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 ملخص الدراسة 

التعمـ المستند إلى ىدؼ البحث إلى الكشؼ عف مستوى المعرفة والتطبيؽ لمبادئ 
الدماغ لدى معممات المرحمة الثانوية بمدينة الطائؼ , ولتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدمت الباحثة 

( معممة مف معممات المرحمة الثانوية , 272المنيج الوصفي , تكونت عينة الدراسة مف ) 
داة المكونة وقامت الباحثة بإعداد أداة البحث , والتحقؽ مف صدقيا و ثباتيا , ثـ طبقت األ

 ( عبارة عمى عينة الدراسة.22مف ) 
أشارت نتائج البحث إلى انخفاض مستوى المعرفة بمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ 
لدى المعممات , وارتفاع مستوى التطبيؽ لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ, كما أشارت 

المستند إلى الدماغ أعمى لدى المعممات النتائج كذلؾ إلى أف مستوى المعرفة بمبادئ التعمـ 
ذوات التخصصات العممية منو عند المعممات ذوات التخصصات األدبية , كما أشارت النتائج 
 كذلؾ إلى عدـ وجود اثر لمخبرة والتخصص بالنسبة لتطبيؽ مبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ.

 المرحمة الثانوية.التعمـ المستند إلى الدماغ ,معممات الكممات المفتاحية: 
Abstract 

The level of knowledge and practice of  the principles of brain based 

learning   of female secondary school's teachers at Taif city 

    The objective of the research was to reveal the level of knowledge , and 

practice of the principles of brain based learning of secondary schools' teachers 

at taif .To achieve this goal , the researcher used the descriptive analysis method , 

the sample of the research was consisted of ( 272) female secondary school's 

teachers. The researcher prepared the research instrument and reified their 

validity and reliability, then the brain based questioner ( BBLQ) was applied on 

the sample . 

    The research results showed the low level of knowledge of the principles of 

brain-based learning in   secondary schools' teachers and the high level of 

practice of brain-based learning principles. The results also showed that the level 

of knowledge of the principles of  brain based learning  is higher among teachers 

with scientific disciplines. Finally, the results showed that there is no effect of 

experience and discipline in the practice of brain-based learning principles 

among  secondary school's teachers . 
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 كدمة: امل

ييتـ عمـ النفس التربوي بعممية التعمـ إىتمامًا كبيرًا, حيث ظيرت العديد مف 
ترتبط نظريات التعمـ ارتباطا وثيقا بالعممية التعميمية النظريات التي تفسر حدوث التعمـ , لذلؾ 

 -وعممت ىذه النظريات عمى تفسير وتوضيح الممارسات التعميميةوالممارسات التدريسية, 
لؾ يتوجب عمى التربوييف متابعة كؿ ما يستجد فييا لما ليا مف آثار مباشرة  لذالتعممية , 
 التعميـ والتعمـ.  عمى عمميتي

كيف التي أسسيا  كال مف  ومف أىـ ىذه النظريات نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ
عمى انو محور التعمـ  المتعمـتنظر إلى  , والتي Caine & Caine (1994)وكيف 

Student- learning centered ,  وتسعى ىذه النظرية إلى تطبيؽ ما توصؿ إليو عمـ
األعصاب في مجاؿ التعمـ , فالطالب وفقا ليذه النظرية يبني تعممو بنفسو , والمعمـ بدوره 

فالدماغ باعتباره أداة ميمة  , ((Ridley,2012يييئ البيئة الصفية المناسبة لتعمـ الطالب 
مف الفكرة إلى بداية  يقـو بو الفرد اإلنساف  يتحكـ في كؿ شيء % مف جسـ 0لمتعمـ ويحتؿ 

صؼ سواء بحركة أو ففي كؿ مرة يتفاعؿ الطالب في غرفة ال ,الحركة البسيطة ) السموؾ (
ف ذلؾ يتطمب تواصؿ وارتباط مئات اآلالؼ مف الخاليا العصبية ) بمشاركة صفية فإ

Zull,2002  نة العصبية ( ويطمؽ عمى ىذه العممية اسـ المدوplasticity تي تعني تغير وال
 (.  Fogarty,2009) سعة الدماغ بالتعمـ

وقد بدأت دراسات عمـ األعصاب لتسميط الضوء عمى العمميات العقمية المعنية في 
, فإف التقدـ السريع في أبحاث الدماغ  يمكف أف   2333التعمـ. ووفقا لمجمعية الممكية  ,

لدييا القدرة عمى فيـ التدريس و التعمـ بطرؽ جديدة تمكننا مف  يؤدي إلى: إنتاج رؤى جديدة
تحديد المؤشرات الرئيسية لمنتائج التعميمية ؛ وتوفير أساس عممي لتقييـ النيج المختمفة 

أنو قد توصمت االكتشافات  moris (2010 ) ويشير موريس, (Kleink,2009)  لمتدريس
الحديثة في عمـ األعصاب وعمـ النفس المعرفي إلى أشكاؿ جديدة مف التفكير حوؿ الدماغ , 

 والبنية العصبية البشرية , والتصورات والعواطؼ التي تسيـ في التعمـ, 

( مف أف ما ُيمّيز نظرية التعمـ  fogarty (2009وىذا ما يشير إليو فوقارتي 
الدماغ ىي كيفية النظر إلى المعمـ حيث يتوجب عميو ربط النظرية بالتطبيؽ المستند إلى 
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لخمؽ بيئة تعميمية ذات مغزى لممتعمـ, فمـ يعد ُينظر لممتعمـ كصفحة بيضاء يتـ النقش 
نما ُينظر إليو كفرد ُمحاط بالعديد مف المحفزات في وقت واحد , ويجب عمى  عمييا, وا 

وىو بذلؾ عكس التعمـ , السابقة وربطيا بالتعمـ الجديد المعمميف استخداـ خبرات الطالب
التقميدي الذي غالبا ما يركز فيو المعمموف عمى النتائج والمخرجات وليس عمى الطالب 
أنفسيـ ولذلؾ فاف النظريات التقميدية في التدريس تدعـ التعمـ السطحي والذي ال يتوافؽ مع 

 ( .Connel,2009عممية التعمـ الطبيعية في الدماغ )

مبدأ أساسي  32 إلى Caine & Caine (1994)كيف وكيف وقد توصؿ كال مف  
لعمؿ الدماغ وكيؼ يمكف تطبيقيا في الفصؿ الدراسي , وىذه المبادئ تكّوف رابطة قوية بيف 

عشر ىي وسيمة  عتبر مبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ االثنى, لذلؾ تعمـ األعصاب والتعمـ
لربط النظرية بالتطبيؽ, وىي انطالقو لسد الفجوة بيف النظرية والتطبيؽ , وقد قدمت لممعمميف 
الفرصة لفيـ كيفية تعمـ الدماغ , كما ساعدتيـ أيضا في االبتعاد عف النموذج التقميدي 

  . )   Sousa,2006 لمتدريس )

ىو أمر حتياجات طالبيـ إتمبية حدث لأوبالتالي فاف إيجاد المعمميف طرقا أفضؿ و  
( إلى انو  Jensen,2000) و يشير جنسف (, Ratey,2008) ضروري لتمكيف التعميـ

الية لتطور الطالب وىذا يجب عمى المعمميف فيـ كيفية حدوث التعمـ مف اجؿ توفير تجربة مث
المقترحات لدمج نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ باإلضافة إلى أنيا تقدـ أفضؿ ما تقدمو 

 .ات التدريسية في الفصوؿ الدراسيةأفضؿ الممارس

ونظرأ ألاىمية التعمـ المستند إلى الدماغ مف وجية نظر عمـ النفس كانت الدراسة 
مستوى المعرفة والتطبيؽ لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ الحالية والتي تحاوؿ التعرؼ عمى 

 .ة بمدينة الطائؼلدى عينة مف معممات المرحمة الثانوي

 :     مشكلة الدراسة 

أف (   2334)حسنيف يرىو  ,( Connell, 2009)التعميـ ىو فف تغيير الدماغ      
المدارس في  إلى تصميـ التعميـ في ضوء نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ ىناؾ حاجة 

مدخال لتجويد التعمـ المستند إلى الدماغ أف الحالي باعتبار  العصرفي  العالـ العربي ب
 . التعميـ والتعمـ لدى المتعمميف عمميتي
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وعمى الرغـ مف وجود العديد مف الدراسات السعودية التي أشارت إلى أىمية وفاعمية        
تطبيؽ استراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ في غرفة الصؼ كتنمية ميارات اإلعراب لدى 

( و تحصيؿ طالب الصؼ  2332العربية الناطقيف بغيرىا ) الحربي و ىدياف ,  متعممي المغة
( و تنمية ميارات التفكير البصري  2332األوؿ متوسط في مادة الرياضيات ) الزىيري, 

( و تنمية بعض عادات العقؿ ومفيوـ الذات  2332والميوؿ العممية والتحصيؿ ) صالح , 
كتساب المفاىيـ الفيزيائية وبقاء اثر التعمـ وتنمية االتجاه ( وفي ا 2334األكاديمية ) جودة, 

( وفي  2332نحو الفيزياء لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي العاـ ) يونس وعبد الفتاح , 
 و) السالمات ية لدى تالميذ المرحمة المتوسطة تنمية المفاىيـ العممية والميارات الحيات

ياء وأنماط التفكير لدى ( وفي تنمية االستيعاب المفاىيمي في الكيم 2337الزىراني , 
وفي تنمية التفكير التحميمي والشمولي لمادة التوحيد  (2333) آؿ رشود, الطالبات 
صؼ الثالث المتوسط ( وفي تنمية ميارات التفكير البصري لدى طالب ال2337)السنيدي, 

المتعمقة بالتعمـ انو ال تزاؿ ىناؾ فجوة بيف نتائج البحوث التربوية ( إال  2337)آؿ سالـ  ,  
 , (( Wachob,2013وتطبيقاتيا في غرفة الصؼ  المستند إلى الدماغ 

(sierck,2012),  (walker-thompson,2014 ) وىذه الفجوة ظيرت مف خالؿ ,
والمناقشات التي دارت بينيا وبينيف حوؿ  مالحظات الباحثة لممعممات في الفصوؿ الدراسية

 .التعمـ المستند إلى الدماغ ومدى استخداميف لمبادئو في عممية التدريس
التعمـ المستند إلى الدماغ في برامج تدريبية ىناؾ دراسات إىتمت باستخداـ  كما اف     

( التي ىدفت إلى  2332) السمطي ,  متعددة لدى عينة مف الطالب والطالبات مثؿ دراسة
معرفة اثر البرنامج التعميمي التعممي المبني عمى التعمـ المستند إلى الدماغ في التحصيؿ 

ودراسة ) وبي التفكير التحميمي والشمولي, الدراسي وانتقاؿ اثر التعمـ وأساليب التعميـ وأسم
تعممي وفقا لنظرية التعمـ  –( والتي ىدفت إلى استقصاء برنامج تعميمي 2333البداوي, 

( 2334 المستند إلى الدماغ في تحصيؿ المغة العربية والدافعية لإلنجاز, ودراسة ) حسنيف,
التي ىدفت إلى استقصاء فاعمية برنامج تعميمي قائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ في 

 .عمـتحسيف التحصيؿ الدراسي واكتساب المفاىيـ العممية وزيادة الدافعية لمت
وىذه الدراسات أوضحت فعالية ىذه البرامج القائمة عمى التعمـ المستند إلى الدماغ, 
إلى أف الدراسات التي اىتمت بالتعرؼ عمى مدى معرفة المعمميف بمبادئ التعمـ المستند إلى 
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دراسة ) حسنيف , وتمثمت في  -عمى حد عمـ الباحثة  -الدماغ كانت قميمة في البيئة العربية
( التي ىدفت إلى تحديد ممارسة معممي المغة العربية بفصوؿ محو األمية لميارات  2334

, ودراسة  والنوعالتدريس في ضوء التعمـ المستند إلى الدماغ في ضوء متغيري السف والخبرة 
( التي ىدفت إلى معرفة واقع الممارسات التدريسية لمعممي  2332) الرويمي والحربي ,
ية التعمـ المستند إلى الدماغ, وىاتاف الدراستاف تختمفاف عف عينة نظر الرياضيات في ضوء 

 وأىداؼ الدراسة الحالية.
العديد مف الدراسات األجنبية التي تناولت مدى معرفة واعتقاد و ممارسة المعمميف وىناؾ     

( التي استيدفت أعضاء  Kleink,2009)  لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ كدراسة كمينؾ
 Morris andئة التدريس في جامعة بنسمفانيا, ودراسة موريس ولوجاف ) ىي

Lajuana,2010  والتي ىدفت إلى معرفة مدى تطبيؽ معممي ومعممات المرحمة االبتدائية )
 والمتوسطة والثانوية لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ. 

