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 الملخص:
 هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام استراتيجية التعلم بالدماغ ذي الجانبين في تنمية المفاهيم العلمية وعمليـات العلـم لـدى         

بعدي؛ حيث تم َّ  -مع اختبار قبلي سته المنهج التجريبي القائم على تصميم المجموعتينطالب الصف الخامس األساسي بغزة, واستخدم الباحث في درا

( طالبـًا, وشـملت أدوات   86اختيار عينة من طالب مدرسة شهداء الشيخ رضوان األساسية )أ( للبنين لتكون ميدانًا للدراسـة, والبـالع عـددهم )   

( فقـرة  وأسـفرت نتـائج    32( فقرة , واختبارًا موضوعيًا لعمليات العلم مكون مـن ) 23)الدراسة اختبارًا موضوعيًا للمفاهيم العلمية مكون من 

بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبيـة ومتوسـط درجـات طـالب المجموعـة       0. .الدارسة عن وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى 

بـين متوسـط    0. .ريبية, وكذلك وجود فروق دالة إحصائية عند مسـتوى  الضابطة في االختبار البعدي للمفاهيم العلمية لصالح المجموعة التج

 درجات طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في االختبار البعدي لعمليات العلم لصالح المجموعة التجريبية 

 

 ليات العلم, الصف الخامس األساسي عم ,ذي الجانبين, المفاهيم العلمية استراتيجية التعلم بالدماغ :كلمات مفتاحية

 

 

Impact of Using Two-side Brain Learning Strategy on Developing Scientific Concepts and 
Science Processes among Fifth Graders in Gaza 

 

Abstract: 

This study aims at identifying the impact of using Two-side Brain Learning Strategy on developing scientific concepts and 
science processes among fifth graders in Gaza. The researcher applied the experimental approach by setting two groups 
and performing a pre application and a post application tests. The sample was chosen from the students of Al Shohadaa 
Sheikh Radwan Elementary Boys School (A). It consisted of 68 students. The study used two objective tests, the first was 
about scientific concepts, included 32 items and the second was about science processes, including 25 items.  
The study reached the following results: First, there are statistically significant differences at 0.01 level between the mean 
scores of the experimental group students and the control group students in the posttest on scientific concepts in favor of 
the experimental group. Second, there are statistically significant differences at 0.01 level between the mean scores of the 
experimental group students and the control group students in the posttest on science processes in favor of the 
experimental group. 

Keywords:  Two-side Brain Learning Strategy, Scientific Concepts, Science Processes, Fifth Graders. 
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 :المقدمة

في شتى أعمدة الحياة وفي كافة مناحييا, وال عجب في ذلؾ ألف التطور وتغيرا  ممموسا   سريعا   تطورا  يعمل اإلنساف عمى إحداث 
عمى مجاؿ التربية  األمر الذؼ انعكس تماما   [92:رحمفال]﴾ َشْأف   ِفي ُىوَ  َيْوـ   ُكل  لو تعالى ﴿ لقو  قا  اسنة كونية وحقيقة ربانية مصد

 ,فالمدارس ىي المؤسسات التي تشكل عصب العممية التربوية ؛ىتماـوالتعميـ الذؼ عانى ومازاؿ يعاني الكثير مف القصور وعدـ اال
وىي بما تمتمؾ مف طرائق وأساليب وأنظمة قادرة عمى  ,التطور وتسايره وىي التي تستقبل ىذا ,وىي منيل العمـو والمعارؼ

 .الزحف المعرفي والتطور اليائل في عممية التعميـ ومواكبةالنيوض 
التعميمية  أنظمة التعميـ بما فييا المعمـ والمتعمـ والبيئة مكونات لى كافةإ أمثاؿ جانييو, وتايمور لذلؾ تغيرت نظرات الباحثيف        
مف بيف ىذه العناصر ناؿ المتعمـ الحع و  ,, وال مجاؿ لوجود البيئة الخاممةمستمعا  ولـ يعد الطالب  ,يعد المعمـ ممقنا  فمـ  وغيرىا,

اىتماميـ  في مقدمةمشكالتو حل وجعموا  ,وجعموه محورا  لمعممية التعميمة ,األكبر مف صيحات الباحثيف الذيف أعطوه اىتماميـ
 األكبر في ىذا الميداف.اإلنجاز  واعتبروىا

لطالما شعر المعمموف والمشرفوف والقائموف عمى العممية التربوية بالمشكالت التي تواجو معظـ الطالب سواء بالجانب        
لذلؾ عمد المتخصصوف عمى تطوير المناىج التعميمية لتكوف قادرة عمى حل مشكالت  ؛العقمي أو االنفعالي أو غيرىا مف الجوانب

