراين،  7.00؛ القرين،  Caine & Caine, 2002) كُت وكُتبُت  ي
 ما يلي:كالتعلم ادلستند إىل الدماغ  

الدماغ نظاـ كغَته من األنظمة احليوية أو : الدماغ جهاز حيوي، اجلسم والدماغ والعقل وحدة دينامية واحدة  -0
ككل وبالرغم من أف لكل   ولكنو يعملالبيئية وبالتايل تصدؽ عليو مواصفات النظاـ الذي يتكوف من أجزاء 

شكل كلي، حيث أف الدماغ يسعى إىل احملافظة على البقاء منطقة يف الدماغ وظيفتها اخلاصة هبا إال أنو يعمل ب
وضع نبات يف  –شرب ادلاء  –ومحاية نفسو، ومن االسًتاتيجيات ادلتناغمة مع ىذا ادلبدأ: سبرينات رياضة الدماغ 

 ادلرح. -إعطاء معلومات عن تركيب الدماغ  –الفصل لتنقية اجلو 
يلة احلياة تبعًا الطلراط الفرد مع اآلخرين، لذلك البد من النظر لألفراد  يستمر الدماغ بالتغَت ط: الدماغ اجتماعي  -7

 –ومن االسًتاتيجيات ادلتناغمة مع ىذا ادلبدأ: العمل يف رلموعات صغَتة  كأجزاء من أنظمة اجتماعية أكرب،
 حلقات األدب. –ادلناظرة  –التعلم التعاوين  –ادلناقشة واحلوار 

ي قصد بادلعٌت الفطري ىنا وبشكل عاـ إعطاء معٌت خلربات الفرد، وذلذا فهو يتضمن : البحث عن ادلعٌت فطري  -2
هنا توجو الفرد للبحث عن ادلعٌت إأنا؟" و "دلاذا أنا ىنا؟"، حيث  قيمة وأىدافو وأسئلتو اليت تدفعو من مثل "من

ادلنظم  -اء وقت للتأمل والتفكَت للمحافظة على استمرار البقاء، ومن االسًتاتيجيات ادلتناغمة مع ىذا ادلبدأ: إعط
إجراء حبث  –ربضَت الدرس مسبقًا  –إعطاء فًتات راحة قصَتة  –التخيل  –اخلرائط العقلية  –الشكلي 

 إجرائي.    
إف الدماغ ليس آلة منطقية، حيث يكوف أفضل بكثَت عند تكوين : البحث عن ادلعٌت يتم من خالؿ التنميط  -2

ادلعاين من احلياة بواسطة إغلاد أظلاط من الًتتيب والتصنيف والتنميط، ويشكل التصنيف جوىر عملية التنميط من 
الفرد  خالؿ إغلاد التشاهبات واالختالفات وادلقارنة والفرز، وبذلك يبٍت التنميط ظلاذج عقلية للواقع، مث يدرؾ

ادلنظم  –ويربط ويتصرؼ يف العامل احمليط بو، ومن االسًتاتيجيات ادلتناغمة مع ىذا ادلبدأ: اخلرائط ادلفاىيمية 
 استقراء ادلزايا والسلبيات.   –التصنيف  – KWL -الشكلي

إف القاعدة  .ا من االنفعاالت تشكل وحدة متآلفةماجلسم والدماغ دبا فيه: االنفعاالت حامسة من أجل التنميط  -0
األساسية ىي أف االنفعاالت واإلدراؾ يتفاعالف معًا ويشكل كل منهما اآلخر، ومن االسًتاتيجيات ادلتناغمة مع 
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 –كتابة التقارير الذاتية  –إتاحة الفرصة للتعبَت عن ادلشاعر  –الدراما  -ادلسرح  –ىذا ادلبدأ: لعب األدوار 
 .ادلشي

إف الدماغ مصمم إلدراؾ األجزاء والكل بشكل متزامن من  :الكل بشكل متزامنيبدع اجلزء و و يدرؾ كل دماغ   -2
ادلنظم  –ومن االسًتاتيجيات ادلتناغمة مع ىذا ادلبدأ: اخلرائط ادلفاىيمية  أجل تنظيم ادلعلومات وحدوث التعلم.

 –ادلنظم ادلتقدـ  –وضع صور أو سلططات على احلائط  –احلركة  –ادلوسيقى  –الدراما  – KWL –الشكلي 
 العمل يف رلموعات صغَتة.

الدماغ منشغل بالكم الكبَت واذلائل من ادلعلومات وبالتايل : يتضمن التعلم كال من االنتباه ادلركز واإلدراؾ الطريف  -2
دث االنتباه واإلدراؾ وػلعليو أف ينتقي منها ما غلذب انتباىو إلرضاء احتياجاتو ورغباتو ويتجاىل ما ال يناسبو، 

 – العمل يف رلموعات –ومن االسًتاتيجيات ادلتناغمة مع ىذا ادلبدأ: ادلنظم الشكلي  الطريف طيلة الوقت.
 ادلرح.  -التخيل  –عمل مشاريع  –الصور  –النمذجة  –اخلرائط العقلية 

ىناؾ فرقًا بُت كوف الفرد واعيًا دلا ػلدث فعاًل وكونو غَت : عمليات واعية وعمليات ال واعية يتضمن التعلم دائماً   -2
وير الوعي واالستغراؽ فيما وراء واع لو أثناء قيامة بنشاطاتو اجلسدية والعقلية ادلختلفة، وتزداد القدرة على تط

ادلالحظة ادلعرفية مع تقدـ العمر، فكلما ازدادت إمكانية مالحظة التفكَت ازدادت إمكانية تنظيم الذات وتويل 
التغذية الراجعة من قبل  –األشرطة السمعية  –ومن االسًتاتيجيات ادلتناغمة مع ىذا ادلبدأ: الدراما  مهمة التعلم.

 الطلبة.    
 ة الفردطيلة الوقت وأثناء زلاولالذاكرة تعمل : )ادلكانية واالستظهارية(لدينا على األقل طريقتاف لتنظيم الذاكرة   -9

تكوين معٌت لكل خرباتو، فإنو يستدعي ذلك من الذاكرة طويلة ادلدى، حيث ميكن للذاكرة أف تنظ م بطريقة 
لذلك وىو ما يسمى  سر وسهولة مىت دعت احلاجةتسمح السًتجاع ادلعلومات من الذاكرة طويلة ادلدى بكل ي

ومن مث اسًتجاعها يف  ،واألحداث ،احلفظ(، كما أف لكل فرد طريقتو اخلاصة يف تنظيم ادلعلوماتبذاكرة الصم )
تغيَت  -أفالـ الفيديو –العمل يف رلموعات  –أي وقت. ومن االسًتاتيجيات ادلتناغمة مع ىذا ادلبدأ: الدراما 

 الرحالت ادليدانية. –لعب األدوار  –ادلشاريع عمل  –البيئة 
التطور الدماغي والتعلم وجهاف لنفس العملة، فال ينمو البناء ادلادي للدماغ فقط بسبب توافر : التعلم تطوري  -.0

الغذاء واحلماية لو فحسب، بل تؤدي اخلربات احلياتية اليت ميلكها الفرد إىل ترابطات جديدة ما بُت األعصاب 
تنضج بعض القدرات لدى الطالب  ،ر ظلو الدماغ وتطوره طواؿ احلياةز كيماويات تنقل اإلشارات، ويستموإفرا

مثل التخطيط ويدرؾ ادلعلموف أف التعلم الالحق يبٌت على التعلم السابق. ومن االسًتاتيجيات ادلتناغمة مع ىذا 
 .اخلرائط ادلفاىيمية – KWL –ادلبدأ: التصنيف 

ميكن دعم التعلم بالتشجيع وتقدمي احلوافز وبالتايل تتطور الكفاية : ادلعقد بالتحدي وي كف  بالتهديد يدعم التعلم  -00 
ومن االسًتاتيجيات ادلتناغمة مع ىذا ادلبدأ: العمل  الذاتية عندما تتوفر فرص لألفراد الزباذ القرارات يف بيئة آمنة.

تغيَت  –اقًتاح أسئلة لالمتحاف من قبل الطلبة  –ا طرح مشكالت واقعية ومناقشته –الدراما  –يف رلموعات 
 البيئة.
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على الرغم من أف اجلميع لديهم نفس تركيب ومكونات الدماغ إال أف ىنالك : كل دماغ منظم بطريقة فريدة  -07
العديد من االختالفات فيما بُت األفراد، فالعوامل اليت ذبعل منهم متشاهبُت ىي نفسها اليت تسمح ذلم بأف 

ونوا سلتلفُت، يف حُت أف اجلميع لديهم خلفية اجتماعية وثقافية متقاربة إال أهنا زبتلف وبشكل كبَت من يك
شخص آلخر، يدرؾ اجلميع العامل بطرؽ سلتلفة ويتصرفوف بناء على الطريقة اليت يدركوف هبا، وبالتايل فإف لكل 

ومن االسًتاتيجيات ادلتناغمة مع ىذا  يدركوف هبا.على الطريقة اليت  ويتصرفوف بناءفرد طريقتو يف إدراؾ العامل 
تصحيح  –إجراء دراسة حالة  –عمل حبوث حسب اختيار الطلبة  –التعلم التعاوين  –ادلبدأ: عمل مشاريع 

 االمتحاف من قبل الطلبة.
 :خصائص نظرية التعلم المستند إلى الدماغ

 :(7.00القرين،  ؛ 2..7، السلطيمنها ) تتميز نظرية التعلم ادلستند إىل الدماغ بعدة خصائص نذكر
 .مسبقاً  معد تصميماً  وليس ذاهتا حد يف نظاماً  تعد  -

  .ووظيفتو الدماغ تركيب على االعتماد خالؿ من يتم التعلم عملية فهم  -

ع على األخذ دبا يعرؼ عن طبيعة الدماغ يف عملية ازباذ القرار، فباستخداـ الدماغ، ميكن ازباذ قرارات يتشجال  -
 أفضل والوصوؿ إىل طلبة أكثر بأقل قدر من اإلخفاؽ. 