ضوء ما سبؽ يتضح وجود حاجو ماسة إلى التعرؼ عمى مدى استخداـ معممي  وفي
المدارس لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ بمدينة الطائؼ مف خالؿ بحث مستوى المعرفة 

 والتطبيؽ ليذه المبادئ مف قبؿ المعمميف.
 أسئلة الدراسة:

معممات المرحمة الثانوية  ما مستوى المعرفة لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ لدى -3
 بمدينة الطائؼ؟

ما مستوى التطبيؽ  لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ لدى معممات المرحمة الثانوية  -2
 بمدينة الطائؼ؟

ما أثر التخصص عمى مستوى المعرفة لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ لدى معممات  -0
 المرحمة الثانوية بمدينة الطائؼ؟ 

ثر التخصص عمى مستوى التطبيؽ لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ لدى معممات ما أ -4
 المرحمة الثانوية بمدينة الطائؼ؟ 

ما أثر سنوات الخبرة عمى مستوى المعرفة لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ لدى  -2
 معممات المرحمة الثانوية بمدينة الطائؼ؟ 
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التطبيؽ  لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ لدى ما أثر سنوات الخبرة عمى مستوى  -2
 معممات المرحمة الثانوية بمدينة الطائؼ؟ 

 أٍداف الدراسة:

 ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى:    
مستوى المعرفة لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ لدى معممات المرحمة الثانوية بمدينة  -3

 الطائؼ.
ادئ التعمـ المستند إلى الدماغ لدى معممات المرحمة الثانوية بمدينة لمبمستوى التطبيؽ   -2

 الطائؼ.
أثر التخصص عمى مستوى المعرفة لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ لدى معممات  -0

 المرحمة الثانوية بمدينة الطائؼ.
 أثر التخصص عمى مستوى التطبيؽ لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ لدى معممات -4

 المرحمة الثانوية بمدينة الطائؼ.
أثر سنوات الخبرة عمى مستوى المعرفة لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ لدى معممات  -2

 المرحمة الثانوية بمدينة الطائؼ.
أثر سنوات الخبرة عمى مستوى التطبيؽ  لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ لدى معممات  -2

 طائؼالمرحمة الثانوية بمدينة ال

 أٍنية الدراسة:

فيـ كيؼ يمكف أف يكوف مأل الفجوة بيف عمـو األعصاب في نتائج ىذه الدراسة تساعد  -3
neuroscience   والتعمـ , وكذلؾ بيف النظرية متمثمة في نظرية التعمـ المستند إلى

 الدماغ وفي تطبيقيا في الفصوؿ الدراسية. 
مساعدة التربوييف والميتميف بالعممية التعميمية في بناء البرامج التعميمية التي ستبنى  -2

 عمى استراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ. 
في فيـ كيفية عمؿ الدماغ البشري وكيفية استخداـ  -عينة الدراسة –تساعد المعممات  -0

ات التي تساعد عمى زيادة تحصيؿ مبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ في إعداد االستراتيجي
 طالباتيف. 
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  constructive assessmentىذه الدراسة بمثابة تقويـ تكوينيستكوف نتائج  -4
لمتربوييف الميتميف بمدى تطبيؽ االستراتيجيات الحديثة في التعمـ وخاصة التعمـ المستند 

 طبيقيا. إلى الدماغ في الفصوؿ الدراسية , ومدى مناسبة الخطط التي رسموىا لت
لـ يتـ تناوؿ ىذه  –وعمى حد عمـ الباحثة  –ىذه الدراسة شريحة المعممات تشمؿ عينة   -2

التعمـ  الشريحة بالبحث في المجتمع السعودي خاصة فيما يتعمؽ بمدى معرفتيف بنظرية
 النظريات الحديثة في التعمـ.  إحدىالمستند إلى الدماغ والتي تمثؿ 

 مصطلحات الدراسة: 

جنسف التزمت الباحثة بتعريؼ  :Brain based learning المستند إلى الدماغالتعمـ 
jensen (,2000 )ظرية التعمـ المستند إلى الدماغ بأنيا نظرية في عمـ األعصاب لن

تفسر كيؼ يتـ التعمـ في الدماغ و أثر ذلؾ المباشر عمى منيجيات وممارسات محددة 
 في التعميـ .

لعمؿ : تعرؼ إجرائيًا في ىذه البحث بأنيا االثنى عشر مبدأ  الدماغالتعمـ المستند إلى مبادئ 
 Caineكيف وكيف والتي توصؿ كال مف يمكف تطبيقيا في الفصؿ الدراسي   والتيالدماغ 

& Caine .في نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ 

البحث بأنو  : يعرؼ إجرائيًا في ىذهمستوى معرفة وتطبيؽ مبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ
الحد الذي يتوافر لدى المعممات مف معرفة وتطبيؽ لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ 

التعمـ المستند إلى الدماغ والتي  التي تحصؿ عمييا المعممة في استبيافبالدرجة ويقاس 
 قامت الباحثة بإعداده والذي يشمؿ بعديف ىما المعرفة والتطبيؽ. 

 أدبيات الدراسة:

 اإلطار اليظزي أوال: 

يعتبر التعمـ المستند إلى الدماغ مف النظريات الحديثة التي تتبع منيج التعمـ 
المتمركز حوؿ الطالب , وىو المنيج الذي تسعى المؤسسات التربوية إلى تطبيقو, حيث يشير 

( إلى أف الطالب يستجيبوف بشكؿ أفضؿ لمدروس العممية وترتفع 2010) Duman دوماف
 لدييـ الدافعية لالنجاز أكثر مف خالؿ األنشطة التي تتمركز حوؿ الطالب.
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تشتمؿ العممية التي  التعمـ المستند إلى الدماغ بأنو (2334( السمطيوقد عرفت 
العصبية في الدماغ واالحتفاظ بيا عمى استقباؿ ومعالجة وترميز البيانات الحسية في األبنية 

 إلىبأف التعمـ المستند Jensen ( (,2000 كما يشير جنسف, إلى حيف استخداميا الحؽ
مستقى مف عدة فروع مف  التعمـ المبني عمى الفيـ الكامؿ لمدماغ البشري, وىوالدماغ ىو 

ماغ فإننا نتخذ األعصاب,وباستخداـ ما نعرفو عف الدالعمـ مثؿ الكيمياء,وعمـ النفس,وعمم
 قرارات أفضؿ, ونصؿ ألكبر عدد مف المتعمميف دوف أف نفقد انتباه أحدىـ..

مف النتائج الحالية فيما يتعمؽ بكيفية أف moris (2010 ) موريس وقد اوضح      
 تأثير الدماغ عمى التعميـ والتعمـ ما يمي:

عمى أساس المدخالت التي أكدت مف جديد أف الدماغ البشري يعيد تنظيـ نفسو باستمرار • 
 تصؿ إليو.

 كشؼ المزيد عف كيفية حصوؿ الدماغ عمى المغة المحكية.• 
 إظيار كيؼ تؤثر العواطؼ عمى التعمـ والذاكرة والتذكر.• 
 اقتراح أف الحركة والتماريف تحسف المزاج , وتزيد كتمة المخ , وتعزيز المعالجة المعرفية. • 
و يمكف أف تكوف معدلة مف البيئة      ع ىما قدرات منفصمة اإلقرار بأف الذكاء واإلبدا• 

 والتعميـ .
( بدراسة توصمت إلى أف المعمميف الذيف حضروا   Wachob ( 2013وقد قاـ واكب

تدريبات عمى التعمـ المستند عمى الدماغ  ينظروف إلى ممارساتيـ التعميمية بشكؿ مختمؼ 
كما ُيدرؾ المعمموف الناجحوف الذيف يسعوف إلى تطبيؽ التعمـ المتمركز حوؿ الطالب أف 

ف ميمة التعمـ قد تكوف غير مناسبة الذكاء, وأساليب التعمـ , تختمؼ مف طالب إلى آخر , وأ
 لجميع الطالب . 

أف ىنالؾ منيج واحد يأخذ في االعتبار Jensen ( ( 2008 ولذلؾ يشير جنسف 
االحتياجات الفريدة لمفصؿ الدراسي الذي يطبؽ مبدأ التعمـ المتمركز حوؿ الطالب وىو التعمـ 

 , المستند إلى الدماغ
 & Caine كيف وكيفوتشمؿ مبادئ نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ التي صاغيا     

Caine (1994 )ما يمي  : 
 .الدماغ يعالج المعمومات بشكؿ متوازي.3
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 . التعمـ يشارؾ فيو  وظائؼ األعضاء بأكمميا.2
 . البحث عف المعنى  فطري.0
 . البحث عف المعنى يحدث مف خالؿ النمذجة.4
 . العواطؼ حاسمة في النمذجة.2
 . يقـو الدماغ بمعالجة األجزاء والجزئيات في وقت واحد بشكؿ متزامف.2
 . ينطوي التعمـ عمى كؿ مف االىتماـ المركز واإلدراؾ المحيطي.7
 . التعمـ يشمؿ دائما عمميات واعية وغير واعية.2
األنظمة لمتعمـ  رة المكانية ومجموعة مف. لدينا عمى األقؿ نوعيف مختمفيف مف الذاكرة: نظاـ الذاك9

 عف ظير قمب.
. نحف نفيـ ونتذكر أفضؿ عندما تكوف الحقائؽ والميارات جزءا ال يتجزأ مف الطبيعة و 33

 مف الذاكرة المكانية.
 . يتـ تعزيز التعمـ عف طريؽ التحدي ويثبط  عف طريؽ التيديد.33
 . كؿ دماغ فريد بالضرورة .32

ثنى عشر تدمج طبيعة الدماغ التعميمية مع وظائفو الفسيولوجية ىذه المبادئ اال و 
التي تقـو بالتعمـ , فكمما تعمـ الطالب فانو بذلؾ يستخدـ انفعاالتو وعواطفو باإلضافة إلى 

 Caine & Caineالمعرفة والعمميات الفيزيائية وكذلؾ خبراتو السابقة لربطيا بالتعمـ الجديد )
توفر لممعمميف الفرصة لجعؿ الممارسات التعميمية داخؿ  (, وبذلؾ فاف ىذه المبادئ 2009,

 (. Klinek,2009 الفصؿ الدراسي مبنية عمى أساس عممي) 

 التعمـ المستند إلى الدماغ العتقادىـ بأف  مبادئوقد يعزؼ المعمموف عف استخداـ 
تقمؿ مف الوقت الفعمي لمحصة  أساليب التدريس المبنية عمى التعمـ المستند إلى الدماغ

شى مع كيفية الدراسية وذلؾ الف المعمـ يحتاج إلى استخداـ استراتيجيات تعميمية متنوعة تتما
( فمف الشائع أف يقـو المدرسوف بتصميـ دروسيـ قبؿ أف  wills,2008 تعمـ الدماغ )

صعوبة أف يقوـ يدخؿ الطالب إلى المدرسة أي قبؿ الدخوؿ إلى الفصوؿ الدراسية , ومف ال
المعمموف بالتعرؼ عمى طالبيـ أوال ثـ  إجراء تعديالت عمى الدروس تبعا لذلؾ حتى يتـ 
تطبيؽ استراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ. وبذلؾ تتعرض جودة التعمـ لمخطر عندما ال 
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 & Tomlinson)لتخطيط لمتعمـ يقـو المعمموف بتضميف الطالب كجزء مف عممية ا
McTighe, 2006 ).     

