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  بةالقائم على الدماغ في تحصيل طلنظرية التعلم  برنامج تعليمي مستند إلىأثر استخدام 

  ألحياءالصف العاشر اَألساسي في مادة ا
  

  *ةأحمد عودة القرارع
  

  صـلخم
هدفت هذه الدراسة استقصاء أثر استخدام برنامج تعليمي مستند إلى نظرية التعلم القائم على الدماغ في تحصيل طلبة الصف 

) طالبًا وطالبة تم اختيارهم 120العاشر األساسي في مادة األحياء مقارنة بالطريقة االعتيادية، وتكونت عينة الدراسة من (
ثانوية لإلناث من المدارس الحكومية في محافظة العقبة, وتم اختيار شعبة من كل مدرسة من مدرسة ثانوية للذكور، ومدرسة 

مجموعة تجريبية درست بالبرنامج التعليمي المستند إلى نظرية التعلم القائم على الدماغ، وأخرى ضابطة درست باستخدام 
الحية، والبدائيات، والطالئعيات، واستمـرت فتـرة  الطريقة االعتيادية، وتضمنت المادة التعليمية موضوعات: تصنيف الكائنات

) فقرة من نوع االختيار من متعدد، وتم 24أسابيع، وقد استخدم اختبار قبلي، واختبار تحصيلي مكون من ( ثالثةالتجربة 
 التأكد من صدقه وثباته.

في مادة األحياء تعزى للبرنامج  وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا في تحصيل طلبة العاشر األساسي
التعليمي، وعدم وجود فروق دالة إحصائياً في تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي في مادة األحياء تعزى للنوع االجتماعي، 
  وعدم وجود أثر ذو داللة إحصائية في تحصيل الطلبة في األحياء يعزى للتفاعل بين البرنامج التعليمي والنوع االجتماعي.

اًء على هذه النتائج قدم الباحث مجموعة من التوصيات، ومنها تدريب معلمي األحياء على أنشطة واستراتيجيات التدريس وبن
  .المستند إلى نظرية التعلم القائم على الدماغ

  .البرنامج التعليمي، نظرية التعلم القائم على الدماغ، التحصيل :الدالة الكلمات
  

  مقدمــةال
التعلمية بنظريات التعلم التي توجه مسيرتها وتحدد فعالياتها؛ مما يستدعي البحث واالستقصاء عن  –التعليمية ترتبط العملية 

نظريات تعلم ينبثق عنها نماذج واستراتيجيات تدريسية تكون قادرة على تحقيق األهداف التربوية، ومثيرة لدافعيه الطالب وقدراته 
 وأن يتخطى عملية التعلُّم ِإلى كيف يتعلم. العلمية ومساعدته على توظيف المعرفة،

وقد ظهرت العديد من النظريات ومنها نظرية التعلم القائم على الدماغ التي ظهرت في التسعينات من القرن العشرين، إذ تمكن 
من هذه النتائج ية والتربعلماء األعصاب وبمساعدة التقنيات الحديثة من كشف الكثير من َأسرار الدماغ، ثم استفاد علماء النفس 

 لتوظيفها في عملية التعلم والتعليم، وهذه النظرية تمثل منهجًا للتعليم والتعلم استند إلى علم األعصاب والكيمياء واألحياء والهندسة
  ).2009الوراثية (السلطي، 

  اآلتية:) إلى أن األبحاث التي تناولت الدماغ تركيبًا ووظيفًة كشفت عن األمور 2008ويشير الجوراني (
الرابطة بين الدماغ والجسد، إذ إن وظائف العقل تعتمد على مدخالت الجسد من حواس وحركات وانفعاالت، وال يمكن لوظائف  -1

  العقل أن تنفصل عن الجسد.
  يمتلك الدماغ العديد من مراكز الذكاء المتنوعة، التي ُتطور الذكاءات المتعددة. -2
الخاليا العصبية، منها خاليا عصبية َنشطة، وخاليا تغذي وتدعم الَخاليا الَنشطة، والفرد يستخدم يحتوي الدماغ على ماليين  -3

  جزء ضئيل وبسيط من هذه الخاليا.
يتكون الدماغ من جانبين أحدهما أيمن، واآلخر أيسر، وهما جزآن ال يمكن الفصل بينهما، ويعمالن بشكل متكامل، لكن بأسلوبين  -4
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األيمن يعتبر إبداعيا وحدسيًا، ويقود إلى ابتداع األفكار لألعمال الفنية والموسيقية، بينما النصف األيسر مختلفين، فالنصف 
تحليليًا ويعمل في نمط منطقي وتتابعي، وهو الجانب الذي يتحكم في اللغة والدراسات األكاديمية والعقالنية، وكلما ازداد استخدام 

  التعلُِّم بسهولة.الجانبّين َمعًا، زادْت القدرة على 
  

  مكونات الدماغ ووظائفه
والنخاع  ،األعصابعن طريق  لإلنسان المركزيالجهاز العصبي مفهوم الدماغ إلى العضو الجسدي الذي يتحكم في يشير 
  % من وزن اإلنسان، ويتكون من األقسام اآلتية:2، ويبلغ وزنه حوالي الشوكي

  ويتكون من ثالثة أجزاء هي:: الدماغ األماميأوًال: 
أكبر األجزاء، ويحتوي على مراكز عصبية لها عالقة بالوظائف الحسية والحركية، وهو المسؤول عن األنشطة المخ وهو  -1

  العقلية المعقدة.
دماغ البيني: ويحتوي على المهاد الذي يتكون من نويات وظيفتها إيصال الرسائل العصبية التي لها عالقة بالحس واالنفعال ال -2

إلى قشرة الدماغ، والمهيد وهو مركز مهم في الدافعية والسيطرة، وله أثر في تنظيم حرارة الجسم، والمحفزات الحيوية مثل: الجوع 
  النفعالي.والعطش، والنوم، والسلوك ا

  الجهاز اللمبي أو الحافي وهذا الجزء تحيط تراكيبه ومكوناته بالدماغ الخلفي. -3
ثانيًا: الدماغ المتوسط: وهو المسؤول عن العمليات اَألساسية للتنشيط، واالنتباه، وضبط االنعكاسات المخية كرمشة العين، 

وصُعوبات التعلُّم ترجع إلى اضطراب وسط الدماغ في عالقته بالقشرة وحركة الرأس الفجائية؛ ولذلك فإن كثيرًا من مشكالت الفهم، 
 المخية.

  من األجزاء اآلتية:ثالثًا: الدماغ الخلفي ويسمى جذع الدماغ: ويتكون 
الُمخيخ: وهو عضو صغير له دور في تنظيم الحركات الالإرادية، ويستقبل المعلومات الواردة والمتعلِّقة بوضع مفاصل  - 1

  طرافه، ويحافظ على توازن الجسم والسيطرة على العضالت.الجسم وأ
  القنطرة: وهي الجسر الذي ينقل السياالت العصبية من قشرة المخ إلى المخيخ؛ لُتسيطر على معدل التنفس وعمقه. - 2
لتنفس، والبلع والقيء، النخاع المستطيل: ويقوم بعدة وظائف إذ توجد فيه المراكز المسؤولة عن التحكم في الدورة الدموية، وا - 3

  ).2008والتلف فيه يَؤدي إلى الموت (عبدالموالي،
) إلى أن مبادئ التعلُّم المستند ِإلى الدماغ، وما ينبثق Jensen, 2010؛ Caine & Caine, 2002ولقد أشارت العديد من الدراسات (

  عنها من أنشطة وأساليب واستراتيجيات تدريسية واجراءات، على النحو اآلتي:
الجسد والدماغ والعقل وحدة دينامية واحدة، إذ تشكل نظام متكامل كلي، وتعتمد الوظائف العقلية على المدخالت القادمة من  -1

  الجسد، وأن التعلم والتفكير واإلبداع ال تقتصر على الدماغ وحده بل تتأثر بمدخالت الحواس والحركات واالنفعاالت.
ناغمة مع هذا المبدأ: التعلُّم باللعب بحيث يستمتع الطالب أثناء عملية التعلم، وتوفير الظروف التدريسية المت ومن االستراتيجيات

  النفسية اآلمنة المناسبة مثل: المرح والفكاهة، وشرب الماء، ووضع ورود في الصف، التي تريح النفس وتزيد البهجة.
دماغ الخبرات بإعطائها أسمًا أو رمزًا أو مفتاحًا ويميل إلى )، إذ ينمذج ال(Codingيتم البحث عن المعنى من خالل التنميط  -2

ترتيب األشياء وتصنيفها، ووضعها على شكل أنماط، ورموز وأشكال، وأن الخبرات التي ال يتم ترميزها وتشفيرها ُتفقد سريعًا، ومن 
عدات التذكر، والكلمات المفتاحية، واستراتيجية اإلجراءات واالستراتيجيات التدريسية المنبثقة عن هذا المبدأ: خرائط المفاهيم، ومسا

)KWLH هي استراتيجية تعلم تهدف لتنشيط معرفه الطالب السابقة وجعلها نقطه انطالق أو محور ارتكاز لربطها بالمعلومات ) و
كيف اعرف  ،Learnedتعلمت ،What أن اعرف أريد، Knowاعرف  :الجديدة التي يتعلمها، وتتكون من أربع خطوات تدريسية وهي

  .Howالمزيد 
االنفعاالت مهمة للتعلم: البد من إدراك االرتباط بين التفكير والعاطفة، إذ إن كل خبرة تكون مترافقة بانفعال، وأن ما يتعلمه  -3

ع ذلك: إتاحة الفرد يتأثر باالنفعاالت والعاطفة واالتجاهات االيجابية والسلبية، ومن األنشطة واالستراتيجيات التدريسية المتوافقة م
  الفرصة للطالب للتعبير عن المشاعر، ولعب األدوار، والسؤال عن االنطباعات، والتدريب على االسترخاء.