  :وتعليم العلومالتعلم المستند إلى الدماغ  نظرية
اجملاالت التعليمية دلا أظهرتو من دور اغلايب للدماغ انعكست مبادئ نظرية التعلم ادلستند إىل الدماغ يف كثَت من   

، ووجود عالقة اغلابية بُت  يف التعلم واكتساب ادلعرفة، حيث تبُت أف التعلم ادلستند إىل الدماغ وثيق الصلة بتدريس العلـو
، لذلك من الضروري التكرار بانتظاـ لتناوؿ ادلعلومات شلا ػلسن من عملية زبزينها يف  ىذا التعلم ومعايَت تدريس العلـو

 (.Konecki & Schiller, 2003 ; Holloway, 2007الدماغ وخصوصاً يف األنشطة ادلخربية )
، وقد بينت عدد من الدراسات اجملاالت ادلتعلقة بتدريس العلـو واليت تطبق فيها نظرية التعلم ادلستند إىل الدماغ

فقًا الىتمامات الطالب وتوفر فرصة للطالب يف البحث عن وتنعكس فيها آثارىا، وسبثلت يف ادلناىج حبيث تصمم و 
وتقنيات التعليم العلـو تدريس طرائق بيئة التعلم وتنظيمها، ويف  ادلعٌت، وموضوعاهتا منسقة ومًتابطة، كما سبثلت أيضًا يف

 (7.00؛ القرين،  7.00)خطايبة، 
 :البرنامج القائم على نظرية التعلم المستند إلى الدماغمراحل 

 ؛  7.00القرين،  ؛ 2..7؛ اجلوراين،  Jensen, 2000)ىي خبمس مراحل مر الربنامج التعليمي ادلقًتح 
 :(7.02السالمات والزىراين، 

توفر ىذه ادلرحلة إطار عمل للتعلم اجلديد، وغلهز دماغ ادلتعلم بالًتابطات ادلمكنة، وتشتمل  ،: اإلعدادالمرحلة األولى
ذات الصلة، وكلما كاف لدى ادلتعلم خلفية أكثر عن  ضوعاتعن ادلوضوع وتصور ذىٍت للمو  ىذه ادلرحلة على فكرة عامة

 ادلوضوع كلما كاف أسرع يف سبثيل ادلعلومات اجلديدة ومعاجلتها. 
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يف ىذه ادلرحلة يتم تشكيل ترابطات عصبية جديدة نتيجة اخلربات األصلية، فكلما كانت  ،: االكتسابالمرحلة الثانية
، ومن أىم مصادر فإف الًتابطات العصبية تكوف أقوى شلا ينعكس على التعلم وبقاء أثره اخلربات اجلدية أكثر ترابطاً 

 ...االكتساب يف ىذه ادلرحلة القراءة ولعب األدوار وادلشاريع اجلماعية
يتم يف ىذه ادلرحلة الكشف عن ترابط ادلواضيع وتدعيم وتعميق الفهم، للتأكد من أف الدماغ  ،: التفصيلمرحلة الثالثةال

ػلافظ على الًتابطات التشابكية اليت تكونت نتيجة التعلم اجلديد، فهناؾ ضرورة للمعٌت اإلضايف من خالؿ التوسع. 
 ما يفهمو ادلتعلم، ففي اللحظة اليت يسرح فيها ادلتعلم فإف دماغو يغلق حيث توجد فجوة ىائلة بُت ما يشرحو ادلعلم وبُت

بطريقة ما، حيث أف التفصيل يعطي الدماغ فرصة ليقـو بالتصنيف واالنتقاء والتحليل واالختبار وتعميق التعلم. ومن 
ومجيعها توفر تغذية راجعة ذات قيمة  اإلجابة،األساليب ادلتبعة يف ىذه ادلرحلة: أشرطة الفيديو، تدقيق الرفاؽ، مفاتيح 

 للمتعلم. 

هتدؼ ىذه ادلرحلة إىل تقوية التعلم واسًتجاع ادلعلومات بشكل أفضل، حبيث أف ما  ،: تكوين الذاكرةالمرحلة الرابعة
 تعلمو يف يـو ما ميكن اسًتجاعو يف اليـو التايل، من خالؿ عدة عوامل تساىم يف االسًتجاع تشمل: الراحة الكافية

واحلدة االنفعالية والسياؽ والتغذية الراجعة وحاالت التعلم والتعلم القبلي شلا يساعد على عمق ادلعاجلة الدماغية والتعلم 
 األفضل. 

، ويف ىذه ادلرحلة يتم استخداـ التعلم اجلديد الذي ميكن تعزيزه والتوسع فيو الحقاً  ،: التكامل الوظيفيالمرحلة الخامسة
ألساس يف التعلم ىو تطوير شبكات عصبية ذات ىدؼ موجو، إف التآلف العصيب ادلنسق ىو كل ما ويف النهاية فإف ا
  .يدور حولو التعلم

 : الدراسات السابقة
،مت االطالع على عدد من الدراسات اليت تناولت  وميكن عرضها   التعلم ادلستند إىل الدماغ يف تدريس العلـو

 كما يلي:
والكشف ( دراسة ىدفت اىل بناء تصميم تعليمي وفقا لنظرية التعلم ادلستند اىل الدماغ 2..7) أجرى اجلوراين

مستخدماً  ،يف مدينة بغداد ثره يف ربصيل طالبات الصف الثالث ادلتوسط وتنمية تفكَتىن العلمي يف مادة األحياءعن أ
إىل فاعلية وتوصلت الدراسة  ،اس للتفكَت العلميطبق اختبار ربصيلي ومقي ،( طالبة22على عينة من )ادلنهج التجرييب، 

 التحصيل والتفكَت العلمي.يف نظرية التعلم ادلستند اىل الدماغ 
دؼ دراسة هب( Nuangchalerm & Charnsirirattana, 2010) أجرى نواصلشالَـت وكارنسَتيراتاناو 

وتعلم مادة العلـو يف ضوء مبادئ التعلم القائم على الدماغ، واعتمدت منهجية إجراء الدراسة  لتعليمتصميم ظلوذج مقًتح 
يف رلاؿ تعليم مادة  اً تربوي اً خبَت  (02)من ، تكونت العينة ذو اجلوالت الثالث Delphi Techniqueعلى ظلوذج دلفي 

ظلوذج مقًتح أطلق عليو إىل صلت الدراسة ، وتو .7.0-9..7العلـو بتايالند خالؿ النصف األوؿ من العاـ الدراسي 
( للتدريس، وتعلم مادة العلـو يف ضوء مبادئ التعلم القائم على الدماغ، حيث يشَت إىل PRADAمسمى ظلوذج )

إصدار السلوؾ -(Rاالسًتخاء )-(Pاختصار احلروؼ األوىل دلراحلو اخلمس الرئيسية التالية، وىي: اإلعداد )
 (.Aالتطبيق العملي )-(Dناقشات )الدخوؿ يف ادل-(Aالعملي)
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التعلم  على نظريةمبٍت أثر التدريس وفق تصميم تعليمي  ( دراسة ىدفت إىل تعرؼ.7.0)وأجرى العباسي 
 ، مستخدمًا ادلنهج التجرييب،يف العراؽ ادلستند إىل الدماغ يف ربصيل طالب الصف الثاين ادلتوسط يف مادة الكيمياء

تفوؽ اجملموعة التجريبية  إىلالدراسة  الغرض، وتوصلتًا ذلذا ربصيلي اً اختبار عليهم  طبق( طالباً، .2)تكونت العينة من 
 اليت درست وفق تصميم تعليمي وفقاً لنظرية التعلم ادلستند إىل الدماغ يف االختبار التحصيلي البعدي.

( على التحصيل BBLإىل الدماغ )دؼ معرفة آثار التعلم ادلستند هب( دراسة Duman, 2010وأجرى دوماف )
( طالبًا من طلبة قسم 22تكونت عينة الدراسة من )و  ، مستخدمًا ادلنهج التجرييب،الدراسي للطالب سلتلفي أظلاط التعلم

أف إىل مت استخداـ اختبار ربصيلي قبلي وبعدي. وتوصلت الدراسة و  ،يف جامعة موغال -كلية الًتبية   -الًتبية االجتماعية 
 .صيل الطالب من الطريقة التقليديةأكثر فعالية يف زيادة رب تادلستخدمة على أفراد اجملموعة التجريبية كان BBLطريقة 

توليد دافعية التعلم فاعلية طريقة التدريس ادلستند إىل الدماغ يف  إغلاد( Saleh, 2011صاحل )دراسة  تىدفو 
من مدارس مشاؿ ماليزيا، ( طالب ..0عينة من )التكونت  ،ادلنهج التجرييبواستخدمت  ،ضلو بعض موضوعات الفيزياء

وتوصلت الدراسة  ،ومت عمل ربليل لبعض الوثائق الرمسية وكذلك دراسة احلالة من خالؿ إجراء مقابالت كأدوات للدراسة
باإلضافة إىل ، أسلوب التدريس ادلستند إىل الدماغ حقق دافعية أكرب لتعلم الفيزياء مقارنة باألساليب التقليديةإىل أف 

  على توليد دافعية التعلم لدى الطالب بشكل عاـ. توقدر 
إىل الوقوؼ على فاعلية التدريس  ت( دراسة ىدفBawaneh et al., 2012)وآخروف أجرى البواعنة كما 

يف االرتقاء بالتغَت ادلفاىيمي لدى  -مقارنة بالطريقة التقليدية يف التدريس -باستخداـ مدخل التعلم القائم على الدماغ
، الصف الثامن يف األردف طالب  عند تعلم إحدى الوحدات الدراسية اليت تتناوؿ مفهـو "الكهربية" يف مادة العلـو

، ومت مجع .7.0-9..7خالؿ عاـ ( طالباً، 202عينة من )التكونت دراسة ادلنهج شبو التجرييب، و واعتمدت ال
وجود فروؽ ذات داللة  إىلوتوصلت الدراسة (. ILBمقياس عمليات التعلم )و البيانات باستخداـ اختبار ربصيلي 

ت على فاعلية التدريس باستخداـ مدخل ، كما أكدـ يف االرتقاء بالتغَت ادلفاىيميإحصائية يف فاعلية التدريس ادلقد
 التعلم القائم على الدماغ يف رفع مستويات التعلم اذلادؼ ذو ادلعٌت.