 Levine(,وليفيفConnell 2339و كونيؿ 2008,) ) Jensen  ووفقا لجنسف  
فانو عمى مدراء المدارس والمعمميف العمؿ عمى تحويؿ المدارس إلى بيئات تعميمية ( 2332) 

 تناسب التعمـ المستند إلى الدماغ عف طريؽ معالجة ما يمي:

أف يتعمـ الطالب عف عمميات الدماغ المختمفة والحصوؿ  . المنيج )ماذا ندرس؟(. يجب3
عمى المصطمحات ذات الصمة بالتعمـ المستند إلى الدماغ حتى يستطيعوا معرفة كيؼ يتـ 
التعمـ في عقوليـ. كما يجب عمى المدارس توفير المناىج المرنة التي يجب أف تتضمف 

 التغذية الراجعة المناسبة.مشكالت حقيقية والعديد مف األنشطة المحفزة , وتوفير 

. التعميمات )كيؼ ندرس؟(. التعميـ ىو فف تغيير الدماغ وىناؾ طرؽ عديدة لمتعمـ , لذلؾ 2
يجب أف يتـ تدريس الطالب عف طريؽ العديد مف األساليب ,بما في ذلؾ األساليب 
 البصرية والسمعية والحركية)كما يجب أف يستيدؼ كؿ فصؿ تعزيز وظائؼ دماغية محددة

 , مثؿ ضوابط االنتباه , قدرات التفكير العميا , أو ميارات حؿ المشكالت(.

. البيئة )مكاف التدريس(. يجب أف تكوف الفصوؿ الدراسية محفزة لمطالب ,و تتوفر بيا 0
األجواء التعاونية, حيث يعتمد التعمـ المستند إلى الدماغ عمى التواصؿ االجتماعي 

 والتفاعؿ بيف األقراف.

ييـ )كيؼ نقيس التدريس؟(. يجب أف يكوف الطالب عمى عمـ بالحقائؽ األساسية لجعؿ .التق4
الدماغ في أفضؿ حاالتو لمنجاح في االختبارات .كما يجب عمى المعمميف أف يقوموا بتقييـ 
طالبيـ بأكثر مف طريقة عمى سبيؿ المثاؿ الطالب يمكف أف يختاروا بناء نماذج أو 

 مشاريع إلثبات تعمميـ.

تطوير المعمميف )عممية التغيير(.يجب أف ُيعيد المعمموف دائًما النظر في تنفيذ ممارساتيـ  .2
التدريسية الحالية ,وتقييميا , والعمؿ عمى تعزيز أساليبيـ التعميمية, كما يجب عمى 
المعمموف أف يكونوا مدربيف بشكؿ جيد في كيفية عمؿ التعمـ المستند إلى الدماغ كما يجب 

بوظائؼ الدماغ المحددة التي تعتبر ميمة بالنسبة لمفئة العمرية  عمى دراية أف يكونوا
  والمواضيع التي يقوموف بتدريسيا.  
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 ثاىيا: الدراسات السابكة  

معرفة مستوى المعرفة واالعتقاد إلى Klinek (2009 ) كمينؾ ىدفت دراسة 
والية بنسمفانيا بالواليات والتطبيؽ لمتعمـ المستند إلى الدماغ ألعضاء ىيئة التدريس في 

المتحدة األمريكية مدى عالقتو باعتقادىـ وتطبيقيـ الستراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ , 
توصمت نتائج , و ( عضو وعضوه مف أعضاء ىيئة التدريس233تكونت عينة الدراسة مف ) 

يجيات التعمـ الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بيف معرفة األعضاء باسترات
المستند إلى الدماغ وباعتقادىـ بفعاليتو, كذلؾ وجود عالقة بيف المعرفة باستراتيجيات التعمـ 
المستند إلى الدماغ وتطبيؽ ىذه اإلستراتيجيات . كذلؾ توصمت إلى وجود فروؽ ذات داللة 

اغ ُتعزى لمجنس إحصائية في المعرفة واالعتقاد والتطبيؽ الستراتيجيات التعمـ المستند إلى الدم
 لصالح اإلناث. 

( بدراسة ىدفت إلى معرفة مدى تطبيؽ المعمميف  2010) moris كما قاـ موريس
العامميف في المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية الستراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ 

مادا عمى سنوات الصفية, ومدى اختالؼ تطبيؽ استراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ اعت
الخبرة , واستخدـ الباحث استبيانا مف إعداده لقياس مدى استخداـ المعمميف الستراتيجيات 

معمما مف معممي المرحمة  423تكونت عينة الدراسة مف , و التعمـ المستند إلى الدماغ
ة االبتدائية والمتوسطة والثانوية.توصمت نتائج الدراسة إلى أف معممي المرحمة االبتدائي
وية يمارسوف استراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ أكثر مف معممي المرحمة المتوسطة والثان

سنوات أكثر ممارسة الستراتيجيات التعمـ المستند  33-3مف , وكذلؾ المعمميف ذوي الخبرة 
 سنة.  23-33إلى الدماغ مف المعمميف األكثر خبرة مف 

معرفة بRoberts-Perrin ( ,2012 ) روبرتس روبيفاىتمت دراسة كذلؾ كما 
مدى معرفة و اعتقاد معممي ومعممات المرحمة الثانوية بمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ 

( معمـ 232ومدى تأثير ذلؾ عمى اتخاذ قراراتيـ التدريسية , تكونت عينة الدراسة مف ) 
توصمت نتائج الدراسة إلى أف المعمميف والمعممات , و ومعممة في الواليات المتحدة األمريكية

لدييـ معرفة بمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ ويقوموف بالفعؿ بتطبيقيا في غرفة الصؼ. 
كما توصمت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة محدودة بيف المعرفة واالعتقاد بالمبادئ االثنى 

نتائج الدراسة انو عمى الرغـ مف معرفة عشر لمتعمـ المستند إلى الدماغ. وكذلؾ توصمت 
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واعتقاد المعمميف والمعممات بمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ إال أف ذلؾ لو تأثير محدود 
 عمى اتخاذ قراراتيـ التدريسية بناء عمى تقاريرىـ الذاتية. 

تطبيؽ المعرفة و إلى التعرؼ عمى ال( (Ridley  2012 رايدلي ىدفت دراسةكذلؾ  
تقاد باستراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ لدى معممي ومعممات المرحمة الثانوية واالع

, بالواليات المتحدة األمريكية وعالقة ذلؾ بالجنس وعدد سنوات الخبرة ومستوى التعميـ لدييـ
( معمـ / معممة مف معممي التعميـ العاـ , واستخدـ الباحث  333تكونت عينة الدراسة مف ) و 

المعد لقياس مدى معرفة , اعتقاد , وتطبيؽ استراتيجيات  Klinek,2009مقياس كمينؾ 
توصمت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة إحصائية دالة بيف مدى , و التعمـ المستند إلى الدماغ

ف / المعممات باستراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ وتطبيقيا في غرفة معرفة المعممي
الصؼ , كذلؾ توجد عالقة إحصائية دالة بيف مدى معرفتيـ باستراتيجيات التعمـ المستند إلى 
الدماغ واعتقادىـ بيا , وكذلؾ وجود عالقة إحصائية دالة بيف معرفة واعتقاد وتطبيؽ 

كما توصمت نتائج الدراسة , د إلى الدماغ لدى المعمميف / المعمماتاستراتيجيات التعمـ المستن
إلى عدـ وجود عالقة بيف جنس المعمميف, مستوى تعميميـ, وعدد سنوات الخبرة لدييـ و 

 مدى معرفتيـ اعتقادىـ أو تطبيقيـ الستراتجيات التعمـ المستند إلى الدماغ.  
حديد المعرفة والمعتقدات ( بدراسة ىدفت إلى ت 2013 ) Wachob قاـ واكبو 

والممارسات الستراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ في مدارس والية بنسمفانيا في الواليات 
( معمما بالمدارس العامة, واستخدـ 222تكونت عينة الدراسة مف ) , و المتحدة األمريكية

ؿ كمينؾ ( تـ إعداده مف قب(BBLSQالباحث استبيانا لمتعمـ المستند إلى الدماغ 
Klinek,2009  توصمت نتائج الدراسة إلى معرفة المعمـ باستراتيجيات التعمـ المستند إلى , و

الدماغ ترتبط بمعتقداتيـ حوؿ فاعمية تمؾ االستراتيجيات , وكذلؾ ممارساتيـ التعميمية. كما 
يشعروف أشارت أف المعمميف الذيف لدييـ مواقؼ ايجابية تجاه تعمـ الجديد مف االستراتيجيات 

انو مف الميـ إثبات و إظيار طرؽ جديدة لتدريب المعمميف في مجاؿ كيؼ يتعمـ الدماغ 
بشكؿ أفضؿ . كما أشارت أف العديد منيـ عمى استعداد لتغيير ممارسات التدريس الخاصة 

 بيـ لتحسيف عممية التعمـ. 
ة ( بدراسة ىدفت إلى تحديد مدى ممارسة معممي المغ2334)حسنيف , كما قاـ 

العربية بفصوؿ محو األمية لميارات التدريس في ضوء التعمـ المستند إلى الدماغ عمى ضوء 
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( معمما واستخدـ الباحث استبيانا مف  303متغيري السف والخبرة, تكونت عينة الدراسة مف ) 
توصمت نتائج الدراسة إلى أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات أفراد , و إعداده
عمى استبانة ممارسة معممي المغة العربية لميارات التدريس في ضوء التعمـ المستند العينة 

إلى الدماغ راجعو الختالؼ الخبرة لصالح مجموعة " أكثر مف خمس سنوات خبرة " . كذلؾ 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات أفراد العينة عمى استبانة درجة ممارسة معممي 

ات التدريس عمى ضوء التعمـ المستند إلى الدماغ راجعو الختالؼ المؤىؿ " المغة العربية لميار 
 لصالح مجموعة مؤىؿ عاؿ فأكثر". 