في كل األنشطة، ويشير مبدأ" كلية الدماغ"  -األيمن واأليسر -يعالج الدماغ الكليات والجزيئات، إذ يتفاعل جانبي الدماغ -4
أجزاء ويدركها بشكل كلي في الوقت نفسه، ومن األنشطة واإلجراءات واالستراتيجيات التدريسية إلى أن الدماغ يجزأ المعلومات إلى 
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  المتوافقة مع هذا المبدأ: تناول الموضوعات من العام إلى الخاص، وخرائط المفاهيم، والمنظمات المتقدمة، ووضع الصور والملصقات.
توصيل عصبية تختلف من فرد آلخر نتيجة العوامل الوراثية والبيئية،  كل دماغ منظم بطريقة فريدة، كل فرد له نظام وشبكة -5

وهذه الفروق يعبر عنها في اختالف أساليب وأنماط التعلم، والذكاءات المتعددة؛ وبالتالي من الضروري تنويع استراتيجيات التدريس، 
  ومراعاة الفروق الفردية، واختيار طريقة التعلم المالئمة لكل طالب.

لم مستمر، إذ يغير الدماغ باستمرار من بنيته من خالل الخبرات التي يمر بها الفرد ويكتسبها، ويستمر هذا التطور طوال التع -6
الحياة من خالل الخبرات الحية التي تقود إلى روابط عصبية وٕافرازات كيماوية، وعليه يجب إتاحة الفرصة للطالب الكتساب الخبرات 

لتي تخاطب الحواس، وعليه يمكن استخدام خرائط المفاهيم، والخبرات الحسية المباشرة وغير المباشرة، ا األنشطة والتجاربمن خالل 
  واألبحاث العلمية، وطريقة حل المشكالت، واالستقصاء، واقتراح مصادر التعلم.

يمية فعالة، وتؤدي إلى انهماك ُيدعم التعلُّم بالتحدي، وُيكف بالتهديد، إن توفير بيئة نفسية آمنة، تشجع على وجود بيئة تعل -7
الطالب في التعلم، أما إذا حدث العكس بوجود تهديد وتوتر وقلق؛ فإن هذا يجعل الطالب ينفر عن متابعة األنشطة، وفعاليات 

  الموقف التعليمي، ويقلل من تقدير الذات، ولقد ميزت النظرية بيَن نوعين من التعلُّم:
وهنا يكون الموقف التعليمي ممتعًا، ويكون المعلم مساندًا وميسرًا لعملية التعلم، والطالب مستمتعًا التعلُّم الُمتناغم مع الدماغ،  -أ

س وايجابيًا، مع وجود تغذية راجعة ومباشرة، واستثارة عالية وبشكل مالئم لالنفعاالت، وهذا يتم من خالل توفير ِإمكانية الحركة، والجلو 
  ٕازالة الخوف والتوتر لدى الطالب عند مواجهة التحديات.وفق الرغبة، والعمل على االسترخاء و 

التعلُّم الُمضاد لِلدماغ، وهنا يكون الموقف التعليمي منفرًا، بسبب تهديد المعلم باستخدام العقاب، والتوبيخ والعبارات السلبية،  -ب
  .والتعليم من أجل االختبار، ويكون دور الطالب سلبيًا، وينتهي التعلم بانتهاء الوقت

ومن األنشطة واإلجراءات واالستراتيجيات التدريسية التي تخلق البيئة اآلمنة: اقتراح أسئلة االمتحان من قبل المتعلِّم لتخفيف 
  التوتر وقلق االختبار، والتعلُّم الذاتي، وطرح مشكالت واقعية ومناقشتها، والَعصف الذهني، والمرح، والسماح بتغيير مكان الجلسة.

التعلُّم: يقوم الدماغ بعمل مسودة تحضيرية من المواد التعليمية الجديدة؛ ألن الدماغ نادرًا ما يحصل على التعلُّم من حصيلة  -8
المرة اُألولى؛ ومع مرور الوقت يعمل الدماغ على تحديث المسودات لتحسين المعنى؛ وبالتالي فإن المعرفة القبلية مهمة في تنظيم 

  ، وهنا البد من مراجعة الموضوعات باستمرار، وكتابة مالحظات ومسودات، وتقديم التغذية الراجعة.الدماغ للمعلوماِت الجديدةِ 
الذاكرة المِرنة: تعزز ذاكرة الُمتعلِّم بالممارسة والتكرار تحت ظروف مختلفة، والخبرات عرضة للنسيان بسبب ظروف تختلف  -9

  العديد من األمثلة، وتقديم التغذية الراجعة.من فرد آلخر؛ وعليه البد من تكرار الموضوعات، وطرح 
الدماغ اجتماعي، يبدأ الدماغ منذ الوالدة باالستقبال واالستجابة للبيئة المحيطة والعالقات االجتماعية، وتؤثر الخبرات التي  -10

من االستراتيجيات التدريسية يتعرض لها الفرد في تشكيل الدماغ، فمثال تتأثر اللغة بالتفاعل االجتماعي، واالستماع لآلخرين، و 
  التعلُّم التعاوني، والعمل الجماعي، والحوار والمناقشة، والمسابقات، والرحالت. :المناسبة
خبرات، وهو ترجمة  من به يمر ما أهمية أو معنى عن للبحث الفرد وعقله مجهز يولد إذ، البحث عن المعنى فطريًا في الدماغ -11

وهذه العمليات تتغّير مع العمر وتستجيب للُمثيرات الجديدة، ومن األنشطة واالستراتيجيات التدريسية: خبراتنا إلى َأحاسيس ومشاعر 
  إجراء أبحاث لحل مشكلة، عمل أنشطة وتجارب، وتشجيع الطلبة على التخيل العلمي.

 المعلمين نظرة ويغير أكثر انهماكًا، الطلبة جعلي والتعلم للتعليم شامالً  منهجاً  الدماغ إلى المستند التعلم نظرية على القائم التعلم ويمثل

 فروع من عدة من البشري، ومستقى للدماغ الكامل الفهم على المبني طلبتهم، ويشار إلى التعلم المستند إلى الدماغ على أنه التعلم إلى

 إلى المستند التعلم التي يقوم عليها فرضيةال بأن Jensen, 2010)(  األعصاب، وبشير جنسن وعلم النفس، وعلم الكيمياء، مثل العلم

 ثالث في اختصاره الدماغ يمكن المستند إلى للتعلم األفضل الفهم وأن والطلبة، المعلمون به شيء يقوم بكل مرتبط الدماغ أن هي الدماغ

 األنشطة واستخدام التعلممهمات  في المتعلمين إشراك المعلمين على فيجب لمشاركة،واواالستراتيجيات،  المبادئ، كلمات هي:

بأن هذه  ) (Funderstanding,2011 فندرستاندغ ويشير، مبادئ علمية واضحة على تقوم التي المناسبة واالستراتيجيات التدريسية
) 2007، ويضيف قطامي ومشاعله (والتعلم والذاكرة والفهم للوعي الحيوي واألساس اإلنساني العصبي النظام دراسة دمجت بين النظرية

 تؤدي قد النظم التعليمية مجال في ثورة تمهد بحدوث والتعلم التعليم بعمليات المتعلقة الدماغ مجال في الحديثة األبحاث نتائج بيقاتتط أن

  ووسائل التقويم. التعلم، والبيئة التعليمية وتكنولوجيا التدريس، واستراتيجيات الدراسة، أوقات تغيير إلى
  

  ) إلى وجود تكنيكات مرتبطة باستراتيجيات التعلُّم الُمستند ِإلى الدماغ وهي:Deniss, 2004( ويشير دينس
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  : إيجاد البيئة المناسبة إلى تعمل على انشغال الطالب في المواقف التعليميِّة.Engagementاالنهماك  –1
  والتحدي. وهي محاولة إلزالة الخوف والقلق لدى الطالب عند مواجهة المشكلة :Relaxationاالسترخاء  -2
  مساعدة الطالب إلتقان المعلومات بالمعالجة النشطة لها. :Active Processingالمعالجة النشطة  -3

  إلى أن مراحل التدريس المستندة إلى النظرية القائم على الدماغ، وهي: )2008وتشير الجوراني (
عامة حوله، وتصور ذهني للمواضيع المطروحة، إذ  ٕاعطاء فكرةالتهيئة للموضوع، و وهنا يتم  :Preparationمرحلة اإلعداد  -1

افترضه أوزبل في إشارته  ما إن توفر خلفية عن الموضوع لدى الطالب تساهم في سرعة تمثل المعلومات الجديدة ومعالجتها، وهذا
 ويجعلها بالمعرفة يحتفظ أنه بحيث المعرفي، نموه في وتسهم التعلم، موضوع على السيطرة من الطالب المتقدمة التي تساعد للمنظمات

  المعرفي. نموه ينمي مما المعرفية بنيته مع مترابطة
 وهي مرحلة تشكيل ترابطات تشابكية بين الخبرات الجديدة والخبرات األصلية، وتتم عبر Acquisition مرحلة االكتساب: -2

الجديدة باألفكار السابقة،  األفكار ربط ي تساعد علىالت األنشطة مثل: المحاضرة، وأدوات بصرية ومثيرات بيئية والقراءة؛ من مجموعة
  الحياة وعندها يكون التعلم ذا معنى. مواقف في تطبيقها ثم بها، واالحتفاظ وتخزينها