طريقة التدريس ادلستند إىل الدماغ يف زيادة  إغلاد فاعليةفقد ىدفت إىل ( Saleh ,2012صاحل ) أما دراسة
اجملموعتُت  تخدمت الباحثة ادلنهج التجرييب ذيواس الفهم العلمي للطالب لفيزياء نيوتن يف مدارس ادلستوى الرابع،

ومت تطبيق ، دباليزيا ثانويتُت بشماؿ يف مدرستُت وطالبة ( طالب..0)من   الدراسة عينة تكونتو  التجريبية والضابطة،
لفهم لفيزياء فعالية طريقة التدريس ادلستندة إىل الدماغ يف زيادة ا :إىل توصلت الدراسة وقد ،عينة الدراسة استبانة على

 .  بشكل عاـ، وأظهرت الدراسة مزيداً من تعزيز الفهم ضلو ادلفاىيم العلمية والتصورات البديلة نيوتن مقارنة بالطرؽ التقليدية
نظرية التعلم القائم حبث أثر دراسة ىدفت إىل  (Aziz-Ur-Rehman, et al , 2012)وأجرى عزيز الرمحن 

 طالب من( .2من ) عينةالالدماغ لدى طالب ادلرحلة الثانوية بادلناطق احلضرية، واستخدـ ادلنهج التجرييب، وتكونت  إىل
يف نظرية التعلم ادلستند إىل الدماغ إىل أثر  وتوصلت الدراسةالصف التاسع يف مدارس إسالـ أباد احلضرية، طالب 

 التحصيل الدراسي.  
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( دراسة هتدؼ إىل الوقوؼ على فاعلية استخداـ Akyürek & Afacan, 2013أجرى أكيوريك وأفاكاف )
مدخل التعلم القائم على الدماغ يف االرتقاء دبستويات اذباىات ودافعية طالب الصف الثامن ضلو تعلم العلـو بًتكيا 

تكونت أدوات طالباً، و  (02ت العينة )بلغ، ، واستخدـ ادلنهج شبو التجرييب7.07-7.00لعاـ الدراسي اخالؿ 
فاعلية استخداـ  إىلوتوصلت ، مقياس الدافعية، و مقياس االذباىات السائدة ضلو تعلم دروس العلـو والتكنولوجياالدراسة: 

 .دافعيتهم، واذباىاهتم ضلو تعلم مادة العلـوورفع طالب الالتعلم القائم على الدماغ يف االرتقاء دبستويات صلاح 
 ىدفت إىل الكشف عن أثر التعلم ادلستند دراسة( Demyrhan & Onder & Beboluk, 2014)وقاـ 

 فاعلية الذات -االذباه -الناقد التفكَت -التحصيل :والوجدانية ادلعرفية ادلتغَتات بعض على األحياء تدريس يف الدماغ إىل
، تكونت معلمي نظر وجهة من ، بًتكيا جامعة ساريكايا يف العلـو للمرحلة االبتدائية ( معلمًا دلادة20من ) العينة العلـو

 والتفكَت االذباه لقياس ومقاييس التحصيل لقياس اختبار يف الدراسة أدوات وسبثلت، والوصفي ادلنهجُت التجرييب واستخدـ
إحصائياً يف أي  فروؽ دالة عن عدـ وجود النتائج وأسفرت، معلمُت ادلقابلة لتسعة استخداـ مت كما الذات، وفعالية الناقد
 ادلتغَتات السابقة، على الرغم من آراء الطلبة كانت تدعم التعلم ادلستند إىل الدماغ.من 

إىل الدماغ  مستندة تعليمية اسًتاتيجيات أثر التعرؼ على إىل( Sharma, 2015كما ىدفت دراسة شارما )
، تكونت العينة من ) تطبيق و  ـ ادلنهج التجرييب،ااستخدمت و  اذلند، ( طالباً بادلرحلة االبتدائية يف.9على ربصيل مادة العلـو

 الطالب. ربصيل زيادة يف الدماغ إىل ادلستندة االسًتاتيجيات وبينت النتائج فعالية، ربصيلي اختبار
 إىل ادلستند التعلم اسًتاتيجية استخداـ تعرؼ إىل الدراسة ( فقد ىدؼ إىل ىدفت7.00أما دراسة القرين )

 ذوي ادلتوسط الثاين الصف طالب لدى العقل عادات وبعض الرتبة التفكَت عايل تنمية على يف تدريس العلـو الدماغ
من طالب الصف  طالباً ( .2) من الدراسة عينة التجرييب، تكونت ادلنهج ـااستخدومت  ادلختلفة، الدماغية أظلاط السيطرة

التفكَت  مهارات يف اختبار تمثلةىػ، بعد تطبيق أدوات الدراسة ادل0220/0222الثاين ادلتوسط يف الطائف خالؿ العاـ 
بينت النتائج فاعلية اسًتاتيجية  الدراسة، رلموعيت على الدماغية السيطرة ومقياس العقل، عادات ومقياس الرتبة، عايل

  عايل الرتبة وعادات العقل.التعلم ادلستند إىل الدماغ يف تنمية مهارات التفكَت
 الدراسي التحصيل تنمية يف الدماغ إىل مستند تدرييب برنامج أثر تقصي ( إىل7.02الشاويش ) دراسة وىدفت

 وتكونت العينة التجرييب، استخدـ ادلنهج شبو األردف،يف  العلـو مادة يف تدريس األساسي السابع الصف طالبات لدى
يف  الدماغ إىل ادلستند التعلم باستخداـ التدريس فاعلية النتائج طالبة، واستخدـ اختبار ربصيلي، وأظهرت (.2من )

 الطالبات. ربصيل
ثر برنامج تدرييب دلدرسي الكيمياء على وفق اسًتاتيجيات أىل التحقق من ت إهدف( ف7.02أما دراسة أمحد )

 ( طالبًا وطالبة220، و)ا ومدرسة( مدرسً 07عينة من )الت لفتأ لطلبتهم،جانيب الدماغ معا يف التحصيل الدراسي 
 .ثر كبَتأثر الربنامج التدرييب على التحصيل الدراسي وػلجم أظهرت النتائج أ بالعراؽ،بادلدارس الثانوية 

إىل معرفة فاعلية استخداـ برنامج تعليمي قائم على التعلم ( 7.02سالمات والزىراين )ىدفت الدراسة الو 
ادلنهج شبو فيها خدـ واست   .ادلتوسطةادلستند إىل الدماغ يف تنمية ادلفاىيم العلمية وادلهارات احلياتية لدى تالميذ ادلرحلة 
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نتائج عن فاعلية الوأسفرت  ،دبنطقة الباحة( تلميذًا من تالميذ الصف األوؿ متوسط 29، تكونت العينة من )التجرييب
 ىيم العلمية وادلهارات احلياتية.فاتنمية ادل الربنامج التعليمي يفاستخداـ 

تخداـ اسًتاتيجية التعلم بالدماغ ذي اجلانبُت يف تنمية تعرؼ أثر اس ىلإهدفت ( ف7.02أما دراسة عساؼ )
، تكونت العينة من أستخدـ ادلنهج التجرييب ،طالب الصف اخلامس األساسي بغزة ىادلفاىيم العلمية وعمليات العلم لد

التعلم بالدماغ  فاعلية اسًتاتيجيةنتائج عن الوأسفرت ، لعمليات العلم، وآخر للمفاىيم اً اختبار ، طبق عليهم طالباً  (22)
 .عمليات العلمو دلفاىيم العملية ا ذي اجلانبُت يف تنمية

، إال أف ىناؾ التعلم ادلستند إىل الدماغ يف تدريس العلـويتبُت شلا سبق، وعلى الرغم من وفرة الدراسات اليت تناولت 
مهارات االستقصاء العلمي واالستقالؿ يف الكشف عن أثر ىذا النوع من التعلم يف تنمية ندرة يف الدراسات اليت تتعلق 

 .ادلعريف
 :  إجراءات البحث

 مجتمع البحث وعينته:
ارة الًتبية والتعليم ادلتوسط يف ادلدارس ادلتوسطة التابعة إلد ثالثتكوف رلتمع البحث من مجيع طالب الصف ال