( بدراسة ىدفت إلى الكشؼ عف مدى إدراؾ  2015) Fratangeloقاـ فراتناغمو و      
 ةومعرفة المعمميف بنظرية التعمـ المستند إلى الدماغ وتطبيقاتيا في غرفة الصؼ, تكونت عين

توصمت , و المقابالت الشخصية والمالحظات واستخدـ الباحث( مف المعمميف, 0الدراسة مف ) 
نتائج الدراسة إلى أف إدراؾ المعمميف الستخداـ استراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ كاف 
ايجابيا بدرجة متوسطة , كما أشار المعمميف أف استخداميـ الستراتيجيات التعمـ المستند إلى 
الدماغ داخؿ الصؼ كاف مفيدا لطالبيـ مف حيث زيادة احتفاظيـ بالمحتوى الذي يدرسونو 

كذلؾ توصمت نتائج الدراسة إلى أف إدراؾ المعمميف  , وكذلؾ إقامة عالقات ايجابية مع طالبيـ
األكثر خبرة في التدريس يعانوف مف صعوبة تضميف االستراتيجيات الحديثة ومنيا نظرية 

 ند إلى الدماغ مف خالؿ ما ُيتاح مف وقت في الحصة الدراسية.التعمـ المست
( دراسة ىدفت إلى معرفة واقع البحث المصري 2337)غنايـ أمؿ  أجرتكذلؾ     

ـ لدى العادييف 2332-2330والعربي في مجاؿ التعمـ المستند إلى الدماغ خالؿ الفترة مف 
التجريبية باستخداـ المنيجيف  وذوي اإلعاقة والموىوبيف وىي دراسة تقييميو لمبحوث

( بحثا ودراسة مصرية وعربية سابقة تناولت برامج  23بمراجعة ) , و والببموجرافي الببمومتري
توصمت الدراسة إلى عدد مف , و أنشطة تدريبية تدخمية قائمة عمى التعمـ المستند إلى الدماغ 

رسائؿ الدكتوراه ثـ رسائؿ  النتائج منيا : احتمت البحوث المنشورة المرتبة األولى تمييا
ـ أكثر دراسات تجريبية في مجاؿ  2332-2332الماجستير , كما شيدت الفترة مف عاـ 

التعمـ المستند إلى الدماغ . وكاف عدد الباحثيف الذكور يفوؽ عدد الباحثات اإلناث , وجاءت 
ات . انحصر عدد دولة مصر في المرتبة األولى مف الدوؿ العربية التي أجريت بيا تمؾ الدراس

المؤلفيف الذيف اىتموا بإجراء البحوث التجريبية مف مؤلؼ واحد إلى مؤلفاف . توزعت البحوث 
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( مجمة دورية  39) إلى الدماغ خالؿ تمؾ الفترة في التجريبية في مجاؿ التعمـ المستند
كثر محكمة جاءت مجمة دراسات عربية في التربية وعمـ النفس في المرتبة األولى, وكاف أ

 التصميمات التجريبية المستخدمة ىي المجموعتيف التجريبية والضابطة . 
التعرؼ عمى مدى معرفة بWalker-Thompson (2014  ) والكرواىتمت دراسة      

واستخداـ معممات التربية الخاصة الستراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ , ومعايير الوالية 
مف معممي  9التكوينية في غرفة الصؼ, تكونت عينة الدراسة مف المشتركة, والتغذية الراجعة 

معمما مف معممي المرحمة الثانوية , واتبعت الدراسة المنيج الكيفي  23المرحمة االبتدائية و 
توصمت نتائج الدراسة إلى معرفة معممات ومعممي التربية الخاصة , و عف طريؽ المقابمة

دماغ, وعدـ استخداـ معممي التربية الخاصة لمعايير باستراتيجيات التعمـ المستند إلى ال
 الوالية , كذلؾ توصمت إلى فعالية استخداـ التغذية الراجعة التكوينية في غرفة الصؼ. 

إلى تحديد مستوى وعي المعمميف Kapadia (2014  )كاباديا  وىدفت دراسة    
إلى الدماغ في منطقة مومباي بالمعارؼ والمعتقدات والممارسات المرتبطة بالتعميـ المستند 

باليند, وكذلؾ أثر النوع , سنوات الخبرة , المؤىؿ العممي , التخصص , في المعارؼ 
توصمت نتائج الدراسة إلى     , والمعتقدات والممارسات المرتبطة بالتعمـ المستند إلى الدماغ

ارستيا بدرجة أعمى أف ممارسات المعمميف الستراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ تمت مم
مف المتوسط .وكذلؾ أشارت إلى وجود عالقة ارتباطية ودالة بيف معرفة المعمميف وممارستيـ 
باستراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ, وكذلؾ وجود عالقة ارتباطية ضعيفة بيف معتقدات 

ائج إلى أف كما توصمت نت, المعمميف وممارستيـ الستراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ
مستوى الوعي بالتعمـ المستند إلى الدماغ لـ يظير فروقا دالة لممتغيرات الديموغرافية عدا 
متغير التخصص حيث وجدت فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المعمميف ذوي التخصصات 

الدماغ لصالح  إلىالعممية وذوي التخصصات األدبية في ممارسة استراتيجيات التعمـ المستند 
 ميف والمعممات ذوي التخصصات العممية . المعم
( بدراسة ىدفت إلى معرفة واقع الممارسات  2332) الرويمي والحربي كما قاـ      

التدريسية لمعممي الرياضيات في ضوء نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ, تكونت عينة 
الدراسة إلى أف  توصمت نتائج, و ( معمما و معممة مف المرحمة الثانوية 93الدراسة مف ) 

معممي الرياضيات يمارسوف استراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ بشكؿ منخفض , كذلؾ 
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توصمت نتائج الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف استجابات العينة ُتعزى لمتغير 
 الجنس.  

 تعليل على الدراسات السابكة 

تشير الدراسات السابقة إلى اىتماـ الباحثيف بالتعمـ المستند إلى الدماغ مف حيث 
المعرفة والتطبيؽ ومدى الممارسة التدريسية في ضوئة وكذلؾ الوعي بيذا النوع مف التعمـ, 
وكذلؾ مدى إدراؾ المعمميف ليذا النوع مف التعمـ, وىذه الدراسات تشير إلى أىمية دراسة مدى 

 ميف وقدرتيـ عمى تطبيؽ ىذا النوع مف التعمـ وىذا ما ىدفت إليو الدراسة الحاليةمعرفة المعم

 فزوض البحح
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تكرارات استجابات عينة البحث في مستوى  -3

 المعرفة لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ لدى معممات المرحمة الثانوية بمدينة الطائؼ. 

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تكرارات استجابات عينة البحث في مستوى  ال -2
 التطبيؽ لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ لدى معممات المرحمة الثانوية بمدينة الطائؼ.

إحصائية بيف درجات عينة البحث عمى مستوى المعرفة لمبادئ  وجد فروؽ ذات داللةال ت -0
 ماغ وفقا لمتغير التخصص.التعمـ المستند إلى الد

إحصائية بيف درجات عينة البحث عمى مستوى التطبيؽ لمبادئ  ال توجد فروؽ ذات داللة -4
 التعمـ المستند إلى الدماغ وفقا لمتغير التخصص.

إحصائية بيف درجات عينة البحث عمى مستوى المعرفة لمبادئ  فروؽ ذات داللةال توجد  -2
 التعمـ المستند إلى الدماغ وفقا لمتغير الخبرة.

إحصائية بيف درجات عينة البحث عمى مستوى التطبيؽ ال توجد فروؽ ذات داللة   -2
 لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ وفقا لمتغير الخبرة.
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 :امليداىية  إجزاءات الدراسة

التعرؼ عمى مستوى ىدفت الدراسة الميدانية إلى  تحديد اليدؼ مف الدراسة الميدانية:  -3
 أداة مف خالؿ تطبيؽ الدماغ لدى المعممات  عمىالمعرفة والتطبيؽ لمبادئ التعمـ المستند 

 البحث.
 ميَج البحح:  -2

إلى " وصؼ والذي ييدؼ ت الباحثة المنيج الوصفي  لمناسبتو ألىداؼ الدراسة, اتبع
تمع البحث أو عينة كبيرة منيـ " واقع الظاىرة المراد دراستيا بواسطة استجواب جميع أفراد مج

 (. 2332) العساؼ,
 جمتنع وعيية الدراسة:  -3

يتكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممات المرحمة الثانوية بمدينة الطائؼ في العاـ  
 ـ(. 2332 -ىػ3409الدراسي) 

( معممة مف معممات المرحمة الثانوية 272تكونت عينة الدراسة مف ):  عيية الدراسة -4
مدرسة  34بالمدارس والتي بمغ عددىا إرساؿ االستبيانات إلى المعممات بمدينة الطائؼ , تـ 

( توزيع أفراد العينة وفقا لمتغيري الخبرة  3)   ثانوية بمدينة الطائؼ ويوضح جدوؿ رقـ 
 والمواد التي يقمف بتدريسيا..

 بزة وانمىاد انتٍ َقمه بتذرَسهبتىسَع أفزاد انعُىت وفقب نمتغُزٌ انخ: 1 جذول

 انىسبت انمئىَت انتكزاراث سىىاث انخبزة 

 % 02,02  55  سىىاث 5أقم مه 

 %05,65   55  سىىاث  12إنً  5مه 

 %50,22  140 سىت 02إنً  12 مه

   انمىاد

 % 25,66      25    انمىاد األدبُت 

 % 64,22        155   انمىاد انعهمُت 

 إعتمدت الدراسة عمى مقياس التعمـ المستند إلى الدماغ حيث قامت  الدراسة: أداة -5
  , وسارت خطوات إعداده فيما يمي: مقياسقامت الباحثة بإعداد 
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تحديد اليدؼ مف المقياس : ييدؼ المقياس إلى التعرؼ عمى مستوى معرفة وتطبيؽ  -أ
مبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ لدى لدى عينة مف معممات المرحمة الثانوية بمدينة 

 الطائؼ.

وعدد مف تحديد محتوى المقياس : لتحديد محتوى المقياس تـ مراجعة األدب النظري  -ب
( في الواليات المتحدة األمريكية  Klinek,2009ا دراسة كمينؾ ) الدراسات السابقة مني

كجزء مف دراستو لمستوى معرفة واعتقاد وممارسة أعضاء ىيئة التدريس لمبادئ التعمـ 
 (. 2334(, ودراسة ) حسنيف , (Ridley,2012المستند إلى الدماغ, ودراسة رادلي 

بيدؼ ليكرت الثالثي  المقياس وفؽ مقياس عبارات تـ صياغة صياغة عبارات المقياس:  -ج
 مدى معرفة ,وتطبيؽ مبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ لدى المعممات. قياس

مف جزأيف , الجزء األوؿ يحتوي عمى عبارات ديموجرافية  المقياس تكوفأبعاد المقياس:  -د
 سنة , 23إلى  33سنوات, مف  33إلى  2سنوات, مف  2تشمؿ الخبرة : اقؿ مف 

عبارات والتخصص : عممي أو أدبي. في حيف يشتمؿ الجزء الثاني مف المقياس عمى 
و يحتوي المقياس عمى  مصاغة لتقيس مستوى المعرفة والتطبيؽ لدى المعممات, 

ككؿ  المقياسعبارة, أي أف  34يؽ ويشمؿ عبارة, والتطب 32بعديف ىما المعرفة ويشمؿ 
 البياناتعبارة باإلضافة إلى الجزء األوؿ والذي يشتمؿ عمى  22يحتوي عمى 
 الديموجرافية .

محكما في تخصص  33عمى  المقياستـ عرض المقياس: استطالع أراء المحكميف حوؿ  -ىػ
عمـ نفس البعض منيـ في جامعة الطائؼ وكذلؾ مف جامعة اـ القرى وكذلؾ مف 

تأكد مف وضوح العبارات ومالءمتيا لغرض الدراسة , ثـ جميورية مصر العربية , لم
 أجريت التعديالت بناء عمى التغذية الراجعة التي تـ الحصوؿ عمييا. 