وهي تكشف عن ترابط المواضيع ودعم تعميق الفهم واالستيعاب؛ للتأكد من أن الدماغ  :Elaborationالتفصيل (اإليضاح)  -3
الجديدة،  الخبرة مع والتفاعل التجريب فرص توفير خالل من ات التشابكية التي تكونت نتيجة التعلم الجديد؛ وذلكيحافظ على الترابط

 الطلبة انتباه شد على السابق والحرص المعرفي بناءه في الجديدة المعلومات دمج من الطالب تمكن متسلسلة بطريقة المادة طرح وتنظيم

  .التدريسية العلمية فترة طوال
 في استرجاعها يتم لكي تعلمها الطالب تم التي األجزاء بين في هذه المرحلة يتم الربط :Memory Formationتكوين الذاكرة -4

إلى تقوية التعلم واسترجاع األفكار، ومن العوامل التي في تساهم في قضية االسترجاع: الراحة الكافية، وهي تهدف الحقة،  أوقات
والتغذية ونوع الترابطات وكميتها، والمرحلة النمائية وحالة المتعلم، والتعلم القبلي وجميع هذه العوامل لها دورًا واالنفعاالت، والسياق، 

  .حيويًا في عمق المعالجة والتعلم الذي يحدث
  :Functional integrationالتكامل (التجميع) الوظيفي  -5

 وبهذا يصبح إليه، واإلضافة وتوسيعه أكبر بشكل تعزيزه يتم لكي واسعة؛ نطاقات في الجديد التعلم يتم استخداموفي هذه المرحلة 

 التوفيق مبادئ العصبية، ويتم ذلك من خالل استخدام الخاليا بين كبير بشكل متشعبة عصبية ترابطات لوجود وسهالً  عميقاً  الجديد التعلم

 قيمة حول التساؤل على الطلبة باإلجابة، وتشجيع والقيام وتعليقاتهم آرائهم إلى واالستماع الطلبة على األسئلة طرح خالل من الدمجي

 الغامض وتوضيح الدراسي المحتوى في المتضمنة والمفاهيم المبادئ الخاصة، وتوضيح األهداف تحقيق في الدراسي المحتوى وأهمية

  .منها
ا، وتغذيتها، وتكاثرها، وطبيعتها، وصفاتها، من حيث بنيته ) يعتني بدراسة الكائنات الحيةBiologyولما كان علم األحياء (

وأنواعها، والقوانين التي تحكم طرق معيشتها وتطورها وتفاعلها مع وسطها الطبيعي، وتصنيفها، وهو علم ذو صالت وثيقة بالعلوم 
) 2009ة التربية والتعليم (كد وزار ومجاالت تقنية أخرى تلبي احتياجات اإلنسان الضرورية والمستمرة، وتؤ  األخرى النظرية والتطبيقية

على أن أهم أهداف تدريس األحياء مساعدة المتعلم على كسب الحقائق والمفاهيم العلمية بصورة وظيفية، واكتساب اتجاهات وميول 
ارب علمية، واكتساب مهارات عقلية مثل التصنيف واالستنتاج والتنبؤ والتحليل، ومهارات عملية مثل استخدام األدوات وٕاجراء التج

من إعادة النظر في عناصر العملية التعليمية من أهداف ومحتوى وطرائق تدريس فال بد وجمع العينات والرسم والتشريح؛  وعليه 
 وتقويم وبيئة تعليمة وتكنولوجيا تعليم للوصول إلى األهداف المنشودة.

في  ولقد قامت العديد من األنظمة التربوية بحركات تقويم وٕاصالح ومراجعة ألنظمتها، ومنها: مشروع المجال والتتابع والتناسق
واد الواليات المتحدة األمريكية وهدفه زيادة الثقافة العلمية لدى الطلبة، من خالل تقديم المفاهيم العلمية المهمة وبشكل متناسق بين الم

والذي قدمته الرابطة األمريكية لتقدم  2061نمية فهم الطلبة للعلوم واستخدامها لحل المشكالت اليومية والقضايا، ومشروع العلمية، وت
العلوم ويتضمن عدة مبادئ من أهمها: اعتماد االستقصاء العلمي كجزء من طبيعة العلم، واكتساب المتعلم المعرفة والمهارات 

قضايا المجتمعية، وتشجيع التعلم التعاوني، وحب االستطالع، واستخدام التفكير الناقد، كما جاءت الضرورية للتعامل بفاعلية مع ال
حركة التفاعل بين العلوم والتقنية والمجتمع سعيًا لتحقيق الثقافة العلمية، ثم جاءت حركة المعايير القومية لتعليم العلوم حيث وضعت 

لم العلوم، والتقييم، ومحتوى مناهج العلوم المختلفة، والبرامج المدرسية، كما جاء مشروع معايير لكل من: التدريس، والنمو المهني لمع
وهدفه توسيع المعرفة من خالل التطبيقات العلمية في الصحة والقضايا االجتماعية والبيئية، )  ( Hum Bioمنهج العلوم الحياتية 
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ذ هذه الوحدات بتطبيق طريقة التعلم التعاوني، وعرض المعلومات بطرق وتنف وتحفيز مهارات التفكير النقدي ومهارات حل المشكالت،
الذي نظم من قبل المعهد األمريكي للعلوم البيولوجية  متعددة لموائمـة أسـاليب الـتعلم المتعددة، ومشروع دراسة منهاج العلوم البيولوجية

ت المواد بحيث تعكس المحتوى الحديث للبيولوجيا وأكدت وهدفه تحسين تدريس البيولوجيا ( األحياء) في جميع المستويات، وصمم
 International of Union)على البحث واالستقصاء، ومشروع لجنة التربية البيولوجية التابعة لالتحاد الدولي للعلوم البيولوجية 

Biological Sciences) (IUBC)  بكل منها عدداً من القضايا والمفاهيم الذي حدد موضوعات رئيـسة فـي مجـال القـضايا األخالقية ترتبط
 ).2009تشمل محاور يمكن أن تُبنى عليها منـاهج البيولوجي (فقيهي، 

لتطوير منهاج البيولوجيا، وفي مصر صدر  وعلى مستوى الدول العربية جاء مشروع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
رؤية خبراء التربية والتعليم، وتوصيفهم لما يجب أن تكون عليه العملية التعليمية م تضمن 2003مشروع إعداد المعايير القومية عام 

م معايير المناهج ألربع مواد دراسية هي: اللغة العربية واللغة 2004بكل جوانبها، كما أصدر المجلس األعلى للتعليم في قطر عام 
  ).2003لتعليم في مصر،؛ وزارة التربية وا2001اإلنجليزية والعلوم والرياضيات (نشوان، 

، وأكدت على ثالثة 1987وفي األردن تمت إعادة النظر بعناصر العملية التعليمية إذ بدأت حركة التطوير التربوي منذ عام 
 2006منطلقات هي: تنمية التفكير العلمي، وربط المعرفة بالحياة، ومراعاة الفروق الفردية، ثم جاء مشروع االقتصاد المعرفي عام 

أكد على ضرورة التركيز على مهارات: تعلم كيف تتعلم، واإلبداع، والوعي التنظيمي، وتكنولوجيا المعلومات، االتصال التأثير  والذي
الشخصي، والقيادة، ومهارات التفكير، واالبتكار، والبحث واالستقصاء، وحل المشكالت، وتعزيز العمل الجماعي والتعاوني، والتواصل 

ملية، وجمع وتنظيم المعلومات، والحوار والمناقشة، والتنبؤ والضبط ووضع الفروض، (وزارة التربية والتعليم، من خالل المهارات الع
2007.(  

ولما كان التحصيل الدراسي أهم النتاجات التعليمية وذو أهمية كبيرة في حياة الفرد وأسرته، فباإلضافة إلى أنه تجاوز مراحل 
الدرجات التي تؤهله لذلك، فإن له جوانب هامة في حياته الختيار نوع الدراسة والمهنـة، ويؤثر  دراسية متتالية بنجاح والحصول على

فقد نال اهتمام القائمين على العملية التعليميِّة، وعادة ما تلجأ المؤسسات  في نظرة الفرد لذاته، وشعوره بالنجاح ومستوى طموحه،
لك للحصول على تغذية راجعة عن مدى إتقان المتعلِّمين للتعلم، والحكم على جهد التربوية والتعليمية إلى قياس تحصيل الطلبة، وذ

المعلم، وفعالية المناهج الدراسية في تحقيق األهداف التربوية، وبالتالي البد من اختيار طرائق واستراتيجيات ونماذج تدريسية لتحسين 
تضمن أنشطة وٕاجراءات وأساليب واستراتيجيات مستندة إلى نظرية تحصيل الطلبة، وعليه، يرى الباحث أن تصميم برنامج تعليميي ي

  التعلم القائم على الدماغ يمكن أن يحسن من تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي في مادة األحياء.
 