 .     ػى0222/0229خالؿ الفصل الدراسي الثاين من العاـ  بالطائف
من  عشوائيةيارىم بطريقة تتوسط، مت اخثالث ادل( طالب من طالب الصف ال27ن )تكونت مالبحث فأما عينة 

توزيع أفرادىا عشوائيًا إىل رلموعتُت مت حيث طائف، ال دينةإلدارة الًتبية والتعليم دبأيب دجانة ادلتوسطة التابعة مدرسة 
 .( طالباً 22تكونت من ) ( طالباً، وذبريبية22ضابطة تكونت من )

 :  الدماغ إلى المستند التعلم على القائم التعليمي إعداد البرنامج
الرجوع إىل األدب النظري أف مت القائم على ادلستند إىل الدماغ، وذلك بعد ادلقًتح الربنامج التعليمي  ادعدمت إ

 Bawaneh & Zain؛  Duman, 2010؛  .7.0، العباسي؛  2..7، اجلوراين) والدراسات السابقة ذات الصلة

& Saleh & Abdullah, 2012  ؛Saleh ,2012  ؛Saleh ,2011  ؛Aziz-Ur-Rehman, et al , 2012  ؛
Akyürek & Afacan, 2013  ؛Sharma, 2015  ؛  7.02؛ أمحد،  7.02؛ الشاويش،  7.00القرين، ؛

ند إىل الدماغ حسب ، ومت زبطيط للدروس وفق نظرية التعلم ادلست(7.02؛ عساؼ،  7.02سالمات والزىراين، ال
 ادلرحلة، ادلعلومات عرض: الثالثة ادلرحلة، اإلعداد: الثانية ادلرحلة ،للمعلومات ادلسبق لتعرض: ااألوىل ادلرحلةادلراحل التالية: 

  :السابعة ادلرحلة، والثقة والتأكيد التحقق: السادسة ادلرحلة، والتذكر االحتفاظ: اخلامسة ادلرحلةواإليضاح، الشرح : الرابعة
 االحتفاؿ

، ( زلكماً 00بلغ عددىم ) يف رلاؿ ادلناىج وطرؽ تدريس العلـوُت ماحملكمت عرض الربنامج على عدد من و 
االسًتاتيجيات ادلستخدمة، واألىداؼ اخلاصة بكل  مناسبة، ومدى الربنامجمالءمة منهم إبداء آرائهم حوؿ  وطلب

درس، ومدى وضوح التعليمات للطالب، ومدى وضوح دليل ادلعلم ادلصاغ وفق نظرية التعلم ادلستند إىل الدماغ ومشوليتو 
 لتحقيق األىداؼ.
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بأمثلة دروس الالدليل، واليت تضمنت تدعيم دروس مت إجراء التعديالت ادلقًتحة على احملكمُت ويف ضوء آراء 
وبذلك أصبح دليل ادلعلم يف صورتو فقراتو، وتعديل الصياغة اللغوية لبعض هبدؼ توضيحها،  حياتية دلشكالت علمية

 .النهائية
 :البحث أدوات

 :التالية البحثية األدواتاعتماد  متاحلايل  البحث أىداؼ لتحقيق

 المفاهيم العلمية :  اختبار :أوالً 
من كتاب العلـو  الوراثة" و"احلركة والزخم""يت ها وحدتحصر ادلفاىيم العلمية اليت تضمنإلعداد ىذا االختبار مت 

موزعة على ( فقرة لالختبار بصورتو األولية، 72وصياغة )، مث مت بناء جدوؿ ادلواصفات لالختبار، للصف الثالث متوسط
صدؽ احملتوى لالختبار، وذلك بعرض  ةوقد مت التأكد من صدؽ االختبار باتباع طريقمستويات األىداؼ ادلعرفية، 

( سلتًصا، ويف ضوء آرائهم مت تعديل صياغة بعض 00عددىم ) بلغاحملكمُت االختبار يف صورتو األولية على رلموعة من 
( 27مكونة من ) البحثكما مت تطبيق االختبار على عينة استطالعية من خارج عينة وحذؼ ثالث فقرات،  الفقرات، 

، وذلك هبدؼ التحقق من وضوح تعليمات االختبار ووضوح مفرداتو، وحساب الزمن ثالث ادلتوسطلمن الصف ا طالباً 
( للصعوبة 22.. – 72..، وحساب معامالت الصعوبة والتمييز إذ تراوحت ادلعامالت بُت )توإلجابة عن أسئلادلناسب ل

مقبولة احصائًيا، وحساب االتساؽ الداخلي تمييز الصعوبة و العامالت ىذه القيم دل( للتمييز، وتعد 22.. – 72..و)
الفقرة حيث تراوحت بُت  لالختبار من خالؿ إغلاد قيمة معامل االرتباط بُت درجة كل فقرة والدرجة الكلية دلستوى

 (، وتعد29..( و)22..(، وبُت درجة كل مستوى والدرجة الكلية لالختبار حيث تراوحت بُت )27..)( و00..)
 .ولة احصائًيامعامالت ارتباط مقب

( ووجد أف معامل الثبات هبذه KR-20كما مت حساب ثبات االختبار باستخداـ معادلة كودر ريتشاردسوف )
(، شلا يدؿ على أف اختبار ادلفاىيم العلمية على درجة عالية من الثبات، ميكن الوثوؽ بو واالطمئناف 22..الطريقة ىو )

 .البحثإىل نتائجو بعد تطبيقو على عينة 
، موزعة على ، من نوع االختيار من متعدد( فقرة.7وهبذا أصبح االختبار بصورتو النهائية مكوف من )

( فقرات بادلستويات 2( فقرات دبستوى الفهم، و)2( فقرات دبستوى التذكر، و)2بواقع ) مستويات األىداؼ ادلعرفية
 العليا.

 مهارات االستقصاء العلمي: اختبار :ثانيا
حيث مت الرجوع لعدد من ادلتوسط،  لثطالب الصف الثامهارات االستقصاء لدى لقياس  اختبارإعداد مت 

 Chinn & Malhotra, 2002 ؛2..7السعدين،  ؛0..7 ،ىموسالدراسات ادلتعلقة باالستقصاء العلمي ومهاراتو )

;  Panasan & Nuangchalerm, 2010 ; على شكل اختيار من  ( فقرة70)(، حيث تكوف بصورتو األولية من
 (. التعريفات اإلجرائية، التنبؤ، استخداـ األرقاـ، واالستنتاج ،والقياس ،والتصنيف ،موزعة على مهارات )ادلالحظة متعدد،

يف مناىج وطرؽ تدريس العلـو  احملكمُترلموعة من بعرضو على  بصورتو األولية االختبارالتحقق من صدؽ مت 
الصحة ، و السالمة اللغوية، و رات للمهارات اليت وضعت من ربتهامدى انتماء الفق الرأي يف ، إلبداء( سلتصاً 00وعددىم )
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 ختباراالالحظات أصبح تلك ادلويف ضوء ها، بعضوتعديل حذؼ ، و بعض الفقرات إضافة، وقد سبثلت آرائهم يف العلمية
 يلي:، موزعة على مهارات االستقصاء العلمي كما ( فقرة72بعد ربكيمو مكوناً من )

 أربع فقرات. ادلالحظة -

 ثالث فقرات. التصنيف -

 فقرات. القياس ثالث -

 أربع فقرات. االستنتاج -

 التنبؤ ثالث فقرات. -

 استخداـ األرقاـ ثالث فقرات. -

 . ثالث فقرات التعريفات اإلجرائية -
ادلتوسط حلساب االتساؽ  الثالثمن طالب الصف  طالبا،( 27على عينة استطالعية بلغت ) االختبارق طبكما 
والدرجة الكلية للمهارة اليت تنتمي  فقرة،معامالت ارتباط بَتسوف بُت درجة كل  تحسبوثباتو، حيث  ختبارالداخلي لال

الختبار شلا يعد ، شلا يعٍت أف الفقرات تقيس ما يقيسو ا(0...و 0...)قيم دالة عند مستوى تلك الأف  وتبُتإليها، 
أف وتبُت ، ختبارلالوالدرجة الكلية  للمهارة،ذلك مت حساب معامالت االرتباط بُت الدرجة الكلية كو ، مؤشرا على الصدؽ

 .(0...مستوى )قيم معامالت االرتباط جاءت دالة لكل ادلهارات عند 
حيث بلغ معامل كرونباخ، وذلك لالختبار بشكلو الكلي، ودلهاراتو،  مت حساب ثبات االختبار بطريقة ألفاكما 

)عوده،  وىي قيم ثبات معقولة، (20.. -22..(، وتراوحت دلهاراتو بُت )20..بشكلو الكلي ) ختبارالثبات لال
7..7.) 

 : ثالثاً: مقياس االستقالل المعرفي
( فقرة مستخدمًا تدريج ليكرت اخلماسي، موزعة على مخسة 72)من قياس الذي بناه وطوره بيكرت ادلتكوف 

(،  20..( طالب وطالبة فبلغ )022)على حسب معامل الثبات للمقياس من خالؿ تطبيقو و  ،أبعاد لالستقالؿ ادلعريف
 كما مت التأكد من صدقو.