وعمؿ في صورتو األولية  المقياسبعد االنتياء مف إعداد :  استطالعياً  المقياستطبيؽ  -و
ات المرحمة معممة , مف معمم 23قامت الباحثة بتطبيقو عمى تعديالت المحكميف 

ى فيـ المفحوصات متعرؼ عمى مدة األساسية وذلؾ لالثانوية مف خارج عينة الدراس
مف  لممقياسالسيكومترية  التأكد مف الخصائصواستيعابيف ليا و  المقياسلتعميمات 

 صدؽ وثبات. 
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 : املكياسصدم 

محكما في تخصص عمـ  33عرضو عمى  تـ المقياس لمتأكد مف   :صدم احملتوى أو املضنوٌ   
 يقيس ما وضع لقياسو المقياس , وقد أجمع السادة المحكموف عمى أف نفس التعمـ 

 pearsonلتحديد االتساؽ الداخمي تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف  االتسام الداخلي:
correlation نتائج أف لمتأكد مف ارتباط فقرات كؿ بعد بالدرجة الكمية لو, وقد أظيرت ال

كما يوضحو الجدوؿ رقـ  3033لة جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى الدال 
 .( مما يدؿ عمى وجود اتساؽ عاؿ لعبارات االستبانة وارتفاع الصدؽ الداخمي ليا2)

يوضح قيـ معامالت االرتباط بيف كؿ عبارة مف عبارات االستبانة والدرجة الكمية : 2جدوؿ 
 تىتمٍ إنُه نهبعذ انذٌ

 انبعذ انثبوٍ: انتطبُق انبعذ األول : انمعزفت

 قُم ) ر ( رقم انعببرة قُم ) ر ( رقم انعببرة

1 2,46** 1 2,62** 

0 2,41** 0 2,56** 

2 2,60** 2 2,51** 

4 2,66** 4 2,42** 

5 2,52** 5 2,51** 

6 2,51** 6 2,62** 

5 2,50** 5 2,50** 

0 2,66** 0 2,56** 

2 2,54** 2 2,42** 

12 2,45** 12 2,22* 

11 2,24* 11 2,55** 

10 2,56** 10 2,52** 

  12 2,60** 

  14 2,51** 

 َىضح قُم معبمالث االرتببط ألبعبد االستببوت مع انذرجت انكهُت نالستببوت:   2جذول

 مستىي انذالنت  قُم ) ر (  انبعذ 

  2,21 **2,60  انمعزفت 

  2,21 ** 2,50 انتطبُق 

( أف قيـ ) ر ( بيف درجات المعممات عمى األبعاد  0) ( وجدوؿ 2)يتضح مف جدوؿ 
, وىي قيـ إحصائية دالة عند مستوى داللة  3022و  3072والدرجة الكمية لالستبانة ىي 

3033  . 
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, Alpha Cronbachلمعرفة ثبات األداة تـ استخداـ معامؿ الفا كرونباخ  :املكياسثبات 
, والبعد الثاني )  3079وقد أشارت النتائج إلى أف معامؿ الثبات في البعد األوؿ ) المعرفة ( 

والذي يتضح مف خالليا  3020بمغ معامؿ الثبات العاـ لألداة في حيف  3022التطبيؽ ( 
 بأنيا ذات درجة مقبولة مف الثبات. 

 معبمم ثببث انفب كزووببخ ألبعبد أداة انذراست:  4جذول

 معبمم انفب كزووببخ  األبعبد

 2,52 انمعزفت

 2,05 انتطبُق

 2,02 انمقُبس ككم

مما يدؿ عمى أف االستبياف لو  مقبولة( أف معامالت الثبات 4يتضح مف جدوؿ )
 وصالح لمتطبيؽ مقبوؿ ثبات 
الصدؽ والثبات لالستبياف, تـ التوصؿ إلى  : بعد حساب معاممىلممقياسالصورة النيائية  -ي

بعديف الوؿ يقيس مستوى المعرفة والثاني يقيس مستوى الصورة النيائية, حيث تضمف 
 البعد.تعبر عف ىذا  التطبيؽ لدى المعممات ويتضمف كؿ بعد مجموعة مف العبارات 

 : ألداة البححالتطبيل اليَائي  -6

الدراسة الميدانية بطريقة "االتصاؿ المباشر  البحث المستخدمة فىأداة تـ تطبيؽ 
كما , ومحتواىامف األداة اليدؼ  في توضيح  وىذه الطريقة ساعدت  الباحثة بأفراد العينة", 
,  عممية التطبيؽ أثناء أبداىا أفراد العينةاإلجابة عف األسئمة واالستفسارات التى سعدت في 

الداة عمى المعممات في شيرًا كاماًل تـ خاللو توزيع  لممقياس وقد استغرقت عممية التطبيؽ 
أثناء عممية التطبيؽ بمجموعة مف  ة الباحث تثـ تجميعيا, حيث قامأكثر مف مدرسة 

 اإلجراءات منيا ما يمي:
  البحث,  أداةااللتقاء بشكؿ مباشر بأفراد العينة وتوضيح المطموب منيـ فى اإلجابة عف

 ييا المعمموف.والرد عمى أية استفسارات يبد
 .الحصوؿ عمى معاونة بعض مديري المدارس التى تـ التطبيؽ فييا 
  3409مف العاـ الدراسي  األوؿ الفصؿ الدراسي  بداية في المعممات تـ التطبيؽ عمى /

 .ىػ3443
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قاـ الباحث بتصحيح أدوات البحث وتـ رصد الدرجات تمييدًا  تصحيح أدوات البحح:  -7
 لمعالجتيا إحصائيًا.

تـ تحميؿ البيانات واإلجابة عف جميع أسئمة الدراسة باستخداـ   املعاجلة اإلحصائية : -8
 Statistical Package for Socialالحزمة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية 

Sience,SPSS):وذلؾ عف طريؽ ) 
والتكرارت لمعرفة مستوى المعرفة  حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية -

 . الدماغ.  إلىوالتطبيؽ لمبادئ التعمـ المستند 
ثر الخبرة والتخصص عمى لقياس ا (One Way Anovaاختبار تحميؿ التبايف األحادي )  -

 المعرفة والتطبيؽ لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ.
 ىتائج الدراسة ومياقشتَا : 

سيتـ في ىذا الجزء استعراض نتائج الدراسة ومناقشتيا في ضوء اإلطار النظري والدراسات    
 السابقة. 

أواًل: اإلجابة عً السؤال األول مً أسئلة البحح والذي ىص على:"ما مستوى املعزفة ملبادئ التعله 

 املستيد إىل الدماغ لدى معلنات املزحلة الجاىوية مبديية الطائف؟

وتمت اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ مف خالؿ اختبار صحة الفرض األوؿ : ال توجد 
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تكرارات استجابات عينة البحث في مستوى المعرفة لمبادئ 

 التعمـ المستند إلى الدماغ لدى معممات المرحمة الثانوية بمدينة الطائؼ.

( Chi-squre Test( )2اختبار)كػػػاوالختبػػار صػػحة الفػػرض السػػابؽ تػػـ اسػػتخداـ 
ىػو أحػد  Chi-squred Test(2لحساب داللة الفروؽ بيف تكرارات االستجابات. واختبار )كػػا

اختبارات الداللة اإلحصائية الالبارامترية التي تركز عمى المشكالت البحثية التي ييػدؼ الباحػث 
لتكراريػػة متطابقػػة الختبػػار فييػػا لموصػػوؿ إلػػى اسػػتدالؿ مباشػػر حػػوؿ مػػا إذا كانػػت التوزيعػػات ا
)الناتجػػة مػػف  Observedالفػػرض الصػػفري, ويعتمػػد عمػػى التكػػرارات المشػػاىدة أو المالحظػػة 

والفػػروؽ بينيمػػا, وبمػػا أف البحػػث Expectedالدراسػػة الميدانيػػة( والتكػػرار النظػػري أو المتوقػػع 
ؿ مػػع تكػػرارات يركػػز عمػػى دراسػػة الفػػروؽ بػػيف تكػػرارات اسػػتجابات أفػػراد عينػػة مػػا. أي أنػػو يتعامػػ

(, كمػا تػـ حسػاب النسػبة المئويػة لكػؿ تكػرار 2339االستجابات وليس الدرجات نفسػيا)نوري, 
 مف تكرارات االستجابات  وكانت النتائج كما بالجدوؿ التالي :
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عهً تكزاراث استجبببث عُىت انبحث فٍ انمحىر األول:  0انىسب انمئىَت ووتبئج تطبُق اختببر كب:  5 جذول
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والشكؿ التالي يوضح نسب تكرارات استجابات عينة البحث في المحور األوؿ: 
 مستوى المعرفة لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ.

 

 رسم بُبوٍ َىضح وسب تكزاراث استجبببث عُىت انبحث فٍ انمحىر األول :  1شكم 

 ( اتضح مب َهٍ: 1 ( وانشكم ) 5 مه جذول )

عمى تكرارات استجابات عينة البحث  وكذلؾ حساب نسب  2أشارت نتائج تطبيؽ اختبار كا -
التكرارات لممحور األوؿ: مستوى المعرفة لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ, إلى وجود 
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تكرارات استجابات عينة البحث لصالح التكرار األقؿ )أبدًا( 

 ( في العبارات التالية: 2( ودرجة حرية )3.32عند مستوى )
: قرأت كتبا ومقاالت عف أىمية تطبيؽ مبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ في 2العبارة 

 .التدريس
 .: حضرت ورش عمؿ دورات تدريبية عف التعمـ المستند إلى الدماغ0العبارة 
 .إلى الدماغ: حضرت حديثا ورش عمؿ و مؤتمرات تخص التعمـ المستند 2العبارة 
  .: أنا عمى دراية بأبحاث عمـ األعصاب واستنتاجاتيا في التعمـ2العبارة 
 .:  ليس ىناؾ حاجة لتنفيذ استراتيجيات جديدة في صفي33العبارة 

عمى تكرارات استجابات عينة البحث وكذلؾ حساب نسب  2أشارت نتائج تطبيؽ اختبار كا -
لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ,  إلى وجود  التكرارات لممحور األوؿ: مستوى المعرفة

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تكرارات استجابات عينة البحث لصالح التكرار المتوسط  
 (  في العبارات التالية:  2( ودرجة حرية )3.32)أحيانًا( عند مستوى )
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الدماغ في  :  أنا عمى وعي بأىمية تنفيذ استراتيجيات التعمـ المستند إلى3العبارة 
 .التدريس

 .أشاور زميالتي في كيفية تنفيذ استراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ:4العبارة:
 .:  افيـ تماما كيؼ يتـ التعمـ في الدماغ33العبارة 
 .الطالبات يحضرف المادة مسبقا في صفي: 32العبارة 

ث وكذلؾ حساب نسب عمى تكرارات استجابات عينة البح2أشارت نتائج تطبيؽ اختبار كا -
التكرارات لممحور األوؿ: مستوى المعرفة لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ, إلى وجود 
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تكرارات استجابات عينة البحث لصالح التكرار األعمى 

 (  في العبارات التالية: 2( ودرجة حرية )3.32)دائمًا( عند مستوى )
يـ أف تعرؼ جميع المعممات كيفية تطبيؽ مبادئ التعمـ المستند إلى :  مف الم2العبارة 

 .الدماغ
 .: اشعر أنني بحاجة أكثر لممعرفة في مجاؿ عمـو األعصاب فيما يخص التعمـ7العبارة 
 .اشعر بأنني بحاجة إلى تدريب أكثر فيما يخص التعمـ المستند إلى الدماغ:9العبارة

السابقة تشير إلى وجود فروؽ في استجابات عينة البحث في مستوى المعرفة  والنتائج    
لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ وفي ضوء النتائج السابقة يرفض الفرض األوؿ مف 

 فروض البحث. 
 حتليل اليتائج املتعلكة بالسؤال األول

ستوى المعرفة لمبادئ أشارت النتائج إلى وجود فروؽ بيف استجابات عينة البحث حوؿ م    
 التعمـ المستند إلى الدماغ وىذا يوضح أف ىناؾ انخفاض في مستوى المعرفة لدى المعممات.