  مشكلة الدراسة وأسئلتها
الحظ الباحث من خالل متابعته لتدريس المواد العلمية انخفاض تحصيل الطلبة في المواد العلمية الفيزياء والكيمياء واألحياء، 

) في تحليله لنتائج طلبة الصف 2014المركز الوطني لتنمية القوى البشرية(كما أشارت العديد من الدراسات إلى ذلك، ومنها دراسة 
، التي أشارت إلى تدني تحصيل الطلبة في TIMSSة العلوم في االختبارات الدولية في العلوم والرياضيات الثامن األساسي في ماد

حول نتائج االختبار الوطني،  )2013وزارة التربية والتعليم (مهارات التصنيف والتحليل واالستنتاج وحل المشكلة، كما أشارت دراسة 
تشير إلى انخفاض تحصيل الطلبة في المواد العلمية، وأن مختلف المواد الدراسية، التي  الذي تنَفذه الوزارة للمرحلة األساسية وفي

د الطلبة ال يمتلكون فهما عميقا للعلوم, وعدم القدرة على تطبيق المبادئ العلمية في المواقف الجديدة. وقد تعزى هذه النتائج إلى العدي
التدريس خاصة أن طرائق التدريس السائدة في المدارس يغلب عليها اإللقاء من العوامل والمتغيرات، ومنها طرائق واستراتيجيات 

  والشرح من قبل المعلم، وال تعطي دورًا للطلبة؛ وقد تكون العديد من هذه الطرائق واألساليب غير متناغمة مع دماغ الطالب.
التعلم القائم على الدماغ في تحصيل طلبة  وعليه، جاءت هذه الدراسة الستقصاء أثر استخدام برنامج تعليمي مستند إلى نظرية

  الصف العاشر في مادة األحياء.
  وبناًء عليه فإن مشكلة الدراسة تتحدد باألسئلة اآلتية:

ما أثر استخدام البرنامج التعليمي المستند على نظرية التعلم القائم على الدماغ، في تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي في  -1
  مادة األحياء؟

 هل يختلف تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي في مادة األحياء باختالف النوع االجتماعي (ذكر, وأنثى)؟ -2

 هل هناك أثر في تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي في مادة األحياء يعزى للتفاعل بين البرنامج التعليمي والنوع االجتماعي؟ -3
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  فرضيات الدراسة
  يات اآلتية:تسعى الدراسة إلى اختبار الفرض

) بين متوسطات درجات طلبة الصف العاشر األساسي في α=0.05الفرضية األولى: ال توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى (
  ).ة االعتياديةعلى الدماغ، الطريق اختبار التحصيل الدراسي تعزى لطريقة التدريس (البرنامج التعليمي القائم على نظرية التعلم القائم

) بين متوسطات درجات طلبة الصف العاشر األساسي في α=0.05وق دالة إحصائيا عند مستوى (ال توجد فر  -انية:الفرضية الث
 اختبار التحصيل الدراسي تعزى للنوع االجتماعي.

في  ) للتفاعل بين البرنامج التعليمي والنوع االجتماعي،α=0.05 يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى (ال -الفرضية الثالثة:
 تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي.

  
  هدف الدراسة

غ في تهدف الدراسة الكشف عن فعالية استخدام برنامج تعليمي مستند إلى النظرية القائم على نظرية التعلم القائم على الدما
  التحصيل الدراسي لطلبة الصف العاشر األساسي في مادة األحياء.

  
  أهمية الدراسة

ي استخدام برنامج تعليمي مستند إلى نظرية تعليمية تعلمية حديثة تسهم في تحسين التحصيل الدراس فيتكمن أهمية الدراسة 
لِّقة في مجال لمفاهيم األحياء لدى طلبة المرحلة األساسية، كما تأتي أهمية هذه الدراسة من مواكبة نتائج األبحاث والمستجدات الُمتع

ظريات تربوية يم، وتشجيع المعلِّمين على استخدام استراتيجيات التدريس ونماذج تستند إلى ناِلدماغ، وأثر ذلك على التعلُّم والتعلِّ 
مكن أن يحديثة، كما يمكن أن تقدم نتائج الدراسة تغذية راجعة للمعنيين من معلمي ومشرفين تربويين ومطوري مناهج األحياء، وكما 

  لتعليم.تفيد نتائج الدراسة صاِنعي القرار في وزارة التربية وا
  

  التعريفات اإلجرائية:
  البرنامج التعليمي المستند إلى التعلم القائم على الدماغ:

 يمر التي المراحل مبادئ نظرية القائم على الدماغ عبرإلى  تستند التي واألنشطة اإلجراءاتو  من استراتيجيات التدريس مجموعة

ائيات، الوظيفي، في موضوعات تصنيف الكائنات الحية، والبد والتكوين للذاكرة، وتكوين واكتساب، وتفصيل، إعداد، من: التعلم فيها
  والطالئعيات من كتاب األحياء للصف العاشر األساسي.

  
  :Achievementالتحصيل الدراسي 

عليها  يحصل هو ناتج ما تعلمه الطلبة من عملية التعلم، ويعد مؤشرًا على فاعلية الطريقة المستخدمة، وتم قياسه بالدرجة التي
  الطلبة في االختبار التحصيلي المعد لهذه الغاية.

  الطريقة االعتيادية:
انة في ذلك الطريقة التدريسية الشائعة في التدريس، التي تعتمد علي العرض اللفظي للمفاهيم العلمية واالستع:الطريقة االعتيادية

  بالسبورة والكتاب المدرسي وبعض الوسائل التعليمية البسيطة.
  حدود الدراسة ومحدداتها

  تحدد نتائج الدراسة بالحدود والمحددات اآلتية:
في محافظة اقتصرت الدراسة على عينة من طلبة الصف العاشر األساسي في مدارس مديرية التربية والتعليم حدود مكانية: 

  العقبة جنوب األردن.
  2015/2016اسي حدود زمانية: أجريت الدراسة في الفصل الدراسي األول للعام الدر 

محددات موضوعية: اقتصرت المادة التعليمية على موضوعات تصنيف الكائنات الحية، والبدائيات، والطالئعيات من كتاب 
، والخطط الدراسية بالبرنامج التعليمي، 2005األحياء للصف العاشر األساسي الُمعتِمد من قبل وزارة التربية والتعليم من العام الدراسي 

  ات التي طورت لهذه الدراسة.واالختبار 
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  الدراسات السابقة
قام الباحث بالرجوع لألدبيات التربوية المتعلقة باستخدام برامج واستراتيجيات تدريس مستندة إلى التعلم القائم على الدماغ وفي 

) التي هدفت استقصاء أثر استراتيجية تدريس مستندة على Annakoda, 2015مختلف الموضوعات العلمية، ومنها دراسة اناكودا (
) طالبًا من مدرسة حكومية في 50(نظرية التعلم القائم على الدماغ في تحصيل الطلبة في مادة األحياء، وتكونت عينة الدراسة من 

الدماغ، بينما درست المجموعة كويمباتور في الهند، وقد قسمت إلى مجموعة تجريبية درست باستخدام طريق التعلم المستند إلى 
الضابطة بالطريقة التقليدية، وقد استخدم اختبار تحصيلي، وأظهرت نتيجة الدراسة أن استراتيجية التدريس المستندة على نظرية التعلم 

  القائم على الدماغ أكثر فعالية في تحصيل الطلبة في مادة األحياء.
ستقصاء أثر برنامج تعليمي تعلمي مستند إلى نظرية التعلم القائم على الدماغ ) التي هدفت ا2015كما جاءت دراسة الشباطات (

في تحصيل طالبات الصف التاسع األساسي في مادة الكيمياء وفي مهارات التفكير اإلبداعي، وقد صممت الباحثة مواقف تعليمية 
حافظة الطفيلة في االردن، وقد قسمت إلى ) طالبة في من مدراس م64مستندة إلى هذه النظرية، وتكونت عينة الدراسة من (

مجموعتين: المجموعة التجريبية درست باستخدام البرنامج التعليمي المستند إلى نظرية التعلم القائم على الدماغ، بينما درست 
البات المجموعة المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية، وقد طبق اختبار تحصيلي واختبار تورانس، وأظهرت نتائج الدراسة تفوق ط

 التجريبية في التحصيل، وفي مهارة األصالة.

) استقصاء أثر برنامج تعليميي مستند على نظرية التعلم القائم على الدماغ في تحصيل طلبة 2014وهدفت دراسة الطيطي (
سمت إلى مجموعتين: ) طالبا وطالبة، ق128الصف الخامس في مادة العلوم العامة في األردن، وقد تكونت عينة الدراسة من (

تجريبية درست باستخدام طريقة التعلم المستند إلى الدماغ، بينما درست المجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية، وقد أشارت نتائج 
الدراسة تفوق المجموعة التجريبية التي درست باستخدام طريقة التعلم المستند إلى الدماغ في التحصيل، في حين لم يكن لمتغير 

  جنس أو للتفاعل بين الجنس والطريقة أثر.ال
) دراسة هدفت التعرف على أثر طريقة هريمان المستندة Bawaneh, AL-azzam and Saleh, 2011وأجرى البواعنة والعزام وصالح (

المفاهيم العلمية، إلى التعلم القائم على الدماغ في تدريس العلوم لدى طلبة الصف الثامن األساسي في األردن، وطبق اختبار اكتساب 
) طالب، وزعوا إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى فعالية هذه 243وقد تكونت عينة الدراسة من (

  الطريقة في استيعاب الطلبة للمفاهيم العلمية.
ِإلى الدماغ في التحصيل،  دراسة هدفت استقصاء فاعلية برنامج تعليمي قائم على التعلم المستند )2011وأجرى حسنين (

واكتساب المفاهيم العلميَّة، ودافعية للتعلُّم لدى طالبات الصف الرابع األساسي في العلوم في اُألردن، وقد تكونت عينة الدراسة من 
لعلمية، ) طالبة، وقد أشارت نتائج الدراسة وجود فروق ذو داللة ِإحصائية وفي تحصيل الطلبة، واختبار اكتساب المفاهيم ا58(

  ودافعية التعلم ولصالح المجموعة التجريبية التي درست بطريقة التعلُّم الُمستند إلى الدماغ.
) دراسة هدفت التعرف على َأثر استخدام نظرية التعلم الُمستند ِإلى اِلدماغ في تحصيل طالبات الصف 2011وأجرى محمد (