عرضو على و س، للمقيا( بًتمجة الفقرات ادلتضمنة يف الصورة األصلية 7.00)محاد وقد قامت الباحثة صاحلة 
( طالبة ومت .02)على قامت الباحثة بتطبيقو و ، ومالحظاهتم، وهبذا مت التأكد من صدق إلبداءرلموعة من احملكمُت 

 التأكد من مؤشرات صدؽ البناء.
محاد مت اعتماد مقياس االستقالؿ ادلعريف الذي استخدمتو دراسة صاحلة  بحثال اولتحقيق أىداؼ ىذ

التقوميي، وتقييم ، موزعة على مخسة أبعاد ىي ازباذ القرار، التفكَت فقرة (72)من (، وىذا ادلقياس يتكوف 7.00)
وفق تدريج مخاسي )دائماً، غالباً، أحياناً، نادراً، قياس الذات، والتعبَت عن الرأي، وادلصداقية ادلقارنة. واالستجابة على ادل

بطريقة عكسية،  صيغتعلى التوايل جلميع الفقرات، عدا الفقرات اليت ( 0، 7، 2، 2، 0أبداً(، وقد أعطيت الدرجات )
 (.72)ىي (، وأقل درجة 020)ىي فإف أعلى درجات يصل إليها الطالب يف ىذا ادلقياس  وعليو
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 :تنفيذ التجربةإجراءات 
 :كما يلي بحثال ىذافذ اجلزء التجرييب من ن
قبل بدء التجربة على طالب رلموعيت البحث الضابطة والتجريبية، مث حساب ادلتوسطات  أدوات البحثتطبيق مت  -

 .للتأكد من تكافؤ اجملموعُت احلسابية وإجراء اختبار )ت( ذلا

 اختيار الطريقة التدريسية لكل رلموعة بشكل عشوائي.مت  -

القائم على التعلم ادلستند إىل دلقًتح االبدء بتدريس طالب اجملموعة التجريبية باستخداـ الربنامج التعليمي مت  -
 الدماغ، وطالب اجملموعة الضابطة باستخداـ الطريقة االعتيادية.

من مباشرة على كل من طالب اجملموعة الضابطة وطالب اجملموعة التجريبية بعد االنتهاء  أدوات البحثتطبيق مت  -
 التدريس.

 .، سبهيداً للمعاجلة االحصائيةلنتائجوتفريغ ا أدوات البحثعلى  الطالبتصحيح استجابات مت  -

 المعالجة اإلحصائية:
والتجريبية  الضابطةصل عليها طالب رلموعيت البحث ػلاليت درجات الضمن توزيع تت ،تقدمي وصف للنتائج مت

للكشف  (SPSS)باستخداـ برنامج  لة البحثئأسوفق الدرجات ىذه مت ربليل مث  التطبيق البعدي ألدوات البحث، على
  .لربنامج التعليميطالب رلموعيت البحث تعزى ل لدرجاتعن وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت ادلتوسطات احلسابية 

 : البحثالتأكد من تكافؤ مجموعتي 
مث مت حساب اختبار العينة، حيث مت التعرؼ على مدى تكافؤ اجملموعتُت،  طالبقبلًيا على  البحث أدواتبقت ط  

 كما يلي:  (0)دوؿ اجلويوضح ذلك ت، 
 (0) جدولال

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وقيمة ت وداللتها اإلحصائية لدرجات طالب المجموعتين الضابطة والتجريبية على 
 االستقالل المعرفيمقياس و مهارات االستقصاء العلمي اختبار ختبار التحصيلي و التطبيق القبلي لال

 العدد المجموعة األداة
المتوسط 
 الحسابي

 الداللةقيمة  درجة الحرية تقيمة  االنحراؼ المعياري

 االختبار التحصيلي
 0.20 0.22 22 التجريبية

..2.2 2. ..022 
 0.92 0.90 22 الضابطة

مهارات  اختبار
 االستقصاء العلمي

 7.29 02.20 22 التجريبية
0.22. 2. ...22 

 7.20 07.00 22 الضابطة
مقياس االستقالؿ 

 ادلعريف
 2.27 92.22 22 التجريبية

0..22 2. ..2.2 
 0.22 92.22 22 الضابطة

( عدـ وجود فروؽ دالة احصائيًا بُت ادلتوسطات احلسابية، وىذا يدؿ على تكافؤ رلموعيت 0يتضح من اجلدوؿ )
 قبل البدء بعملية التدريس. البحث
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 :  البحثنتائج 
 :باختبار المفاهيم العلمية: عرض النتائج المتعلقة الً أو 

قائم على التعلم ادلستند إىل مقًتح األوؿ الذي نص على: "ما فاعلية برنامج تعليمي  البحثلإلجابة عن سؤاؿ 
ية لدى طالب ادلرحلة ادلتوسطة؟" مت حساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيار ربصيل ادلفاىيم العلمية الدماغ يف 
اجملموعتُت الضابطة والتجريبية على التطبيق البعدي الختبار ادلفاىيم العلمية الكلي، ولكل مستوى  طالبلدرجات 

 .(7)دوؿ اجليف  موضحة ىي كما النتائج معريف، وكانت
 (2)جدول ال

المجموعتين الضابطة والتجريبية على التطبيق البعدي الختبار المفاهيم  طالبالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 
 العلمية الكلي، ولكل مستوى معرفي

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة الدرجة العظمى المستوى المعرفي

 2 التذكر
 22.. 2.00 22 التجريبية
 29.. 2.02 22 الضابطة

 2 الفهم
 22.. 2.72 22 التجريبية
 22.. 2.22 22 الضابطة

 2 ادلستويات العليا
 90.. 2.22 22 التجريبية
 9..0 2.20 22 الضابطة

 .7 الدرجة الكلية 
 0.20 2..00 22 التجريبية
 .0.7 00.02 22 الضابطة

اجملموعتُت الضابطة  طالبوجود فروؽ ظاىرية بُت ادلتوسطات احلسابية لدرجات  (7)دوؿ اجليظهر من   
والتجريبية على التطبيق البعدي الختبار ادلفاىيم العلمية ككل، وعلى كل مستوى من مستوياتو، وىذا الفروؽ لصاحل 

اجملموعة التجريبية، ودلعرفة فيما إذا كانت ىذه الفروؽ دالة إحصائًيا، مت استخداـ ربليل التباين األحادي ادلتعدد  طالب
(MANOVAفكانت قي )( ومرتبطة 209..مة وليكس المبدا )( شلا يعٍت أف الفروؽ يف ....باحتماؿ مقداره ،)

 .(2)دوؿ اجلوميكن عرض نتائج التحليل كما يظهرىا  (،0...احصائية عند مستوى ) دالةادلتوسطات 
 (3)جدول ال

 البحثمجموعتي  طالبلدرجات  ( للمقارنة بين المتوسطات الحسابيةMANOVAنتائج تحليل التباين األحادي المتعدد )
 الضابطة والتجريبية على التطبيق البعدي الختبار المفاهيم العلمية ككل وعلى كل مستوى من مستوياته

 مستوى الداللة قيمة ؼ متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المستوى المعرفي

 التذكر
 ..... 27.92 00.22 0 00.22 ادلعاجلة
   22.. .2 22.72 اخلطأ

    20 22.22 اجملموع ادلعدؿ

 الفهم
 0.... 2.22 0..2 0 0..2 ادلعاجلة
   22.. .2 22..0 اخلطأ
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 مستوى الداللة قيمة ؼ متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المستوى المعرفي
    20 02.22 اجملموع ادلعدؿ

 ادلستويات العليا
 ..... 22.02 29.20 0 29.20 ادلعاجلة
   7..0 .2 20.72 اخلطأ

    20 20..02 اجملموع ادلعدؿ

 الدرجة الكلية 
 ..... 072.07 .702.2 0 .702.2 ادلعاجلة
   0.22 .2 072.00 اخلطأ

    20 22..22 اجملموع ادلعدؿ
 ادلتوسطات احلسابية لدرجات طالب( يف 0...عند مستوى ) اً إحصائي داؿوجود فرؽ  (2)دوؿ اجلمن يتضح 

، حيث بلغت قيمة ؼ احملسوبة الختبار ادلفاىيم العلميةالبعدي الضابطة والتجريبية على التطبيق  البحثرلموعيت 
(، ودلستويات العليا 2.22ودلستوى الفهم )(، 27.92ى التذكر )(، ودلستو 072.07)لالختبار بشكلو الكلي 

 ، ولصاحل تالميذ اجملموعة التجريبية.ةاحلسابي اتبُت ادلتوسط داؿ احصائياً ، أي أف ىناؾ فرقًا (22.02)
داللة إحصائية عند  اتؽ ذو ال يوجد فر  تم رفض الفرضية الصفرية األوىل اليت نصت على "هبذه النتيجة ي

اختبار ادلفاىيم العلمية طالب اجملموعتُت الضابطة والتجريبية على  لدرجات ةاحلسابي اتتوسطادل( بُت 0...مستوى )
( بُت 0...يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى )"، وقبوؿ الفرضية البديلة "يعزى لتطبيق الربنامج التعليمي

يعزى لتطبيق الربنامج اختبار ادلفاىيم العلمية طالب اجملموعتُت الضابطة والتجريبية على  احلسابية لدرجات ادلتوسطات
 وىذا الفرؽ لصاحل طالب اجملموعة التجريبية". التعليمي

 Bawaneh؛  Akyürek & Afacan, 2013ثل: )نتائج العديد من الدراسات مىذه النتيجة مع وتتفق 

et al., 2012   ؛Saleh ,2012  ؛  .7.0، العباسي؛  7.02أمحد، ؛  7.02السالمات والزىراين،  ؛Duman, 

 .(Aziz-Ur-Rehman, et al , 2012 ؛ Sharma, 2015 ؛  7.02؛ الشاويش،  7.02عساؼ، ؛  2010
الطالب، وىذا الفرؽ يعزى لفاعلية التعليم ادلستند إىل الدماغ يف التدريس واليت أظهرت وجود فرقًا واضحًا يف ربصيل 

 وتفوقو على الطرؽ االعتيادية.
( اليت بينت عدـ وجود Demyrhan & Onder & Beboluk, 2014بينما اختلفت مع نتائج دراسة )

 أثر للتعلم ادلستند إىل الدماغ يف ربصيل الطالب.
التعلم التعاوين واالستقصاء وحل ادلشكالت والعروض الربنامج التعليمي ستخداـ وميكن عزو ىذه النتيجة إىل ا

 ،السابقة باستخداـ ادلنظمات ادلتقدمة ادلفاىيملدى الطالب واستدعاء العلمية  ادلفاىيمتنظيم  اسهامو يفو  ...،العملية
وجو الطالب ليكوف زلورًا للعملية التعليمية ، كما أنو يف الذاكرة طويلة ادلدى والتدريب على تذكرىا ادلفاىيموزبزين ىذه 

فاعاًل اغلابيًا وباحثًا عن ادلعلومات، من خالؿ تكليفو بأعماؿ أو واجبات أو مهاـ أو مشكالت ويطلب إليو البحث و 
 والتقصي عن حلوؿ ذلا. 