 ( moris,2010و )  (Klinek,2009) تفؽ ىذه الدراسة مع دراسات كؿ مفوت
 اتفقت العينة ككؿ عمى ما يمي: حيث 

 الميـ أف تعرؼ جميع المعممات كيفية تطبيؽ مبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ  مف -
 اشعر أنني بحاجة أكثر لممعرفة في مجاؿ عمـو األعصاب فيما يخص التعمـ  -
 اشعر بأنني بحاجة إلى تدريب أكثر فيما يخص التعمـ المستند إلى الدماغ    -

 حدث مطمقًا لما يمي :وكاف ىناؾ رفض مف جانب العينة ككؿ أي أنيا ال ت
 قرأت كتبا ومقاالت عف أىمية تطبيؽ مبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ في التدريس  -
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 حضرت ورش عمؿ دورات تدريبية عف التعمـ المستند إلى الدماغ  -
 حضرت حديثا ورش عمؿ و مؤتمرات تخص التعمـ المستند إلى الدماغ  -
 اتيا في التعمـ أنا عمى دراية بأبحاث عمـ األعصاب واستنتاج -
 ليس ىناؾ حاجة لتنفيذ استراتيجيات جديدة في صفي  -

 وتأرجحت أراء العينة حوؿ حدوث العبارات التالية في بعض األحياف لما يمي:
 أنا عمى وعي بأىمية تنفيذ استراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ في التدريس  -
 الدماغ  إلىالمستند أشاور زميالتي في كيفية تنفيذ استراتيجيات التعمـ  -
 افيـ تماما كيؼ يتـ التعمـ في الدماغ  -
 الطالبات يحضرف المادة مسبقا في صفي . -

اإلجابة عً السؤال الجاىي مً أسئلة البحح والذي ىص على "ما مستوى التطبيل ملبادئ التعله ثاىيًا: 

 املستيد إىل الدماغ لدى معلنات املزحلة الجاىوية مبديية الطائف؟

وتمت اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ مف خالؿ اختبار صحة الفرض الثاني: ال توجد 
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تكرارات استجابات عينة البحث  في مستوى التطبيؽ لمبادئ 

 التعمـ المستند إلى الدماغ لدى معممات المرحمة الثانوية بمدينة الطائؼ.
( Chi-squre Test)( 2اختبار)كػا لسابؽ  تـ استخداـوالختبار صحة الفرض ا

لحساب داللة الفروؽ بيف تكرارات االستجابات وكذلؾ حساب النسب المئوية لتكرارات 
 االستجابات وكانت النتائج كما بالجدوؿ التالي:
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عمى تكرارات استجابات عينة البحث في  2لنسب المئوية ونتائج تطبيؽ اختبار كا: ا  2 جدوؿ
 .مستوى التطبيؽ  لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغالمحور الثاني: 
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والشكؿ التالي يوضح نسب تكرارات استجابات عينة البحث في المحور الثاني: مستوى 
 التعمـ المستند إلى الدماغ التطبيؽ  لمبادئ

 رسم بُبوٍ َىضح وسب تكزاراث استجبببث عُىت فٍ انمحىر انثبوٍ :0شكم 

 ( اتضح ما يمي: 2 ( والشكؿ ) 2مف جدوؿ )
عمى تكرارات استجابات عينة البحث  وكذلؾ حساب نسب  2أشارت نتائج تطبيؽ اختبار كا -

التكرارات لممحور الثاني: مستوى التطبيؽ لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ,  إلى عدـ وجود 
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( ودرجة 3.32فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تكرارات استجابات عينة البحث عند مستوى )
 : مف الميـ توظيؼ خبرات الطالبة اليومية عند إعطاء الدروس0العبارة ( في 2حرية )

عمى تكرارات استجابات عينة البحث  وكذلؾ حساب نسب  2أشارت نتائج تطبيؽ اختبار كا -
التكرارات لممحور الثاني: مستوى التطبيؽ لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ,  إلى وجود 

رارات استجابات عينة البحث لصالح التكرار األقؿ )أحيانًا( فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تك
 ( في العبارات التالية: 2( ودرجة حرية )3.32عند مستوى )

: لدي طالبات متفوقات في الصؼ وبالتالي ليس ىناؾ حاجة لتغيير استراتيجياتي 2العبارة 
 في التدريس

اؼ, التخطيط, والتخطيط : الطالبات يتعممف في صفي عف طريؽ تحديد األىد33العبارة 
 .الذاتي أسبوعيا

 .: أشجع األنشطة الحركية في الفصؿ مثؿ لعب األدوار, األلعاب , والتصفيؽ32العبارة 
عمى تكرارات استجابات عينة البحث وكذلؾ حساب نسب  2تبار كاأشارت نتائج تطبيؽ اخ -

التكرارات لممحور األوؿ: مستوى التطبيؽ لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ, إلى وجود 
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تكرارات استجابات عينة البحث لصالح التكرار المتوسط 

 في العبارات التالية:  (  2( ودرجة حرية )3.32)دائمًا( عند مستوى )
 .: أحاوؿ تحفيز طالباتي لمتعمـ برفع مستوى التحدي لدييف3العبارة 
 .: أقـو بتقييـ طالباتي بشكؿ منوع استنادا إلى أف طالباتي يتعممف بطرؽ مختمفة4العبارة 

 .: طالباتي سيصبحف أكثر نجاحا عندما أدرسيف باستخداـ أساليب تعمـ متنوعة2رة باالع
 .: أنا عمى استعداد لتغيير طريقتي في التدريس حسب ما تحتاجو طالباتي2العبارة
: أنا عمى تعاوف منظـ مع مديرة المدرسة والمعممات لمسعي إلى زيادة التحصيؿ 7العبارة 

 .الدراسي لمطالبات
 : أقـو بتفعيؿ التقنية في صفي الدراسي2العبارة 
 .منة مستويات التفكير العميا: أسعى الف تكوف أسئمة االختبارات متض9العبارة
 : أنفذ استراتجيات التعمـ التعاوني في الفصؿ33العبارة
 .: أسعى لتوفير بيئة صفية تسودىا المشاعر االيجابية30العبارة 
 .: أساعد طالباتي في تعمـ كيفية التمخيص واخذ المالحظات34العبارة 
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ت عينة البحث في مستوى النتائج السابقة تشير إلى وجود فروؽ في استجابا و     
التطبيؽ لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ وفي ضوء النتائج السابقة يرفض الفرض الثاني 

 مف فروض البحث. 

 حتليل اليتائج املتعلكة بالسؤال الجاىي
النتائج إلى وجود فروؽ بيف استجابات عينة البحث حوؿ مستوى التطبيؽ لمبادئ  أشارت    

 التعمـ المستند إلى الدماغ وىذا يوضح أف ىناؾ ارتفاع في مستوى التطبيؽ لدى المعممات.
 وتتفؽ ىذه الدراسة مع دراسات كؿ مف

 , (moris,2010)  موريسو (   Wachob,2013)واكب(و Fratangelo,2015)فرانتقمو
 وىذا ما أثبتتو النتائج فقد اتفقت العينة ككؿ عمى ما يمي:

 .: أحاوؿ تحفيز طالباتي لمتعمـ برفع مستوى التحدي لدييف3العبارة 
 .طالباتي يتعممف بطرؽ مختمفة أف: أقـو بتقييـ طالباتي بشكؿ منوع استنادا إلى 4العبارة 
 .نجاحا عندما أدرسيف باستخداـ أساليب تعمـ متنوعة : طالباتي سيصبحف أكثر2العابرة 
 .: أنا عمى استعداد لتغيير طريقتي في التدريس حسب ما تحتاجو طالباتي2العبارة
زيادة التحصيؿ  إلى: أنا عمى تعاوف منظـ مع مديرة المدرسة والمعممات لمسعي 7العبارة 

 .الدراسي لمطالبات
 صفي الدراسي: أقـو بتفعيؿ التقنية في 2العبارة 
 .: أسعى الف تكوف أسئمة االختبارات متضمنة مستويات التفكير العميا9العبارة 
 .: أنفذ استراتيجيات التعمـ التعاوني في الفصؿ33العبارة 
 .: أسعى لتوفير بيئة صفية تسودىا المشاعر االيجابية30العبارة 
 .الحظات: أساعد طالباتي في تعمـ كيفية التمخيص واخذ الم34العبارة 

 وتأرجحت أراء العينة حوؿ حدوث العبارات التالية في بعض األحياف لما يمي:    
: لدي طالبات متفوقات في الصؼ وبالتالي ليس ىناؾ حاجة لتغيير استراتيجياتي 2العبارة 

 في التدريس
, التخطيط, والتخطيط األىداؼ: الطالبات يتعممف في صفي عف طريؽ تحديد 33العبارة 
 أسبوعيا. الذاتي
 ., والتصفيؽ األلعاب, األدوارالحركية في الفصؿ مثؿ لعب  األنشطة أشجع: 32العبارة 
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 :تفسري اليتائج املتعلكة بالسؤالني األول والجاىي

يحتاج المعمـ لمزيد مف الفيـ لعممية التعمـ بشكؿ أفضؿ ,وكيؼ تؤثر ىذه المعرفة       
,فبرامج إعداد المعمـ الحالية ال تأخذ في  .عمى أنشطة الفصؿ الدراسي وتقديـ محتوى المناىج

االعتبار خصائص تعمـ الطالب المعقدة, وىناؾ حاجة متزايدة إلى  إعداد المعمميف بشكؿ 
الجة أساليب التعمـ المختمفة لمطالب التي يواجييا المعمموف داخؿ الفصوؿ أفضؿ مف أجؿ مع
 (. (Wachob,2013الدراسية اليـو 

ويتضح مف خالؿ نتائج السؤاليف األوؿ والثاني أف المعممات يقمف فعميا بتطبيؽ       
عرفة بعض مبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ , في حيف أنيف في الوقت نفسو ليس لدييف الم

بيذه المبادئ, وبالتالي تقع المسئولية عمى عاتؽ مديرات المدارس ومسئولي التطوير في 
في التدريس وخاصة نظرية التعمـ عممات باالستراتيجيات الجديدة وزارة التعميـ لتعريؼ الم

المستند إلى الدماغ , وكذلؾ حث المعممات عمى المشاركة في التطوير الميني مثؿ 
ثية و األبحاث اإلجرائية لالطالع عمى كؿ ما ىو حديث في البحوث والدراسات المجموعات البح

حوؿ كيؼ يتـ التعمـ في الدماغ , و كذلؾ تعريؼ المعممات إلى أف استراتيجيات التعمـ 
المستند إلى الدماغ يمكف تطبيقيا ومحاولة تغيير اتجاىاتيف نحوىا , ألنو قد يكوف لدييف 

لتعمـ المستند إلى الدماغ قد تغّير مف ممارساتيف التدريسية التي اعتقاد باف استراتيجيات ا
 اعتدف عمييا لسنوات طواؿ, وبالتالي قد يعزفف عف التعرؼ عمييا .

ويجب عمى المعمميف والمعممات معرفة كيؼ يتعمـ الطمبة وذلؾ بالنظر إلى معرفة 
كمما تعرفوا عمى طبيعة  كيؼ يتعمـ الدماغ , ولذلؾ مف الميـ أف يتـ تعريؼ المعممات بأنو

الدماغ ووظائفو , فاف ذلؾ سينعكس إيجابا عمى فعالية تدريسيف , وسيدعـ االتجاه المعاصر 
 (. wills,2004 في التعمـ وىو التعمـ المتمركز حوؿ الطالب ) 

ما أثز التخصص على مستوى مً أسئلة البحح والذي ىص على :  اإلجابة عً السؤال الجالح ثالجًا: 

 املعزفة ملبادئ التعله املستيد إىل الدماغ لدى معلنات املزحلة الجاىوية مبديية الطائف؟ 

ولإلجابة عف السؤاؿ السابؽ تـ اختبار صحة الفػرض  الثالػث : ال توجػد فػروؽ ذات داللػو     
سػػتند إلػػى الػػدماغ إحصػػائية بػػيف درجػػات عينػػة البحػػث عمػػى مسػػتوى المعرفػػة لمبػػادئ الػػتعمـ الم

 وفقا لمتغير التخصص 
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والختبػػار صػػحة الفػػرض  تػػـ حسػػاب اإلحصػػاء الوصػػفي واسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف أحػػادي      
االتجاه لمتعرؼ عمى وجػود داللػة إحصػائية بػيف مسػتوى المعرفػة لممعممػات مػف خػالؿ  برنػامج 

 لتحميؿ النتائج وكانت النتائج كالتالي:  SPSSالتحميؿ اإلحصائي 
انمتىسطبث انحسببُت واالوحزافبث انمعُبرَت نمستىي انمعزفت نذي عُىت انذراست :   5 ذولج

 وفقب  نمتغُز انتخصص  

 االوحزاف انمعُبرٌ انمتىسظ ن انتخصص

 4.66221 02.2026 26 عهمٍ

 2.25552 00.4551 155 أدبٍ

مستىي انمعزفت نمببدئ تحهُم انتببَه األحبدٌ  نذرجبث درجبث عُىت انبحث عهً :   0 جذول

 انتخصص انتعهم انمستىذ إنً انذمبغ وفقب نمتغُز

 مستىي انذالنت قُمت ف متىسظ انمزبعبث درجت انحزَت مجمىع انمزبعبث 

 2.214 4.241 55.054 0 154.542 بُه انمجمىعبث

 15.021 062 4500.410 داخم انمجمىعبث

   051 4240.265 انمجمىع

( إلػػى وجػػود فػػروؽ دالػػة احصػػائيًا بػػيف درجػػات عينػػة  2 جػػدوؿ )تشػػير النتػػائج فػػي 
=  αالبحث حيث أف قيمة ؼ المحسوبة دالة إحصائيًا عند مستوى أقػؿ مػف مسػتوى الداللػة ) 

التخصصػات العمميػة, وىػذه النتػائج توضػح أف مسػتوى المعرفػة لمبػادئ الػتعمـ  ( لصالح3.32
 المستند إلى الدماغ أعمى لدى التخصصات العممية عنيا لمتخصصات األدبية.