) طالبة تم توزيعهن عشوائيًا على 60ي العراق، وتكونت عينة الدراسة من (الخامس العلمي العام (الحادي عشر) في مادة الفيزياء ف
في نهاية الدراسة، وأظهرت نتائج الدراسة تفوق طالبات المجموعة  مجموعتين، وقد خضعت أفراد عينة الدراسة الى اختبار تحصيلي

  لى طالبات المجموعة الضابطة في التحصيل.التجريبية الَّلواتي درسن باستخدام نظرية التعلُّم الُمستند ِإلى اِلدماغ ع
بدراسة لقياس أثر التعلم المستند إلى الدماغ في تدريس Riasat, Ghazi & Shahzad, 2010) كما قام رياسات وغازي وشاهزاد (

ندر خيل باال ) طالبا من مدرسة اسك ٥٠الفيزياء على التحصيل األكاديمي لطلبة الصف األول الثانوي، وتكونت عينة الدراسة من (
بانو الثانوية الحكومية في الهند، تم تقسيم العينة إلى مجموعتين، المجموعة التجريبية تدرس باستخدام طريق التعلم المستند إلى 
الدماغ بينما تدرس المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية، ووضع اختبارات قبلية وبعدية لمادة الفيزياء، وقد أوضحت نتائج الدراسة 

  .عالية التعلم المستند إلى الدماغ على التحصيل األكاديمي للطلبةف
دراسة هدفت ِإلى استقصاء َأثر نموذج التعلُّم الُمستند ِإلى اِلدماغ في تحصيل  (Inci & Erten, 2009) تنوكما أجرى انسي واير 

كنولوجيا وفي موضوعات: حاالت المادة، والحرارة، الطلبة، واالتجاهات المعرفية لدى طلبة الصف الثامن األساسي في مادة العلوم والت
وبعد إجراء الدراسة استخدمت  ) طالبة من مدراس جنوب تركيا تمَّ توزيعهنَّ عشوائيًا على مجموعتّين،30وتكَّونت عينة الدراسة من (

ل الطلبة واالتجاهات وبقاء اختبارات تحصيل ومقياس اتجاهات، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة ِإحصائية في تحصي
 َأثر التعلُّم.
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دراسـة هدفت التعرف على أثر استخدام تـصميم تعليمـي وفقـًا لنظريـة الـتعلم المـستند إلـى الـدماغ  )2008(كمـا أجـرى الجـوراني 
) طالبــة تــم ٦٤لدراســة مــن (وتكونــت عينــة ا في تحصيل طالبات الصف الثالث المتوسط في مادة األحياء وتنمية تفكيرهن العلمي،

 اختيــارهن عــشوائيًا من مدراس في العراق، وتقــسيمهن إلــى مجمـوعتين: مجموعة تجريبيـة درسـت باسـتخدام التـصميم التعليمـي وفـق
كـافؤ فـي متغيـرات التحـصيل نظريـة الـتعلم المـستند إلـى الـدماغ، ومجموعـة ضـابطة درسـت بالطريقة التقليدية، وأجـري اختبـار الت

) فقـرة مـن نـوع االختيـار مـن متعـدد، ومقيـاس 60( وتـم تطبيق اختبـار تحـصيلي مكـون مـن الـسابق والـذكاء والتفكيـر العلمـي والعمـر،
التجريبيــة علــى طالبــات المجموعــة للتفكيـر العلمـي على المجموعتين، وتوصــلت نتائج الدراســة إلــى: تفــوق طالبــات المجموعــة 

  .الــضابطة فــي كــل مــن التحــصيل والتفكير العلمي
) هدفت قياس فاعليـة نمـوذج مقتـرح قـائم علـى الـتعلم البنـائي ونظرية المخ لتعليم العلوم طالبات الـصف 2008وأجـرى إسـماعيل (

) طالبة بمدرسـة زهـراء ٦٦ميــة الموهبــة العلميــة والتفكيــر الكلــي للــدماغ وتكونـت العينـة مـن (فــي تن الثـاني اإلعـدادي الموهوبات علميــاً 
حلـوان اإلعداديـة في مصر، تـم انتقـائهن فـي ضـوء معايير محـددة، كمـا تـم تـصنيفهن وفـق أسـلوب التفكيـر والـسيادة الدماغيـة 

االبتكاري) إلى أربع مجموعـات تجريبيـة، وطبقت الدراسة األدوات التالية: أدوات الكشف عن (المنطقـي، التخطيطـي، االجتماعي، 
ذج الموهبة العلميـة، مقيـاس الموهبـة العلميـة، مقيـاس أسـاليب التفكيـر والسيادة الدماغية، وقد توصلت نتائج الدراسة إلى فاعلية نمو 

هبـة العلميـة، وأبعادهـا التاليـة (طبيعـة العلـم وعملياته، حكمة العلم، التفكير االبتكاري)، التـصميم التعليمـي المقتـرح فـي تنميـة المو 
 والتفكير الكلي للدماغ لدى عينة الدراسة.

) دراسة هدفت الى معرفة َأثر استخدام التعلُّم اُلمستند ِإلى اِلدماغ على (Ozden & Gultekn, 2008وكما أجرى اوزدن وجلتكن 
نت عينة الدراسة من (التحصيل  ) طالبًا من طلبة الصف الخامس في تركيا، وقد َدَرَسْت 22وبقاء َأثر التعلُّم في العلوم، وقد تكوَّ

) 18المجموعة التجريبية باستخدام التعلُّم الُمستند ِإلى اِلدماغ والمجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية، وقد نفذت الدراسة من خالل (
 يًا، وأظهرت نتائج الدراسة فعالَّية التعلُّم الُمستند ِإلى اِلدماغ في التحصيل وبقاء أثر التعلُّم.موقفًا تعلِّيم

 ) دراسـة استخدمت بها بعض االستراتيجيات المتوافقة مع نظرية التعلم المستند الى الدماغ مثل استراتيجية2007وأجـرت سـالم(

KWLH لهـدف وأثـرها في تحـصيل طالبات الصف الثالث االبتدائي ومهارات ما وراء المعرفة، المعدلة، وبرنـامج دافعيـة االلتـزام با
) طالبة من من مدراس في مصر، واستخدمت ادوات كاالختبار التحصيلي ومقياس مهارات ما وراء ٦٥وتكونــت عينة الدراسة من (

تجـريبيتين علـى طالبـات المجموعـة الـضابطة فـي التطبيـق البعـدي المعرفة، وتوصـلت نتائج الدراسـة إلـى: تفـوق طالبـات المجمـوعتين ال
  في التحصيل، ومهارات ما وراء المعرفة، ممـا يـشير إلـى فاعليـة البرنـامج المـستخدم.

والفيزياء،  فاعلية استراتيجيات التعلم المعتمد على الدماغ في المدارس العليا في تعلم الكيمياءPinkerton, 2002) ودرس بنكرتون (
إلى وأظهرت نتائج الدراسة أن التعلم المستند إلى الدماغ يكون أكثر فاعلية مقارنة بالطريقة التقليدية، وأن استراتيجيات التعلم المستند 

  .الدماغ ساعدت الطلبة في طريقة تفكيرهم، وانعكس على تفضيل الطلبة لهذه االستراتيجيات بشكل إيجابي
دراسة هـدفت إلـى المقارنـة بـين مجمـوعتين أحـدهما تجريبية تم تدريسها مـادة العلـوم باسـتخدام  (Barbara, 2002) كما أجرت باربارا

إستراتيجية المجموعـات التعاونيـة المـستندة إلـى نظريـة الـتعلم المـستند إلـى الدماغ، ومجموعة ضابطة درست الموضوعات نفسها 
ـاكينز، وقد أتـيح للمجموعة التجريبية حريـة اختيـار أيًا من الموضوعات وبالترتيـب الـذي تختاره، وٕاتاحة بالطريقة التقليدية فـي مدرسـة م

الفرصة لهم في تطوير طرائق تقويم متنوعة كمـا أتـيح لهـا فرصـة اختيـار مهمـات متنوعـة مـن بـين مهمـات بها تحدي وأخرى تفضلها 
وقد توصلت الدراسة إلى تفوق المجموعة التجريبية التي ، ثل الرسومات واألبحاث والكتاباتواختيار طريقة التعبير عما تعرفه م

 .مقارنة بالمجموعة التي تعلمت بالطريقة التقليدية %10تعلمت باستخدام نظرية الـتعلم المـستند إلـى الـدماغ بنـسبة 

قياس إحجام تأثير الدراسات الكّمية اَّلتي ُأجريت حول َأثر التي هدفت  ) Eda & Ayhan, 2014وَأخيرًا جاءت دراسة إيدا واهيان (
) 35وَأشارت النتائج ِإلى أن ( التعلُّم الُمستند ِإلى اِلدماغ على التحصيل الدراسي للطالب ومستوى التعليم في تركيا والمملكة المتحدة،

 غ في النتاجات التعليمية الُمختلفة.) أظهرت التأثير االيجابي للتعلُّم الُمستند إلى الِدما42دراسة من َأصل (

  
  التعقيب على الدراسات السابقة

بعد استعراض الدراسات السابقة، لوحظ أن نتائجها َأشارت إلى فعالية النماذج واالستراتيجيات والبرامج المستندة إلى التعلُّم القائم 
على الدماغ في النتاجات التعليميِّة المختلفة كالتحصيل والدافعية واالتجاهات وفي مختلف المواد دراسيِّة، ومراحل دراسية ُمتنوعة، 