العلمية  اىيمادلفكما أف الربنامج التعليمي ركز على إحداث تعلٍم ذي معٌت من خالؿ البدء بعرض واستقصاء   
اجلديدة، مث زلاولة الربط بُت ىذه ادلفاىيم من خالؿ تطبيقها على أنشطة عملية  ادلفاىيمة واليت ميتلكها الطالب و السابق
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، من خالؿ االسًتخاء والتهوية لزيادة األكسجُت يف تعلمال بالطمأنينة والراحة خالؿ وقد شعر ىذا الطالبتعاونية، 
استخداـ الوسائل التعليمية ادلتوافقة مع عمل الدماغ يف جو باإلضافة إىل الصف، وشلارسة الشهيق والزفَت وحرية احلركة. 

 العلمية وزبزينها واسًتجاعها. ادلفاىيمآمن أثر بشكل واضح على تعزيز الطالب الستقباؿ 
يرتبوف  همللطالب اخلربات والفرص حلدوث عملية التعلم ذي ادلعٌت بشكل تعاوين جبعلامج أتاح الربنكما 

اجملموعة يف االستماع ب طالباء الفرصة لكل حلوذلم وأفكارىم مع بعضهم البعض باحًتاـ الرأي والرأي اآلخر، وإعط
     والتحدث عن تفسَتاتو وأفكاره اليت يراىا.

 :بمهارات االستقصاء العلميثانًيا: عرض النتائج المتعلقة 
قائم على التعلم مقًتح الثاين والذي نص على: " ما فاعلية استخداـ برنامج تعليمي  البحثلإلجابة عن سؤاؿ 

ابية لدى طالب ادلرحلة ادلتوسطة؟" مت حساب ادلتوسطات احلسمهارات االستقصاء العلمي ادلستند إىل الدماغ يف تنمية 
ستقصاء مهارات اال الختباراجملموعتُت الضابطة والتجريبية على التطبيق البعدي  طالبواالضلرافات ادلعيارية لدرجات 

 .(2)دوؿ اجليف  موضحة ىي كما النتائج ، وكانتالعلمي
 (4)جدول ال

مهارات  الختبارالمجموعتين الضابطة والتجريبية على التطبيق البعدي  طالبالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات  
  ستقصاء العلمياال

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة المهارة

 ادلالحظة
 .2.. 2.20 22 التجريبية
 20.. 7.22 22 الضابطة

 التصنيف
 .0.. 7.09 22 التجريبية
 22.. 0.22 22 الضابطة

 القياس 
 20.. 7.22 22 التجريبية
 22.. 7.70 22 الضابطة

 االستنتاج
 22.. 2.20 22 التجريبية
 27.. 7.27 22 الضابطة

 التنبؤ
 02.. 7.02 22 التجريبية
 22.. 7.02 22 الضابطة

 استخداـ األرقاـ
 .2.. 7.20 22 التجريبية
 02.. 7.70 22 الضابطة

 التعريفات اإلجرائية
 20.. 7.22 22 التجريبية
 27.. ...7 22 الضابطة

 الكلي
 0.27 09.09 22 التجريبية
 0.22 02.00 22 الضابطة
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اجملموعتُت الضابطة والتجريبية  طالبوجود فروؽ ظاىرية بُت ادلتوسطات احلسابية لدرجات  (2)دوؿ اجليظهر من 
 طالبككل، وعلى كل مهارة من مهاراتو، وىذه الفروؽ لصاحل   ستقصاء العلميمهارات اال الختبارعلى التطبيق البعدي 

الفروؽ دالة إحصائياً، استخدـ ربليل التباين األحادي ادلتعدد  إذا كانتاجملموعة التجريبية، ودلعرفة فيما 
(MANOVA( فكانت قيمة وليكس المبدا ،)..شلا يعٍت أف الفروؽ يف .....( ومرتبطة باحتماؿ مقداره ).29 ،)

 .(0)دوؿ اجل(، وميكن عرض نتائج التحليل كما يظهرىا 0...عند مستوى ) اً احصائي دالةوسطات ادلت
 (5)جدول ال

 البحثمجموعتي  طالب( للمقارنة بين المتوسطات الحسابية لدرجات MANOVAنتائج تحليل التباين األحادي المتعدد )
 ستقصاء العلميمهارات اال الختبارالضابطة والتجريبية على التطبيق البعدي 

 مستوى الداللة قيمة ؼ متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المهارة

 ادلالحظة

 

 2.... 2.022 2.702 0 2.702 ادلعاجلة
   07.. .2 22.00 اخلطأ

    20 27..2 اجملموع ادلعدؿ

 
 التصنيف

 ..... 72...2 9.99 0 9.99 ادلعاجلة
   22.. .2 72.79 اخلطأ

    20 22.72 اجملموع ادلعدؿ

 القياس
 ..... 22..00 2.92 0 2.92 ادلعاجلة
   22.. .2 77.92 اخلطأ

    20 72.22 اجملموع ادلعدؿ
 االستنتاج

 
 

 2.... 9.020 0.02 0 0.02 ادلعاجلة
   02.. .2 29.22 اخلطأ

    20 22.20 اجملموع ادلعدؿ

 التنبؤ
 2.... .2.22 7.22 0 7.22 ادلعاجلة
   29.. .2 72.22 اخلطأ

    20 27..2 اجملموع ادلعدؿ

 استخداـ األرقاـ
 2.... 9.202 7.92 0 7.92 ادلعاجلة
   27.. .2 77.22 اخلطأ

    20 70.27 اجملموع ادلعدؿ

التعريفات 
 اإلجرائية

 02... 2.007 7.27 0 7.27 ادلعاجلة
   .2.. .2 2..72 اخلطأ

    20 20..2 اجملموع ادلعدؿ

 الكلي
 ..... .92.02 702.29 0 702.29 ادلعاجلة
   7.20 .2 020.20 اخلطأ

    20 .229.0 اجملموع ادلعدؿ
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 البحثرلموعيت  طالب( يف نتائج 0...عند مستوى ) احصائياً  ةدالؽ و وجود فر  (0)دوؿ اجليتضح من 
أف  مهاراتو، حيثوعلى كل مهارة من  ككل  ستقصاء العلميمهارات اال الختبارالضابطة والتجريبية على التطبيق البعدي 

 ةاحلسابيات بُت ادلتوسط احصائياً  ةدالقًا و أي أف ىناؾ فر (، 0...قيم ؼ احملسوبة مجيعها ارتبط باحتماؿ أقل من )
ولكل  ستقصاء العلميمهارات اال الختباريبية على التطبيق البعدي الضابطة والتجر  البحثرلموعيت  طالبلدرجات 

 اجملموعة التجريبية. طالبزى لطريقة التدريس، ولصاحل مهارة من مهاراتو يع
داللة إحصائية عند  اتؽ ذو ال يوجد فر هبذه النتيجة يتم رفض الفرضية الصفرية الثانية اليت نصت على "

مهارات  اختبارطالب اجملموعتُت الضابطة والتجريبية على  احلسابية لدرجات اتتوسطادل( بُت 0...مستوى )
يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى "، وقبوؿ الفرضية البديلة "يعزى لتطبيق الربنامج التعليمياالستقصاء العلمي 

تقصاء العلمي مهارات االس اختبارطالب اجملموعتُت الضابطة والتجريبية على  احلسابية لدرجات ادلتوسطات( بُت 0...)
 ، وىذا الفرؽ لصاحل طالب اجملموعة التجريبية".يعزى لتطبيق الربنامج التعليمي

القرين،  ؛  2..7؛ اجلوراين،  7.02تفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من )السالمات والزىراين، وت
التعلم ادلستند إىل الدماغ  استخداـ( واليت بينت أف 7.02عساؼ، ؛  Akyürek & Afacan, 2013 ؛ 7.00

 ات احلياتية ادلختلفة لدى الطالب.يسهم يف تنمية مهارات التفكَت وادلهار 
وميكن تفسَت ىذه النتيجة إىل أف الربنامج التعليمي عرض موضوعات التعلم على شكل مشكالت تنبع من 

هارات االستقصاء من خالؿ استخداـ م الواقع الذي يعيشو الطالب، وىذا أثار اىتمامهم، وزاد من دافعيتهم للتعلم
 ادلفاىيم ووجههم لربط، عملية اكتساهبم للمادة العلمية وسهل زاد من نشاط الطالب وحيويتهم و، كما أنالعلمي ادلختلفة