 :حتليل وتفسري اليتائج املتعلكة بالسؤال الجالح

إلػػى أف المعممػػات الالتػػي تخصصػػاتيف عمميػػة قػػد درسػػف سػػابقا  النتػػائج يمكػػف عػػزو      
الدماغ وتركيبػو ووظائفػو وذلػؾ بحكػـ تخصصػيـ العممػي وخاصػة فػي مػنيج األحيػاء والعمػـو , 
بعكػػس المعممػػات الالتػػي تخصصػػاتيف أدبيػػة . ولػػذلؾ عمػػى التربػػوييف إعػػادة النظػػر فػػي بػػرامج 

 ا في التعمـ في ىذه البرامج. إعداد المعمميف و إدراج عمـو األعصاب وتطبيقاتي
( إلػى أنػو عمػى الػرغـ مػف وجػود  (Connell ,2009الصػدد يشػير كونيػؿ  اوفػي ىػذ

بػػرامج إعػػداد المعممػػيف  الػػتعمـ المسػػتند إلػػى الػػدماغ منػػذ سػػنوات عديػػدة , إال أف عػػدد قميػػؿ مػػف
ألف التعمـ القائـ عمى الدماغ ىو مفيـو جديد لمكثيريف , ولػذلؾ عمػى اختصاصػيو  تتطرؽ لو ,

التوعية والتطوير المينػي أف يمعبػوا دورًا أساسػيًا فػي تزويػد المعممػيف بأفضػؿ فيػـ حػوؿ كيفيػة 
 تعمـ الدماغ بشكؿ أفضؿ.
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الفرصة وبالتالي يجب األخذ بعيف االعتبار التطوير الميني لممعمميف ألنو ُيعطي      
لممعمميف , كخبراء , لتعزيز ممارساتيـ التعميمية مف خالؿ فيـ كيفية تطبيؽ االتجاىات 

فالتدريس التقميدي كالمحاضرات والقائـ ـ التي تدعـ تحسيف نتائج الطالب, الجديدة في التعمي
عمى الحفظ سيبقى المسيطر في الفصوؿ الدراسية , إال إذا أصبح اليدؼ ىو المتعمـ نفسو , 

 (. Wachob,2013)   وعندىا يضطر المعمموف إلى أف يفيموا كيؼ يتـ التعمـ في الدماغ
ما أثر التخصص عمى مف أسئمة البحث والذي نص عمى :  اإلجابة عف السؤاؿ الرابعرابعًا: 

مستوى التطبيؽ لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ لدى معممات المرحمة الثانوية بمدينة 
 الطائؼ؟ 

ولإلجابة عً السؤال السابل مت اختبار صحة الفزض  الزابـع : ال توجـد فـزوم  ات داللـة إحصـائية           

 بني درجات عيية البحح على مستوى التطبيل ملبادئ التعله املستيد إىل الدماغ. وفكا ملتغري التخصص.

والختبػػار صػػحة الفػػرض  تػػـ حسػػاب اإلحصػػاء الوصػػفي واسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف أحػػادي     
االتجػػاه لمتعػػرؼ عمػػى وجػػود داللػػة إحصػػائية بػػيف مسػػتوى التطبيػػؽ لػػدى المعممػػات. مػػف خػػالؿ  

 لتحميؿ النتائج وكانت النتائج كالتالي:  SPSSبرنامج التحميؿ اإلحصائي 
انمتىسطبث انحسببُت واالوحزافبث انمعُبرَت نمستىي انتطبُق نذي عُىت  :   2 لجذو

 انذراست وفقب  نمتغُز انتخصص  

 االوحزاف انمعُبرٌ انمتىسظ ن انتخصص

 4.22406 24.2212 26 عهمٍ

 2.60000 22.5655 155 أدبٍ

تحهُم انتببَه األحبدٌ  نذرجبث درجبث عُىت انبحث عهً مستىي :   12 جذول

 وفقب نمتغُز انتخصصببدئ انتعهم انمستىذ إنً انذمبغ انمعزفت نم

 مستىي انذالنت قُمت ف انمزبعبثمتىسظ  درجت انحزَت مجمىع انمزبعبث 

 2.25 1.211 15.520 0 21.526 بُه انمجمىعبث

 15.602 062 4021.221 داخم انمجمىعبث

  051 4022.426 انمجمىع
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بػيف درجػات عينػة  إحصػائيا( إلػى عػدـ  وجػود فػروؽ دالػة  33 تشير النتائج فػي جػدوؿ )    
=  αالبحػػث وفقػػًا لمتخصػػص حيػػث أف قيمػػة ؼ المحسػػوبة غيػػر دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى ) 

 ( وىذه النتائج توضح تقارب مستوى التطبيؽ لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ.3.32
 :حتليل وتفسري اليتائج املتعلكة بالسؤال الزابع

تخصصػاتيف األدبيػة والعمميػة عنػدما ينخػرطف فػي إلػى أف المعممػات ب النتػائج يمكف عزو      
التعميـ فإنيف بذلؾ ال يجدف الوقت الكافي لتجربة استراتيجيات حديثػة فػي الػتعمـ وخاصػة أنيػف 

 لـ يتعرفف إلييا قبال سواء في تدريبيف العممي أو مف خالؿ الورش التدريبية .
مسػػتمر لممعممػػيف والمعممػػات , ولػػذلؾ يجػػب كػػذلؾ األخػػذ  فػػي االعتبػػار التطػػوير المينػػي ال    

أف ىنػاؾ عػدد قميػؿ مػف بػرامج تػدريب  Royal society,2010حيث تشير الجمعية الممكيػة 
المعمميف التي يتـ فييا تدريس عمـ األعصاب لممعممػيف كجػزء مػف التػدريب المينػي , وبالتػالي 

مػـو األعصػاب و ذلػؾ بػالتركيز عمػى ع طػويرىـ مينيػا ىنالؾ حاجة ماسة لتدريب المعممػيف و ت
التػػي تػػرتبط بقضػػايا الػػتعمـ مػػف اجػػؿ المسػػاعدة فػػي سػػد الفجػػوة بػػيف أبحػػاث عمػػـ األعصػػاب و 

 (.   Ridley,2012تطبيؽ االستراتيجيات الحديثة في التعمـ)  
افتقار برامج إعداد المعممػيف لمدراسػات التقويميػة ,  ( إلى 2009 ) Klinek ويشير كمينؾ    

حتى يتـ التعرؼ عمى فعالية برامج إعداد المعمميف ومدى موائمتيػا لمػا تػـ التوصػؿ إليػو حػديثا 
فػػي األبحػػاث التربويػػة فيمػػا يخػػص النظريػػات الحديثػػة فػػي الػػتعمـ , حيػػث تعتبػػر ىػػذه الدراسػػات 

 حاسمة في تحسيف نوعية التعميـ .
( إلػى أىميػة تحػديث 2332)   Faulkre & Cookوكػوؾ ىػذا الصػدد يشػير فمكػروفػي     

برامج إعداد المعمميف وتعزيز التعمـ القائـ عمى البحوث حتى يتـ زيادة اسػتخداـ التعمػيـ الفعػاؿ 
 وممارستو مف قبؿ المعمميف.    

ما أثز سيوات اخلربة على   اإلجابة عً السؤال اخلامس مً أسئلة البحح والذي ىص على :خامسًا: 

 مستوى املعزفة ملبادئ التعله املستيد إىل الدماغ لدى معلنات املزحلة الجاىوية مبديية الطائف؟ 

: ال توجػػد فػػروؽ ذات    ولإلجابػػة عػػف السػػؤاؿ السػػابؽ تػػـ اختبػػار صػػحة الفػػرض  الخػػامس    
داللػػو إحصػػائية بػػيف درجػػات عينػػة البحػػث عمػػى مسػػتوى المعرفػػة لمبػػادئ الػػتعمـ المسػػتند إلػػى 

 الدماغ وفقا لمتغير الخبرة.
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والختبػػار صػػحة الفػػرض تػػـ حسػػاب اإلحصػػاء الوصػػفي واسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف أحػػادي     
فػػة لممعممػػات وفقػػا لمخبػػرة  مػػف االتجػػاه لمتعػػرؼ عمػػى وجػػود داللػػة إحصػػائية بػػيف مسػػتوى المعر 

 لتحميؿ النتائج وكانت النتائج كالتالي:  SPSSخالؿ  برنامج التحميؿ اإلحصائي 

انمتىسطبث انحسببُت واالوحزافبث انمعُبرَت نمستىي انمعزفت نذي :  11 جذول 

 عُىت انذراست وفقب  نمتغُز انخبزة

 االوحزاف انمعُبرٌ انمتىسظ ن انخبزة

أقم مه  

 سىىاث5

55 02.0100 4.56210 

 12-5مه 

 سىىاث

55 00.2522 4.00244 

 12أكثز مه 

 سىىاث

140 02.0656 4.12504 

تحميؿ التبايف األحادي  لدرجات درجات عينة البحث عمى مستوى  : 32 جدوؿ  
 المعرفة لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ وفقا لمتغير الخبرة

 مستوى الداللة قيمة ؼ المربعاتمتوسط  درجة الحرية مجموع المربعات 
 3.032 3.322 23.334 2 42.237 بيف المجموعات
 32.232 229 4933.729 داخؿ المجموعات

  273 4942.927 المجموع
( إلػػى عػػدـ  وجػػود فػػروؽ دالػػة احصػػائيًا بػػيف درجػػات عينػػة 32تشػػير النتػػائج فػػي جػػدوؿ )    

=  αالبحػػث وفقػػًا لمخبػػرة  حيػػث أف قيمػػة ؼ المحسػػوبة غيػػر دالػػة إحصػػائيًا عنػػد مسػػتوى ) 
( وىػذه النتػائج توضػح تقػارب مسػتوى المعرفػة لمبػادئ الػتعمـ المسػتند إلػى الػدماغ وفقػا 3.32

 لخبرة المعممات.
 :بالسؤال اخلامسحتليل وتفسري اليتائج املتعلكة 

وقد يشير ذلؾ إلػى أف المعممػات جميعػا لػـ يحضػرف أي ورشػات عمػؿ عػف الػتعمـ المسػتند     
إلى الػدماغ , وكػذلؾ لػـ يقػرأف كتبػا أو أبحاثػا تتعمػؽ بتطبيقػات الػتعمـ المسػتند إلػى الػدماغ كمػا 

ادئ الػػتعمـ ذكػػرف فػػي االسػػتبانة , وبالتػػالي تتقػػارب المعممػػات فػػي مسػػتوى المعرفػػة بالنسػػبة لمبػػ
 المستند إلى الدماغ. 
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ويتعػػارض نقػػص المعرفػػة لممعممػػيف حػػوؿ مبػػادئ الػػتعمـ المسػػتند إلػػى الػػدماغ مػػع االتجػػاه      
الحديث الذي يسعى التربويوف إلى تطبيقو وىو التعمـ المتمركز حوؿ الطالػب , حيػث أف نقػص 