ستفادْت هذه الدراسة من الدراسات السابقة في المجال النظري وتصميم المواقف التعليميِّة، وقد جاءت هذه الدراسة الستقصاء َوْقد ا
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  التي علم الباحث. -مستندة إلى هذه النظرية الحديثة في مجتمع، لم تجِر دراسة مماثلة في المجتمع الُمستهدف استراتيجيةأثر 
  

  منهجية الدراسة
ا الجزء اِإلجراءات التي اتبعها الباحث إلتمام الدراسة، كاختيار عينة الدراسة، وَأدوات الدراسة التي تضمنت تخطيط يتناول هذ

 المواقف التعليمية، واالختبار القبلي، واختبار التحصيل البعدي، والمعالجات اِإلحصائية التي 

  .تمت في الدراسة
  

  مجتمع الدراسة وعينتها
من جميع طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في مديرية تربية والتعليم في محافظة العقبة تكون مجتمع الدراسة 

) 120) طالبًا وطالبة، أما عينة الدراسة فتكونت من (2031والبالغ عددهم ( 2015/2016في الفصل الدراسي األول للعام الدراسي 
رستي العقبة الثانوية للبنين، ومدرسة العقبة الثانوية للبنات نظًرا لتوفر الشعب طالبًا وطالبة، تم اختيارهم بطريقة قصدية من مد

) توزيع الطلبة 1الدراسية، وتعاون إدارتي المدرسة، وقد تم اختيار شعبتين من كل مدرسة عشوائيًا، تجريبية وضابطة، ويبين الجدول (
  .في المجموعتين التجريبية والضابطة

  
  )1الجدول (

  الدراسة التي طريقة التدريس والنوع االجتماعيتوزيع عينة 
 طريقة
 التدريس

  النوع
  االجتماعي

البرنامج التعليمي 
المستند للتعلم القائم 

  على الدماغ
  "تجريبية"

  الطريقة االعتيادية
  المجموع  "ضابطة"

  57  27 30 ذكور
  63  29 32  إناث

  120  58 62 المجموع
  

  أدوات الدراسة:
  التالية:تم استخدام األدوات 
  أوًال: االختبار القبلي:

الهدف من هذا االختبار إلى التعرف على مدى إتقان الطلبة للمفاهيم القبلية الالزمة لدراسة لموضوعات: تصنيف الكائنات 
ورته الحية، والبدائيات والطالئعيات، وقد أعد االختبار في موضوعات: نشأة الكائنات الحية، تطور الكائنات الحية، وتكون في ص

 ) فقرة من نوع االختيار من متعدد.18األولية من (

  
  صدق االختبار

) محكمين مكونة من معلمي ومشرفي مادة األحياء، ويحملون مؤهالت تربوية، 8للتأكد من صدق االختبار تم عرضه على (
ائنات الحية والبدائيات وطلب منهم تقييم فقرات االختبار من حيث المالئمة كمتطلبات سابقة لتعلم موضوعات تصنيف الك

  ) فقرة.16وأصبح في صورته النهائية مكونًا من ( ،والطالئعيات، والصياغة اللغوية، والدقة العلمية، تم تعديل وحذف بعض الفقرات
  

  ثبات االختبار
) طالبًا من طلبة الصف العاشر األساسي قبل البدء بالتدريس، 25تم تطبيق االختبار على عينة من مجتمع الدراسة، تألفت من (

  )، وهو معامل مقبول لغايات الدراسة.0.75) فكان (KR-20( 20ريتشاردسون -ثم حسب معامل الثبات باستخدام معادلة كودر
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 إلى نظرية التعلم القائم على الدماغ:ثانيًا: البرنامج التعليمي المستند 

تم إعداد البرنامج التعليمي للوحدة التعليمية المطورة: تصنيف الكائنات الحية التي تتضمن الموضوعات: تصنيف الكائنات الحية، 
طالع على الدراسات والبدائيات، والطالئعيات، وذلك بعد مراجعة األدب النظري الذي يتعلق بنظرية التعلم القائم على الدماغ، واال
 السابقة وقد أعد وفقا للمراحل الخمسة وهي: اإلعداد واالكتساب والتفصيل وتكوين الذاكرة والتكامل الوظيفي.

  
  ) مواقف تعليمية، وتضمن كل موقف تعليمي:6وقد تضمنت البرنامج (

  األهداف (النتاجات) التعليمية الخاصة بكل درس. -1
  المفاهيم السابقة. -2
 واألنشطة والتجارب المطلوبة.الوسائل  -3

 خطوات نظرية التعلم المستندة إلى الدماغ: وهي اإلعداد واالكتساب والتفصيل وتكوين الذاكرة والتكامل الوظيفي. -4

وقد تضمن كل موقف تعليمي من البرنامج التعليمي ما يلي: اإلجراءات واألساليب واألنشطة واستراتيجيات التدريس التي تستند 
التعلم القائم على الدماغ، وقد تم عرض البرنامج التعليمي على محكمين (خبراء) وهم أعضاء هيئة التدريس في الجامعات إلى مبادئ 

األردنية متخصصين في األحياء، ومناهج وأساليب تدريس العلوم، والقياس والتقويم، ومشرفي تربويين، ومعلمي األحياء، وفي ضوء 
وهما معلم ومعلمة يحمل كل منهما درجة  -)، وقد تم تدريب معلما األحياء1الدراسية، ملحق ( اآلراء التي قدمت تم تعديل الخطط

البكالوريس في األحياء باإلضافة الى دبلوم التربية العام وخضعا الى دورات تدريبية في موضوعات المناهج والتدريس والقياس 
ذه االستراتيجيات وخطواتها ومستلزماتها، وقد حضر الباحث بعض من المدراس التي طبقت بها الدراسة على استخدام ه -والتقويم

 المواقف التعليمية للتأكد من سالمة التطبيق، وقد استغرقت الدراسة ثالثة اسابيع.

  
  ثانيًا: االختبار التحصيلي

  أعد الباحث اختبار التحصيل من خالل الخطوات اآلتية:
  لحية، والبدائيات، والطالئعيات إلى المفاهيم والمبادئ والقيم واالتجاهات.تحليل المحتوى للموضوعات تصنيف الكائنات ا  -1
إعداد قائمة بالنتاجات التعليمية (األهداف) للموضوعات التعليمية، يتضمن مستويات: التذكر، والفهم واالستيعاب، والعمليات   -2

  العقلية العليا.
العلمية، وهي: تصنيف الكائنات الحية، والبدائيات، والطالئعيات. إعداد جدول مواصفات والذي يتضمن ُبعدي الموضوعات  -3

وهذا يحقق تمثيًال للمحتوى ولمستويات األهداف، تم  -التذكر، والفهم واالستيعاب، والعمليات العقلية العليا -وُبعد األهداف 
ء للصف العاشر األساسي، وقد ) معلمين األحياء ممن يدرسون مادة األحيا6عرضه على مجموعة من المحكمين مكونة من (

  تم الحذف والتعديل التي رأي المحكمين.
) فقرة من نوع االختيار من متعدد 30صياغة فقرات االختبار وفق جدول المواصفات، وقد بلغ عدد فقرات االختبار في البداية ( -4

  وتضم كل فقرة أربعة بدائل واحد منها صحيح.
  

  صدق االختبار
أعضاء هيئة تدريس في الجامعات ومعلمي ومشرفي مادة  -ار تم عرضه على مجموعة من المحكمينللتأكد من صدق االختب

وطلب منهم الحكم على جودة فقرات االختبار من حيث الصياغة اللغوية، وانتماء الفقرات إلى الموضوع، ومالئمة البدائل،  -األحياء 
  .وفي ضوء آراء المحكمين تم حذف بعض الفقرات وتعديل البعض

  
  ثبات االختبار

) طالبًا من طلبة الصف العاشر األساسي من مجتمع الدراسة ومن 35تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية تألفت من (
) كونها تتفق مع طبيعة االختبار الذي تكون اإلجابة KR-20( 20-خارج عينتها، وقد تم حساب معامل الثبات بطريقة ريتشارد سون

  ) وهو معامل مقبول لغايات الدراسة.0.85صحيحة أو صفر وقد بله معامل الثبات (عن فقراته إجابة 
  وقد تمت االستفادة من تطبيق االختبار على العينة االستطالعية فيما يلي:
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، ولم يقل (0.22-0.82)تحليل اإلجابات الستخراج معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة، بحيث كانت معامالت الصعوبة بين  -أ
  )، وحذفت الفقرات التي لم تحقق هذه القيم.0.25عامل التمييز عن (م

  ) دقيقة.50التأكد من تعليمات اإلجابة، والزمن الالزم لالختبار وكان المتوسط ( -ب
  

  متغيَّرات الدراسة:
  

  متغيرات الدراسة اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية:
 :أوًال: المتغيرات المستقلة

  .الطريقة االعتياديةالبرنامج التعليمي المستند إلى نظرية التعلم القائم على الدماغ، و  :تويانالطريقة ولها مس -1
 ).لنوع االجتماعي وله فئتان: (ذكر، أنثىا -2

 انيًا: المتغير التابع: التحصيل الدراسي.ث

  
  التحليل اإلحصائي

لعينتيِّن مستقلتين للمقارنة بين تكافؤ المجموعتيِّن، كما ) Tاستخدم الباحث المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري واختبار (
  ).ANCOVAاستخدم اختبار التحليل المتباين المشترك الثنائي (

  
  إجراءات التكافؤ

يعيش جميع الطلبة المشاركين في الدراسة ضمن بيئاٍت ثقافيٍة، واقتصاديٍة، واجتماعيٍة متقاربٍة، وأعمارهم متقاربة، وللتحقق من 
) 2والجدول (وبعد جمع البيانات تم استخدام اختبار (ت)، المجموعتين جرى تطبيق االختبار القبلي وذلك قبل التدريس، تكافؤ 

  يوضح النتائج
  

  )2جدول (
  ت) لداللة الفروق المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد (اختبار

  القبليعينة الدراسة في االختبار 
  

 المتوسط عدد الطلبة  المجموعة  المتغير
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجات 
 الداللة قيمة (ت)  الحرية

 التحصيل
  القبلي

 التجريبية
 الضابطة

62 
58  

11.52 
12.02  

5.33 
6.01  

118  0.23  1.97  

  
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد المجموعة  )2يالحظ من نتائج الواردة في الجدول (

  التجريبية والمجموعة الضابطة؛ مما يعني تكافؤ المجموعتين في التحصيل.
  