وذلك هبدؼ إنشاء عالقات بُت ادلشكالت وإغلاد خطط حللها، شلا شلكن الطالب يف  اجلديدة مع معرفتهم السابقة،
 .التفكَت يف ادلادة العلمية بشكل استقصائي

وتعزى ىذه النتيجة أيضًا إىل أف الربنامج التعليمي قد طبق مبادئ التعلم ادلستند إىل الدماغ، وراعى العناصر 
استخدـ اسًتاتيجيات تدريسية توافقت مع الدماغ وأتاحت لو الفرصة دلمارسة  وما أناألساسية للبيئة التعليمية التعل مية، ك

  ستقصاء.مهارات اال
كما ويعزى ذلك أيضًا إىل ما تضمنو الربنامج التعليمي القائم على التعلم ادلستند إىل الدماغ من مثَتات 

اصة اليت قاـ من خالذلا الطالب بوضع اخلطط حلل للعمليات العقلية، والتفكَت لدى الطلبة من خالؿ االسًتاتيجيات اخل
لديهم، إذ إف ىذه االسًتاتيجيات اخلاصة مهارات االستقصاء ، شلا ساىم بشكل فاعل يف تنمية استقصائياً  ادلشكالت

هتدؼ للحصوؿ على أكرب كمية شلكنة من األفكار ادلتعلقة بادلشكلة ادلطروحة، ووضع الفروض ذلا واختبارىا حىت يصل 
 طالب إىل حل ىذه ادلشكلة. ال

مهارات االستقصاء العلمي ادلختلفة،  أف يتدرب علىمن خالؿ التعلم باجملمعات طالب كما أتاح الربنامج لل
حيث إف الطالب خالؿ تنفيذه ألنشطة التعلم يالحظ ويصنف ويستنتج ويتنبأ ويستخدـ األرقاـ ويضع التعريفات 

 .مية تلك ادلهارات لديواالجرائية، شلا اسهم بشكل كبَت يف تن
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 :باالستقالل المعرفيا: عرض النتائج المتعلقة لثً ثا
قائم على التعلم مقًتح ما فاعلية استخداـ برنامج تعليمي والذي نص على: " الثالث البحثلإلجابة عن سؤاؿ 

احلسايب واالضلراؼ  ادلتوسط؟" مت حساب لدى طالب ادلرحلة ادلتوسطةتنمية االستقالؿ ادلعريف ادلستند إىل الدماغ يف 
ولتحديد مستوى ، االستقالؿ ادلعريفاجملموعتُت الضابطة والتجريبية على التطبيق البعدي دلقياس  طالبلدرجات  ادلعياري

 .(2)دوؿ اجليف  موضحة ىي كما النتائج وكانتالداللة االحصائية للفرؽ بُت ادلتوسطُت احلسابيُت استخدـ اختبار ت، 
 (6ول )دالج

لمقياس  البعديعلى التطبيق الضابطة والتجريبية  البحثالمتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لدرجات طالب مجموعتي 
 االستقالل المعرفي، ونتائج اختبار ت

 مستوى الداللة قيمة ت االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة
 .0.2 22...0 22 الضابطة

2.2.2 ..... 
 2..2 .000.0 22 التجريبية

 

وجود فرؽ داؿ احصائيًا بُت ادلتوسطُت احلسابيُت، وىذا الفرؽ لصاحل طالب اجملموعة  (2يتضح من اجلدوؿ )
 التجريبية.

 عندداللة إحصائية  اتؽ ذو ال يوجد فر هبذه النتيجة يتم رفض الفرضية الصفرية الثالثة اليت نصت على "
مقياس االستقالؿ ادلعريف  طالب اجملموعتُت الضابطة والتجريبية على لدرجات ُتاحلسابي ُتتوسطادل( بُت 0...مستوى )

( بُت 0...داللة إحصائية عند مستوى ) اتؽ ذو يوجد فر يمي"، وقبوؿ الفرضية البديلة "يعزى لتطبيق الربنامج التعل
يعزى لتطبيق الربنامج اس االستقالؿ ادلعريف مقي طالب اجملموعتُت الضابطة والتجريبية على لدرجات ُتاحلسابي ُتتوسطادل

 يمي، وىذا الفرؽ لصاحل طالب اجملموعة التجريبية".التعل
غطى أبعاد االستقالؿ  الربنامج التعليمي القائم على التعلم ادلستند إىل الدماغوميكن تفسَت ىذه النتيجة إىل أف 

الذات، والتعبَت عن الرأي، وادلوازنة بُت اآلراء(، كما أف تنوع )ازباذ القرار، التفكَت التقوميي، وتقييم  ادلعريف اخلمسة
أسهم  وغَتىا، قد ة،مناقشوحل مشكالت وحوار و  استقصاءو  ،االسًتاتيجيات ادلستخدمة يف الربنامج من رلموعات عمل

 دلعريف.ة استقالذلم اوىذا أدى إىل تنمي ،من دافعيتهم للتعلم شلا زاد تفاعل االغلايب بُت الطلبةيف بناء 
كما وميكن تفسَت ىذه النتيجة إىل أف الربنامج التعليمي ساىم يف زيادة التفاعل االجتماعي، واالعتماد على 

حيث وفر عدد كبَت من األنشطة العلمية ادلختلفة اليت أسهمت يف ربفيز الطالب النفس واالستقاللية وربمل ادلسؤولية، 
تبادؿ و  ،للتعلم تغذية راجعة الربنامج قد وفركما أف ،  التعلم وزيادة ثقتو بنفسو إىل شلارسة التعلم وبالتايل ربملو مسؤولية

آراء بُت وازنة ادلفرصة التعبَت عن رأيهم، وموازنة رأيو مع رأي زمالئو، و  الطالب منحبُت رلموعات التعلم شلا خربات 
 بناء على تلك ادلوازنة. زمالئو، وازباذ القرار السليم

إىل رلموعات صغَتة حبيث تتباين مستويات األفراد يف كل رلموعة كاف ذلا فوائد، منها  الطالب تقسيموأف 
زيادة خربة الطالب وفهمو لألشياء، وتعاونو مع أفراد اجملموعة، والتعلم منهم وتبادؿ وجهات النظر، واألفكار بينهم 
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ن روح التعاوف، واأللفة، والتقبل، والدعم، إىل ما ساد عمل اجملموعات م باإلضافة، وكذلك تقليل ادلركزية فيما بينهم
 .ؿ ادلعريفالوالتشجيع، والذي أثر بشكل واضح يف تنمية االستق

كما أف إشاعة جو ادلرح والثقة ادلتبادلة بُت ادلعلم والطالب أسهم يف زيادة رغبة الطالب يف التعلم، كما أف ىذا 
الربنامج ركز على نشاط الطالب، ومسح ذلم بالبحث واالستقصاء بأنفسهم، وبالتفاعل بعمق، والتعبَت عن آرائهم حبرية، 

و كيف يعتمد أحدىم على اآلخر حىت يتوصلوا إىل حل ادلشكالت بنجاح. وبتبادؿ ما يعرفونو من معلومات، ويتعلموف في
، هايتدلنطقوقد يعود ذلك التفوؽ للفرص اليت وفرىا الربنامج لطالب اجملموعة التجريبية من ترتيب خطوات احلل وفقًا 

 القرارات وتربيرىا.، وسبييز احلقائق، وإصدار األحكاـ، وازباذ وموضوعيتهاوتقييم ادلعلومات وتأكيد مصداقيتها 
كما أف ألساليب التقومي والتغذية الراجعة أثر يف تنمية االستقالؿ ادلعريف، حيث تعرؼ الطالب خالذلا إىل 

 مدى تقدمهم ضلو ربقيق األىداؼ ادلرجوة. وجوانب الضعف لتحسينها وقياس ،لتعزيزىا جوانب القوة
 :  التوصيات والمقترحات
 بعض التوصيات وادلقًتحات على النحو اآليت: تقدميفإنو ميكن  بحثال اإليها ىذ يف ضوء النتائج اليت توصل

تبٍت التعلم ادلستند إىل الدماغ، وىذا يتطلب تدريب معلمي العلـو على استخدامو يف تدريس ادلواد العلمية، كما  .0
 لنوع من التعلم.دبا يتناسب ىذا ا -إذا مت مراجعتها -يتطلب إعادة تنظيم زلتوى كتب العلـو وصياغتها

يف الصفوؼ ادلختلفة، وتنمية العلـو أثناء تدريسهم تعلم ادلستند إىل الدماغ تشجيع ادلعلمُت على استخداـ ال .7
 مهارات االستقصاء العلمي واالستقالؿ ادلعريف لدى طالهبم.