ف بشػػكؿ كبيػػر عمػػى المعرفػػة حػػوؿ األبحػػاث القائمػػة عمػػى الػػدماغ تسػػبب فػػي اعتمػػاد المعممػػو
أساليب التػدريس التقميديػة مثػؿ المحاضػرات وورقػات العمػؿ والتػي تػدعـ الػتعمـ المتمركػز حػوؿ 

 (.      Tate,2010)    المعمـ
اإلجابة عً السؤال السـادس مـً أسـئلة البحـح والـذي ىـص علـى:  مـا أثـز سـيوات اخلـربة علـى             سادسًا: 

 لدماغ لدى معلنات املزحلة الجاىوية مبديية الطائف؟ مستوى التطبيل  ملبادئ التعله املستيد إىل ا

ولإلجابػػة عػػف السػػؤاؿ السػػابؽ تػػـ اختبػػار  صػػحة الفػػرض  السػػادس : ال توجػػد فػػروؽ ذات     
داللػػو إحصػػائية بػػيف درجػػات عينػػة البحػػث عمػػى مسػػتوى التطبيػػؽ لمبػػادئ الػػتعمـ المسػػتند إلػػى 

 الدماغ وفقا لمتغير الخبرة.
تػػـ حسػػاب اإلحصػػاء الوصػػفي واسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف أحػػادي ض والختبػػار صػػحة الفػػر      

االتجػػاه لمتعػػرؼ عمػػى وجػػود داللػػة إحصػػائية بػػيف مسػػتوى التطبيػػؽ لممعممػػات وفقػػا لمخبػػرة مػػف 
 لتحميؿ النتائج وكانت النتائج كالتالي:  SPSSخالؿ  برنامج التحميؿ اإلحصائي 

انمتىسطبث انحسببُت واالوحزافبث انمعُبرَت نمستىي انتطبُق نذي عُىت :   12  جذول 

 انذراست وفقب  نمتغُز انخبزة 

 االوحزاف انمعُبرٌ انمتىسظ ن انخبزة

 2.64260 22.5221 55 سىىاث5أقم مه  

 4.25265 22.0522 55 سىىاث 12-5مه 

 4.22562 24.2206 140 سىىاث 12أكثز مه 

تحهُم انتببَه األحبدٌ  نذرجبث درجبث عُىت انبحث عهً مستىي انتطبُق : 14 جذول  

 وفقب نمتغُز انخبزة مببدئ انتعهم انمستىذ إنً انذمبغن

 مستىي انذالنت قُمت ف متىسظ انمزبعبث درجت انحزَت مجمىع انمزبعبث 

 2.002 1.042 12.450 0 20.244 بُه انمجمىعبث

 15.522 062 4124.550 داخم انمجمىعبث

  051 4022.426 انمجمىع

( إلػى عػدـ  وجػود فػروؽ دالػة احصػائيًا بػيف درجػات عينػة  34تشير النتائج فػي جػدوؿ )     
=  αالبحػػػث وفقػػػًا لمخبػػػرة حيػػػث أف قيمػػػة ؼ المحسػػػوبة غيػػػر دالػػػة إحصػػػائيًا عنػػػد مسػػػتوى ) 
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مسػتوى التطبيػؽ لمبػادئ الػتعمـ المسػتند إلػى الػدماغ وفقػا  ( وىذه النتائج توضػح تقػارب3.32
 لخبرة المعممات.

 :حتليل وتفسري اليتائج املتعلكة بالسؤال السادس

ويمكف أف يُعزى ذلؾ إلى وجود فجوة بيف نتائج األبحاث التربوية والتي تنادي بتطبيؽ      
النظريات الحديثة في التعمـ وبيف الممارسات الصفية داخؿ الفصؿ الدراسي وىو ما يشير إليو 

. و ينسب المعمموف في كثير مف    (Klinek,2009)و Wachob (2013) كال مف
لى أ(عدـ اإللماـ باالستراتيجيات التعميمية القائمة عمى البحوث,ب( األحياف ىذه الفجوة إ

نقص التدريب لتنفيذ ىذه االستراتيجيات,ج( عدـ وجود دعـ عند محاولة تنفيذ ما ىو جديد 
 (. moris,2010مف الممارسات في الفصوؿ الدراسية ) 

النجاح ورؤية التغييرات ( أف المعمموف بحاجة إلى تجربة 2002 )   zullكما يشير زوؿ    
 في تعمـ الطالب الخاصة بيـ مف أجؿ قبوؿ استراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ , وىو

( فعندما ينفذ المعمموف  2009)  Duman الشيء نفسو الذي يشير إليو دوماف
استراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغ في بيئة التعمـ ويروف نجاح الطالب , فيـ  أكثر 

 عرضة لالستمرار في استخداـ تمؾ االستراتيجيات في الدروس المستقبمية.

 التوصيات واملكرتحات:

تطوير برامج إعداد المعمميف و العمؿ عمى إدراج عمـو األعصاب وتطبيقاتيا في  -
 التعمـ مف ضمف الخطة التدريسية ليذه البرامج.

تقييـ المعمميف باستمرار وذلؾ لضماف اطالعيـ وتطبيقيـ عمى الممارسات   -
التدريسية الجديدة , وخاصة فيما يتعمؽ باالستراتيجيات القائمة عمى التعمـ المستند 

 إلى الدماغ.
تشجيع المعمميف والمعممات عمى إجراء البحوث اإلجرائية والتي مف خالليا يكتشفوف  -

 ية التي ترفع مف التحصيؿ الدراسي لمطالب.أفضؿ الممارسات التدريس
إجراء ورش تدريبية عف عمـو األعصاب وتطبيقاتيا في التعمـ ومف بينيا التعمـ  -

 المستند إلى الدماغ.
تشجيع المعمميف والمعممات مف قبؿ مدراء المدارس و مديري التعميـ لممعمميف  -

  المتميزيف الذيف يطبقوف احدث االستراتيجيات في التدريس.
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 املزاجع:

 أواًل: املزاجع العزبية

(. برنامج قائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ لتنمية ميارات 2332)إحسافإبراىيـ, ىبو و فيمي 
  .403-437 (,32)2 ,التربية في العممي البحث مجمة. النحو لدى طالب المرحمة الثانوية

التعميـ حوؿ العجمة القائمة عمى نظرية ىيرماف  إستراتيجية(. فاعمية 2333آؿ رشود, جواىر)
التفكير  وأنماطونظرية التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية االستيعاب المفاىيمي في الكيمياء 

, ) 339 ) السعودية,- العربي الخميج رسالة. لدى طالبات المرحمة الثانوية بمدينة الرياض
373-204 . 

(. فاعمية وحدة مطورة في الدراسات االجتماعية والوطنية قائمة عمى نظرية 2337آؿ سالـ, عمي )
التعمـ المسند إلى الدماغ في تنمية ميارات التفكير البصري لدى طالب الصؼ الثالث 

 . 29-23 ,(22) , النفس وعمـ التربية رسالة. المتوسط

تعميمي وفقا لنظرية التعمـ المستند إلى الدماغ في  -نامج تعممي(.فاعمية بر  2333البداوي, تغريد) 
التحصيؿ ودافعية االنجاز لدى طمبة الصؼ الخامس االساسي في مديرية تربية عماف الرابعة. 

 , الجامعة األردنية, عماف.رسالة ماجستير غير منشورة

لمدماغ في تنمية بعض (. فاعمية برنامج قائـ عمى التعمـ المستند 2334جودة, سامية حسيف)
عادات العقؿ ومفيـو الذات األكاديمي لدى الطالب ذوي صعوبات تعمـ الرياضيات بالمرحمة 

 . 72-2,  )2) , تربويات مجمة. االبتدائية

 اإلعراب ميارات تنمية في الدماغ إلى المستند التعمـ استراتيجيات فاعمية(. 2332الحربي,بدر ىدياف)
الجامعة ,رسالة ماجستير غير منشورة .ىأخر  بمغات الناطقيف العربية المغة متعممي لدى

 اإلسالمية بالمدينة المنورة. 

(.درجة ممارسة معممي المغة العربية لفصوؿ محو األمية لميارات التدريس 2334حسنيف,محمدرفعت)
,  (23), دراسات عربية في التربية وعمـ النفس.الدماغ أبحاثعمى ضوء التعمـ المبني عمى 

 الجزء الثاني. 

( . الممارسات التدريسية لمعممي الرياضيات في ضوء 2332الرويمي, عايض والحربي, بدرية) 
 (.22,  )  مجمة البحوث التربوية والنفسية.الدماغ إلىنظرية التعمـ المستند 



 .مستوى المعرفة والتطبيق لمبادئ التعلم المستند إلى الدماغ لدى عينة من معلمات المرحلة الثانوية بمدينة الطائف

- 072 - 

 (. فاعمية التعمـ المستند إلى الدماغ في تحصيؿ طالب الصؼ2332الزىيري, حيدر عبد الكريـ )
مجمة الفنوف واألدب وعمـو اإلنسانيات . األوؿ المتوسط في مادة الرياضيات وتفكيرىـ الجانبي

 .049-027 , ( 2) , اإلمارات - لمعموـ التربوية بدبي اإلماراتكمية .واالجتماع 

تعمـ المستند  برنامج تعميمي قائـ عمى استخداـ(. فاعمية 2337) محمد, والزىراني, حمدالسالمات,م
إلى الدماغ في تنمية المفاىيـ العممية والميارات الحياتية لدى تالميذ المرحمة 

 .397-327 (,324) ,الكويت– التربوية المجمة. المتوسطة

 . عماف: دار المسيرة لمنشر.التعمـ المستند إلى الدماغ(.  2334السمطي, ناديا سميح ) 

تعميمي مبني عمى نظرية التعمـ المستند إلى  –برنامج تعممي  ثرأ( .  2332السمطي, ناديا سميح ) 
, جامعة عماف العربية ,  .رسالة دكتوراه غير منشورهالدماغ في تنمية القدرة عمى التعمـ الفعاؿ

 عماف.

(. وحدة مقترحة في العمـو قائمة عمى نظرية التعمـ المستند لمدماغ 2332محمد ) صالح, مدحت
لتنمية ميارات التفكير البصري والميوؿ العممية والتحصيؿ لدى تالميذ الصؼ األوؿ المتوسط 

 .  332-20 , )73),  دراسات عربية في التربية وعمـ النفس ,بالمممكة العربية السعودية

. الرياض:مكتبة 0.طالمدخؿ إلى البحث في العمـو السموكية(.2332)  العساؼ, صالح محمد
 العبيكاف.

(. واقع البحث المصري والعربي في مجاؿ التعمـ المستند إلى الدماغ خالؿ  2337غنايـ,أمؿ محمد ) 
لدى العادييف وذوي اإلعاقة والموىوبيف:دراسة تقييميو لمبحوث  (2332-2330الفترة مف ) 
مجمة التربية الخاصة  تخداـ المنيجيف الببميومتري الببموجرافي وما وراء التحميؿ.التجريبية باس

 . 303- 93(,32) بكمية التربية جامعة الزقازيؽ ,

, 2.طاإلحصاء والقياس في العمـو االجتماعية والسموكية(. 2339نوري, محمد عثماف) 
 الرياض:مكتبة الشقري لمنشر والتوزيع.

(. فاعمية نموذج تدريسى قائـ عمى نظرية التعمـ 2332الفتاح, خميفة ) يونس, جماؿ الديف وعبد
اكتساب المفاىيـ الفيزيائية وبقاء أثر التعمـ وتنمية االتجاه نحو  فيالمستند إلى الدماغ 

 النفس وعمـ التربية في عربية دراسات. العاـ الثانويالفيزياء لدى طالب الصؼ األوؿ 
(,27( , 37-22 . 
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