  

  نتائج الدراسة
البيانات، تم حساب المتوسطات يتناول هذا الجزء عرضًا النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة الثالثة، بعد تطبيق الدراسة وجمع 

  ).3الحسابية واالنحراف المعياري لدرجات أفراد عينة الدراسة في االختبار التحصيلي موضحة في الجدول (
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  )3جدول (
  المتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري لدرجات
  أفراد عينة الدراسة في التحصيل الدراسي البعدي

المتوسط   النوع االجتماعي  العدد  المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 التجريبية
 

30 
32 

 ذكور
 إناث

16.25  
17.02  

3.26  
3.45  

  3.35  16.63  62 المجموع
 الضابطة

  
28 
30 

 ذكور
 إناث

14.03  
14.06  

4.02  
3.56  

  3.78  14.05  58 المجموع
  

ولمعرفة فيما إذا كانت ، التحصيل الدراسي ) اختالف المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد عينة الدراسة في3يالحظ من الجدول (
  ) يوضح خالصة النتائج.4والجدول ( ANCOVAهذه الفروق ذات إحصائية، تم استخدام التحليل التباين المشترك 

  
  )4جدول (

  ) لدرجات أفراد الدراسة في االختبار البعدي2×2نتائج تحليل التباين الثنائي المشترك (

 مجموع  مصدر التباين

 تالمربعا
 درجات

 الحرية
 متوسط

 قيمة (ف)  المربعات
 مستوى

  الداللة
 0.000 12.482 160.201 1 160.201 المتغاير المشترك

 0.000 14.910 191.362 1 191.362 طريقة التدريس

 ,753 0.514 0.664 1 0.664 النوع االجتماعي

 0.563 0.260 3.325 1 3.325النوع االجتماعي×طريقة التدريس 

   12.834 113 1450.325 الخطأ

    117 1805.877 الكلي

 

بين متوسطات درجات أفراد  إلى أن هناك فرقًا ذا داللة إحصائية (4)تشير نتائج تحليل التباين الثنائي الواردة في الجدول 
مما يشير  التجريبية؛ مجموعتي عينة الدراسة، وبمقارنة المتوسطين الحسابيين للمجموعتين اتضح أن هذا الفرق لصالح المجموعات

 إلى أن الطلبة (ذكورًا وٕاناثًا)، الذين درسوا باستخدام البرنامج التعليمي المستند إلى نظرية التعلم القائم على الدماغ كان تحصيلهم
إلى أنه ال يوجد فرق  أفضل من الطلبة (ذكورًا وٕاناثًا) الذين درسوا باستخدام الطريقة االعتيادية، كما تشير نتائج تحليل التباين الثنائي

  ذو داللة إحصائية بين تحصيل الطلبة الذكور وتحصيل اإلناث كما ال يوجد أثر للتفاعل بين الطريقة والنوع االجتماعي.
  

  مناقشة النتائج
يق العديد أشارت نتائج الدراسة إلى فعالية البرنامج التعليمي المستند إلى نظرية التعلم القائم على الدماغ، وذلك يعزى إلى تطب

من االستراتيجيات واألساليب واإلجراءات في المواقف التعليمية استندت إلى مبادئ نظرية التعلم القائم على الدماغ؛ مما كان له أثر 
  في تحصيل الطلبة، وكان تطبيق البرنامج التعليمي على النحو اآلتي:
  ستمدة من مبادئ التعلم القائم على الدماغ ومنها:أوًال: تم في بداية المواقف التعليمية تطبيق بعض اإلجراءات الم

التأكيد على المعلمين بضرورة االبتعاد عن تهديد الطلبة، وابتعادهم عن األلفاظ الجارحة، والترحيب بالطلبة والسؤال عن   -أ
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 ا الصدد يؤكد كوفاليكأحوالهم وانطباعاتهم، وهذا كان له األثر في خلق بيئة نفسية آمنة لها أثر فعال في تعلم الطلبة، وفي هذ

) إلى أن البيئة النفسية المريحة تساعد الطلبة في أن يشعروا 2012المشار إليه في ناجيفي () Gottliebو( (2004)وأولسن
باألمان، واالرتياح، ويواكبوا عملية التعلم، وأن هناك عالقة بين البيئة المادية المثيرة للتوتر وٕاخفاق الطالب، كما أن التوتر 

  ط-ح2لق يضعف التحصيل، ويخفض تقدير الذات، يضاف إلى ذلك إن الفرد المتوتر يقبض في العادة الىةوز=ضوالق
 د نفسه ويغّير طريقة تركيزه كي يتكيف مع التوتر الذي يشعر به، وهذا النمط يؤثر على التعّلم على المدى القريب والبعيد.  -ب

لوس وبجوار الزميل الذي يريد وبالترتيب الذي يريده الطلبة قبل بدء تم السماح للطلبة بحرية الحركة، وباختيار مكان الج  -ت
أن للحركة دوًرا فاعًال في تعزيز التعلم المتوافق مع الدماغ، كما أنها تضفي المتعة، وتضبط ) 2009الحصة، ويؤكد أبو بكر (

  الحالة االنفعالية، وتسهم في إعادة النشاط وتخفيف الضغط عن الطلبة المتوترين.
تم وضع ورود وأزهار في أماكن اختارها الطلبة مع تزيين الصف (الفصل) باأللوان الزاهية والجميلة مع اإلضاءة المناسبة،  -ج

  وهذا كان له أثرًا إيجابيًا في توفير بيئة نفسية مناسبة تريح الطلبة وتزيل عنهم التوتر والقلق
أن قلة شرب الماء والجفاف مشكلة شائعة ترتبط بضعف التعّلم، إذ  )2007توفير ماء الشرب للطلبة، إذ يشير عبدالهادي (  -د

عندما تنخفض نسبة الماء في الدم، يصبح تركيز الملح في الدم أعلى حيث يعمل الملح المرتفع على إطالق سوائل من الخاليا 
من الماء بنسبة أعلى من أي عضو  باتجاه مجرى الدم؛ وهذا يؤدي إلى رفع ضغط الدم ودرجة التوتر، ونظرًا ألن الدماغ يتكّون

  آخر في الجسم، فإن الجفاف يؤثر بسرعة عليه، حيث يفقد التركيز أو االنتباه.
إن هذه اإلجراءات تجعل المواقف التعليمية مريحة للنفس، ويكون الطالب مستمتعا أثناء عملية التعلم وتشير األبحاث 

 وبالتالي ال؛ أو قدماً  للمضي للدماغ تعطي إشارات والعواطف فالمشاعر التأثيرات،واالنفعاالت تتبادل  ) أن لمعرفة2014(الفلمباني،

 الجسدية الحالة وتؤثر عدمه، من الذاكرة في بتخزينها الدماغ األمر تعطي التي اإلشارات من معقدة مجموعة خالل من التعلم يحدث

 للدماغ. المرسلة اإلشارات مةخالل أنظ من والسلوك والتعلم، والذاكرة، االنتباه، على والعاطفية

  ثانيُا: تم تطبيق العديد من االستراتيجيات التدريسية ومنها:
خرائط المفاهيم التي لها األثر في رسم صورة ذهنية للمفاهيم في ذهن المتعلم، ويؤدي استخدامها ِإلى ربط األفكار الرئيسية   -أ

كثر قدرة على استخدام المعرفة واالحتفاظ بها وسهولة استرجاعها، وهي أداة تفكير مع الفرعية وتنظيم المعرفة هرميًا يجعل الُمتعلِّم َأ
تنظيمية تعمل على تحفيز التفكير أو استثارة التفكير وهي في غاية البساطة، حيث تعتبر الخارطة الذهنية أسهل طريقة إلدخال 

وفعالة لتدوين المالحظات، وتساعد استراتيجية الخرائط  المعلومات للدماغ وأيضًا السترجاع هذه المعلومات، فهي وسيلة إبداعية
الذهنية على تجميع المعلومات وتوصيلها إلى عقل الطالب بسهولة، كما تساعد على ربط األفكار بعضها ببعضها، وتسهل عملية 

باإلضافة إلى تحويل المادة ، كما أنها تفيد في إيصال المتعلم إلى أعلى درجات التركيز، (Buzan, 2002)استرجاع المعلومات 
المكتوبة إلى تنظيم يسهل استيعابه ويتمثل في تصميم الخارطة الذهنية، وتعمل أيضًا على تحويل المادة اللفظية إلى رسوم ورموز 

المتعلم وصور، وهنا يتفاعل المتعلم ذهنيًا بصورة كبيرة مع المادة العلمية، وهي أيضًا تساعد على تنظيم وترتيب أفكار ومعلومات 
ألنها تعتبر منظمًا تخطيطيًا تنتظم فيه المادة العلمية واألفكار والمعلومات بصورة فنية وبصرية تتيح للمتعلم الفرصة للتفاعل مع 