 نشر الوعي الًتبوي باالستقصاء العلمي واالستقالؿ ادلعريف. .2

التعلم ادلستند إىل على صفوؼ ومواد دراسية أخرى ودراسة تأثَت  ا البحثذلذمشاهبة وأحباث إجراء دراسات  .2
 .ا البحثعلى متغَتات تابعة غَت اليت وردت يف ىذالدماغ 
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 :  قائمة المراجع
رللة البحوث الًتبوية . أثر برنامج تدرييب دلدرسي الكيمياء على وفق جانيب الدماغ معا يف التحصيل الدراسي لطلبتهم(. 7.02أمحد، بسمة )

 .20-02، 02، عالعراؽ-والنفسية 

 زللية األبيض النيل بوالية – يثانو  األوؿ الصف طالب لدى الفيزياء مادة يفي التحصيل ادلستوى تدين أسباب(. 7.02الباجوري، ميمونة )
 االسالمية، السوداف.. رسالة ماجستَت غَت منشورة، جامعة أـ درماف اجلبلُت

تصميم تعليمي وفقا لنظرية التعلم ادلستند اىل الدماغ والتعرؼ على اثره يف ربصيل طالبات الصف الثالث ادلتوسط (. 2..7اجلوراين، يوسف )
 . رسالة دكتوراه غَت منشورة، جامعة بغداد، العراؽ.وتنمية تفكَتىن العلمي يف مادة األحياء

(. أثر برنامج تدرييب مستند إىل نظرييت بيكرت وبَتزونسكي يف تنمية االستقالؿ ادلعريف وربقق اذلوية ادلعلوماتية لدى 7.00) صاحلةمحاد، 
 ، اجلامعة األردنية.. رسالة دكتوراه غَت منشورةادلراىقات يف اجملتمع األردين

 لنشر والتوزيع.(. تعليم العلـو للجميع. عماف: دار ادلسَتة ل7.00) عبد اهلل، خطابية

، عدناف و الزغوؿ، عماد و   (. علم النفس العاـ.2..7) زلمد والبطش، زلمد والسلطي، ناديا الرمياوي،الزغوؿ، رافع وعالونة، شفيق والعتـو
 .للنشر والتوزيععماف: دار ادلسَتة 

 للنشر والتوزيع. الشروؽ دار: عماف.  العلـو وتدريسها مناىج يف ادلعاصرة العادلية االذباىات(. .7.0) عايش زيتوف،
. رللة كلية الًتبية، جامعة زلتوى الكتاب ادلدرسي وشلارسات ادلعلم التدريسية: الًتبية العلمية االستقصائية .(2..7) نعبد الرمح السعدين،

 .022-079(، 20)7، طنطا

 والتوزيع.(. التعلم ادلستند إىل الدماغ. عماف: دار ادلسَتة للنشر 2..7) السلطي، ناديا
فاعلية استخداـ برنامج تعليمي قائم على التعلم ادلستند إىل الدماغ يف تنمية ادلفاىيم العلمية (. 7.02السالمات، زلمد والزىراين، ماجد )

 .002-092(، 072)20. اجمللة الًتبوية، رللس النشر العلمي، جامعة الكويت، ادلرحلة ادلتوسطة تالميذوادلهارات احلياتية لدى 

يف تنمية التنور العلمي لدى طالب شعبة  واجملتمع فعالية برنامج مقًتح يف ضوء التكامل بُت العلم والتكنولوجيا . (2..7السنوسي، ىالة )
 القاىرة. جامعة كلية الًتبية، ماجستَت،رسالة . التعليم االبتدائي بكليات الًتبية

 السابع الصف طالبات لدى الدراسي التحصيل تنمية يف للدماغ التعلم ىلإ مستند تدرييب برنامج (. فاعلية7.02الشاويش، مجعاف )
 .002-0.0(، 2)7فلسطُت،  – األحباث ونشر للعلـو العربية اجمللة مؤسسة - األحباث ونشر للعلـو العربية األساسي. اجمللة

يف ربصيل طالب الصف الثاين ادلتوسط يف مادة  (. تصميم تعليمي وفقًا لنظرية التعلم ادلستند إىل الدماغ وأثره.7.0العباسي، منذر )
 ..22-709، 22الكيمياء. رللة الفتح، العراؽ: ع

طالب الصف  ىأثر استخداـ اسًتاتيجية التعلم بالدماغ ذي اجلانبُت يف تنمية ادلفاىيم العلمية وعمليات العلم لد (.7.02عساؼ، زلمود )
بحث العلمي والدراسات العليا باجلامعة شئوف ال -رللة اجلامعة اإلسالمية للدراسات الًتبوية والنفسية ، اخلامس األساسي بغزة

 .0.2-227(، 2)70، فلسطُت -غزة  -اإلسالمية 
. دار ا(0..7) ، ميشيلعطا اهلل  ، عماف، األردف.دلسَتة للنشر والتوزيع. طرؽ وأساليب تدريس العلـو

 (. التدريس والتعلم بالدماغ ذي اجلانبُت. غزة: مكتبة آفاؽ.2..7عزو واجليش، يوسف ) عفانة،

 (. القياس والتقومي يف العملية التدريسية. دار األمل: اربد، األردف.7..7عودة، أمحد )
االستقصاء التأملي يف اكتساب ادلفاىيم الفيزيائية وتنمية االذباىات العلمية لدى طلبة الصف  اسًتاتيجيةأثر استخداـ  .(7.02قباجة، زياد )

 .702-7.2، 07السادس األساسي يف فلسطُت. رللة دراسات تروية ونفسية، 

 عادات وبعض الرتبة عايل التفكَت تنمية على يف تدريس العلـو الدماغ إىل ادلستند التعلم اسًتاتيجية أثر استخداـ(. 7.00القرين، مسفر )
 ادلختلفة. رسالة دكتوراه غَت منشورة، جامعة أـ القرى. الدماغية أظلاط السيطرة ذوي ادلتوسط الثاين الصف طالب لدى العقل

 (. النظرية ادلعرفية االجتماعية. عماف: دار الفكر للنشر والتوزيع.2..7قطامي، يوسف )

قسم  -ح يف تنمية مهارات التدريس بالعروض العملية االستقصائية لدى طالب الفرقة الثالثةفاعلية برنامج مقًت  :(0..7) موسى، سامية
 .27-22(، 2)2، رللة الًتبية العامة الًتبية،األحياء بكلية 

http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9+-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9+-+%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+-+%D8%BA%D8%B2%D8%A9+-+%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com/Search/Results?lookfor=%22%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9+-+%D8%B4%D8%A6%D9%88%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9+-+%D8%BA%D8%B2%D8%A9+-+%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%22&type=JournalTitle


     د. عادي كريم الخالدي  فاعلية برنامج تعليمي مقترح 

 339   م2109هػ / إبريل 0441رجب  -0ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

 المراجع األجنبية : 
Akyürek, E., & Afacan, Ö. (2013). Effects of Brain-Based Learning Approach on students’ motivation 

and attitudes levels in Science class. MIJE-Mevlana International Journal of Education, 3(1), pp 

104-119. 

Aziz-Ur-Rehman & Malik, M. & Hussain, S. & Iqbal, Z. & Rauf, M. (2012). Effectiveness of brain-based 

learning theory on secondary level students of urban areas. Journal of Managerial Sciences, 6(1), 

pp 113-122.  

Bawaneh, A. & Zain, A. & Saleh, S. & Abdullah, A. (2012). The effect of a Brain-Based Teaching 

Method on students' conceptual change of electricity. Eurasian Journal of Physics and Chemistry 

Education, 4(2), pp 79-96. 

Beckert, T. (2007). Fostering autonomy: A model of cognitive autonomy and self-evaluation, Paper 

presented at the American Association of behavioral and social science. February 16, Las Vegas, 

Nevada.   

Caine, R. & Caine, G.(2002). The Brain/Mind Principles wheel. Retrieved from 

http://www.cainlearning.com/pwhee.  

Chinn, C.A., & Malhotra, B.A. (2002): Epistemologically Authentic Inquiry in Schools: A theoretical 

Framework for Evaluating Inquiry Tasks. Science Education. 86. pp 175-218. 

Demyrhan, E. & Onder, Y. & Beboluk, B. (2014). Brain Based Biology Teaching: Effects on Cognitive 

and Affective Features and Opinions of Science Teacher Trainees. Journal of Turkish Science 

Education, 11(3), 3-23. 

Duman, B. (2010). The Effects of Brain-Based Learning on the Academic Achievement of Students with 

Different Learning Styles. Educational Sciences: Theory and Practice, 10(4), pp 2077-2103. 

Holloway, H. (2007). How does the brain learn science London, Research link. 

Jensen, Eric (2000). Brain-Based Learning. San Diago, CA: The Brain Store. 

KoneckiL. & Schiller, E. (2003). Brain – based learning and standards based elementary science ERIC: 

ED472624. 

Nuangchalerm, P. & Charnsirirattana, D. (2010). A Delphi Study on Brain-Based Instructional Model in 

Science. Canadian Social Science, 6(4), p141-146. 

Ozden , M. & Gultekin, M. (2008).The Effects of Brain – Based Learning on Academic Achievement and 

Retention Of knowledge in Science Course, Electronic Journal of Science Education.  12(1), 

Anadolu University, Turkey. 

Panasan, M. & Nuangchalerm, P. (2010). Learning Outcomes of Project - Based and Inquiry - Based 

Learning Activities. Journal of Social Sciences. 6 (2).pp 252-255. 

Saleh, S. (2011). The Effectiveness of the Brain-Based Teaching Approach in Generating Students 

Learning Motivation towards the Subject of Physics: A Qualitative Approach US-China 

Education Review A1, pp63-72. 

Saleh, S. (2012). The Effectiveness of the Brain-Based Teaching Approach in Enhancing Scientific 

Understanding of Newtonian Physics among Four Students. International Journal of 

Environmental & Science Education, 7(1), pp 107-122. 

Sharma, A. (2015). Impact of Brain -Based Instructional Strategies on Achievement of Elementary Level 

Students with different Learning styles, International Journal of Research in Economics and 

Social Science, 5(4), 55-64.  

Spears, A. & Wilson. L. (2002). Brain-Based Learning Highlights. Retrieved from: 

http://www.celtuwsp.cdu project innovations/Braine Based%20Learning Brain-Based 

Learning.com. 

Thompson, R. (2006). Cognitive autonomy in Adolescent.  Master Dissertation, Utah University, Logan, 

Utah. 