ط ئالمادة العلمية، وتعمل أيضًا على إدماج المتعلمين بفاعليٍة في العملية التعليمية، حيث يندمج المتعلمون كثيرًا مع عملية بناء الخرا
) 2012، ويشير ريتشارد ((Dhull, 2011)الذهنية ظاهريًا وذهنيًا، ويستمتعون كثيرًا، ويجدون في هذا النشاط تغييرًا للروتين االعتيادي

إلى أهمية مساعدة الطلبة على إيجاد روابط في المعرفة، ومن الضروري أن ال يقوم الطلبة فقط بمالحظة الروابط عبر أحد 
ن يكتشفوا كيفية ارتباط المعرفة الجديدة تلك وعالقتها بما يعرفونه، وهذا يتناسب مع كيفية عمل الدماغ فإن الموضوعات، بل يجب أ

  الدماغ يبحث عن المعنى، ويحاول الدماغ تنظيم المعلومات ذاتيًا على شكل تصنيفات أو نماذج عقلية.
 استراتيجية حل المشكالت -ب

جهد الطالب، إذ يقوم الطالب بما يقوم به العالم ليكتشف ويتوصل إلى المعرفة بنفسه، وهي استراتيجية مناسبة لبناء المعرفة ب
وهنا يوضع الطالب في موقف تحدي؛ وهذا يحفزه لعملية التعلم، ويمكن للطالب أن يحل المشكلة من تعريضه ألنشطه مختلفة إذ 

يه أو مجاز، أو بالنقاش، أو باستخدام اإلحصائيات، أو يمكن أن تحل المشكلة على الورق، أو باستخدام نموذج، أو باستخدام تشب
  من خالل العمل الفني، أو من خالل عرض توضيحي.

التدريس من خالل المجموعات يتخللها حوار ومناقشة، وكان له أثر في شتى المجاالت المعرفية والوجدانية والنفس حركية  -ه
قدرة على التذكر، وزيادة وقت المهمة التعليمية ويساعد في فهم المفاهيم ففي المجال المعرفي يزيد من تحصيل الطلبة وزيادة ال
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األساسية العامة، وٕاتقانها وينمي القدرة على تطبيق ما يتعلمه المتعلمين في مواقف جديدة، وفي المجال الوجداني يساهم في خلق 
علم التعاوني يرتبط ارتباطًا إيجابيًا بالنواحي النفسية إلى أن الت (1987 )بيئة تعليمية مريحة ومشجعة، ولقد أشار جونسون وجونسون 

مثل النضج االنفعالي والعالقات االجتماعية، وثقة الفرد في اآلخرين، وفي مجال المهاري يؤدي إلى تحسين المهارات اللغوية، والقدرة 
استخدام لعب األدوار خالل العمل في  على التعبير، وٕاكساب الطالب مهارات التفاعل االجتماعي والقدرة على التفاوض، كما أن

، المجموعات له اثر فعال في توفير جو مناسب يستخدم العمل الدرامي ( التمثيل) واأللعاب والتمارين البدنية والمناقشات واالحتفاالت
نشٍط، ينشغل  يؤدي إلى تعلم من أن اندماج المتعلم بالعمل، والممارسة، أثناء التعلم) 2006ه سعاده (ويأتي هذا متفقًا مع ما أشار الي

  المتعلم من خالله باستمرار في اكتساب المفاهيم الجديدة واالحتفاظ بها.
استراتيجية العصف الذهني ُتساعد في تولِّيد أفكارًا إبداعيًة من خالل مواجهتهم بمشكلة وموقف جديد، يضاف ِإلى ذلك  -د

عتبر ُمكملِّة لالستراتيجيات السابقة سواء العمل ضمن مجموعات، وخريطة المراجعة التي كانت تتم في بداية كل حصة صفِّية، وتُ 
  المفاهيم، وكتابة المالحظات، والعصف الذهني، كلها تعمل على تنشيط المعلومات السابقة.

  استخدام تكنيكات وٕاجراءات ومنها:  -ثالثًا:
أسئلة حول الموضوعات السابقة وذلك للمراجعة وربط الخبرات السابقة بالخبرات الجديدة؛ ويتفق هذا مع المبدأ الذي وضعه   -أ

بياجيه والذي يشير إلى أن المعرفة تبنى بصورة نشطة على يد المتعلم وال يتلقاها سلبيًا من البيئة، وهنا تلعب المعرفة السابقة 
البناء النشط للمعرفة الجديدة، كما أن نظام التعلم يرتكز أساسًا على تعاقب وتـدرج األفكار من البسيط للمتعلم دورًا جوهريًا في 

إلى المعقد، وهذا ما أشار إليه اوزبل أنه لكي يحدث التعلم ذو المعنى فالبد من ربط المعلومات الجديدة بالمعلومات السابقة 
  الموجودة في بنيته المعرفية.

للموضوعات مع التأكيد على الطلبة بضرورة كتابة مالحظاتهم ـ وهذا له أثر ايجابي إذ يؤكد مارشال  كتابة ملخصات -ب
(Marshall,2002)  َأنَّ كتابة المالحظات ُتساعد على التذكِر وسهولِة الرجوع ِإليها وتطويرها وتعزيزها بمعلومات جديدة، وإِيجاد عالقات

 بين المعرفة السابقة والالحقة.

غذية الراجعة التفاعلية، من خالل تقديم الملحوظات وتصحيح أخطاء للطلبة، وتعزيز الصواب وتكراره، والتأكيد عليه، الت -ج
َأن المعلومات ليست ثابتة، وبدون مراجعة وتكرار قد تصبح عرضة  (Jensen,2012)وهذا له األثر تقليل الشكوك، وأشار جنسن

الفورية تساعد على تأمين وصول الطلبة إلى فهم كامل وصحيح للمهارة أو الراجعة  ) أن التغذيةHartللنسيان. ويؤكد هارت (
 المفهوم، إذ إن أن أصعب شيء على الدماغ هو أن يتخلى عن شيء سبق تعلمه.

 اإلبصار أن حاسة )2012الجيالني (تم االستعانة ببعض الرسومات والصور لبعض الكائنات الحية وهذا يكون أثر إذ يشير  -د

 نتعلم ونحن برؤيته، الدماغ هو ما يخبرنا نراه ما إن الدماغ، موارد نصف تأخذ التي سيطرة األكثر الحاسة فهي الحواس جميع على وقتتف

 المقروءة. أو الكلمات المكتوبة خالل من وليس الصور خالل من أفضل ونتذكر

بأنها استراتيجية يستخدمها المعلمون لتنشيط  (Kopp, 2010) ، وهي استراتيجية يعرفها كوب KWLHاستخدام استراتيجية  -ه
مين تفكير الطلبة في موضوع الدرس قبل أن يحدث التعلم الجديد، وهذه كان لها أثر في تنــشيط المعرفـــة الـــسابقة وٕاثارة فــضول المتعل

 جذب المتعلمين وتساعدهم على تحديد الغرض من الموضوع، فــي التفكيـــر وتمكـيــنهم مــن تعلـــم الموضـــوعات الدراسية، وتعمل على

  كما أنها تنظم عملية التفكير لدى الطلبة، وذلك من خالل طرح تساؤالت واإلجابة عليها، ثم الطلب من الطلبة باقتراح أسئلة لالمتحان.
) ودراسة 2015ودراسة الشباطات ( )Annakoda, 2015وتتفق نتائج الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة مثل دراسة اناكودا (

، كما أشارت نتائج Riasat, Ghazi & Shahzad, 2010)) ودراسة رياسات وغازي وشاهزاد (2011) ودراسة محمد (2014الطيطي (
الدراسة الى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في التحصيل بين الذكور واالناث ويعزى هذا الى هذا الى تشابه الظروف بين 
الجنسين من حيث المادة التعليمية والحصص ومؤهالت المعلمين ودوراتهم التدريبية، وامكانيات المدراس، باإلضافة الى تشابه 

  الظروف االقتصادية واالجتماعية عند الجميع.
  

  التوصيات والمقترحات
ستراتيجيات تدريسية تستند لنظرية وفي ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بضرورة عقد دورات تدريبية لمعلمي األحياء على ا

التعلم القائم على الدماغ، وتصميم مناهج األحياء والمواد العلمية وفق هذه النظرية، وٕاجراء دراسات حول أثر برامج تعليمية تستند 
  فة.ليمية أخرى ولمراحل دراسية مختلإلى نظرية التعلم القائم على الدماغ في نتاجات تع
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The Effect of Using a Learning Program Depend on Brain-Based Learning on 

Tenth Grade Students' Achievement in Biology 

 

Ahmad O. AlQararaa’* 

 

ABSTRACT 
This study aimed at investigating the effect of using a learning program depend on brain-based learning 

on tenth grade students' achievement in biology with comparison of the traditional method. 

The study sample consisted of (120) students selected from a secondary school for boys, and a secondary 

school for girls from public schools at Aqaba in southern of Jordan, one section chosen from each school 

as a experimental group which was taught by using brain-based learning program, the other sections of 

the two schools were taught by using the traditional method. 

The educational material included the following subjects: organism taxonomy, and primates, and 

protests, and the process took three weeks, and it has been used pre-test and achievement test which 

consist of (24) items after checking reability and validity. 

The study results showed statistically significant differences in students' achievement attributed the 

learning program and in favor of the experimental group students, and no statistically significant 

differences in students' achievement in biology due to gender, and lack of statistically significant 

differences in student achievement due to the interaction between the learning program and gender. 
Based on these results, the researcher presented a set of recommendations such as training teachers of 

biology on strategies and activities based on brain-based learning. 

Keywords: Learning program, Brain-based learning theory, Achievement. 
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