المناىج منيج  هومف ىذ مثل تدني مستويات تفكير الطمبة واىتماميـ بالجوانب المعرفية واستظيار المعمومات دوف فيميا, ةالطمب
 .لمتطور والمستقبل آلراء الباحثيف والعمماء ومركزا   ,العمـو الذؼ يعتبر منارة العمـ والتكنولوجيا

رساء طرؽ واتجاىات واضحة في إبناء مناىج حديثة لمعمـو بيدؼ  العشريف شيدت فترة الستينات والسبعينات مف القرف  ولقد       
 ,االبتدائية :مبة في المراحل التعميمية الثالثوالتي مف شأنيا النيوض بالجوانب الفكرية والقيمية والتحصيمية لمط ,ميداف التدريس

وضعف القدرة  ,ضعف التفكير :مثل طمبةاني منيا الوالتي تحاوؿ جاىدة لحل المشكالت العديدة التي يع؛ والثانوية ,واإلعدادية
 (.18ـ, ص2001)عطاهللا,    وقمة التفتح العقمي وغيرىا ,وعدـ اتساع األفق, وسمبية البحث ,عمى استقصاء المواقف العممية

وعدـ وصوليـ  ,ميةعمى تطوير ميارتيـ العم مبةدـ قدرة الط؛ عىـ المشكالت التي يممسيا مف يعمل في ذلؾ الحقلأ ولعل مف      
حيث , Tylorوتايمور Gagneوجانييو  Schwab مف شواب  قة سميمة, وىذا ما أكد عميو كلى المعرفة العممية الصحيحة بطريإل

لى المعرفة العممية ىي الجانب األكثر أىمية بالنسبة لمعمـ, فالجانب األىـ لمعمـ ىو كيف يتوصل إلى أف طريقة الوصوؿ إنظروا 
 (.29ـ, ص2011)خطابية,العممية   ى المعرفةإلوكيف يصموف  ,تشافاتيـاك لىإالعمماء 
بدليل وضعيا ضمف الثقافة العممية ؛ لى فترة زمنية بعيدةإنما يرجع ا  اىتماـ الباحثيف بعمميات العمـ ليس وليد الفترة الحالية و إف      

 ث دعت بضرورة تضميف عمميات العمـ في مناىج العمـو ؛ حي NSTAالرابطة القومية لمعممي العمـو األمريكية  التي نادت بيا 
 (.61ـ, ص2009)سعيدؼ والبموشي, 

ألف العمـ في حقيقتو تفاعل ديناميكي يشمل  ,ىتماـ بعمميات العمـ المختمفة يحقق المفيـو الشامل لمعمـالأف ا ويرػ الباحث       
إلى  طمبةب التطبيقي مف العمـ كونو مادة وطريقة حيث يحتاج الوتحقق عمميات العمـ الجان ,سواء النظرية والتطبيق عمى حد ّ 

 والتجارب التي تتضمنيا مناىج العمـو في كافة المراحل التعميمية., امتالؾ  ميارات و قدرات عقمية خاصة لتنفيذ األنشطة
فيـو العممي الذؼ يشكل أىمية وىو الم ,ومرتبط معو ,خر مواز  لعمميات العمـآنفس الوتيرة السابقة يبرز مصطمح وعمى       

المبادغ والقوانيف والنظريات, وتبرز  إلىوىي السمـ األوؿ لموصوؿ  ,وتعتبر المفاىيـ العممية أىـ نواتج تعمـ العمـو كبرػ لممتعمـ,
 اجو الطمبة.اتي تو  أماـ حل المشكالت المختمفة المعرفي الذؼ يقف حاجزا   يدبشكل واضح في أنيا تقمل مف التعقأىمية المفاىيـ 
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يعتبر تكويف المفاىيـ العممية وتنميتيا لدػ الطمبة, أحد أىداؼ تدريس العمـو في جميع مراحل التعميـ المختمفة, كما  حيث     
عمى  يعتبر مف أساسيات العمـ والمعرفة التي تفيد في فيـ ىيكمو العاـ, وليذا فإف تكويف المفاىيـ العممية وتيذيبيا لدػ الطمبة,

النجدؼ ) واالحتفاظ بيا ,وبقاءىا ,يتطمب أسموبا  تدريسيا  مناسبا  يتضمف سالمة تكويف المفاىيـ العممية ؛مستوياتيـ التعميمية اختالؼ
 (.349ـ, ص2005عبد اليادؼ, و 

وجود صعوبات  لىإمف أىمية المفاىيـ العممية في تعمـ العمـو تشير نتائج الدراسات والبحوث في التربية العممية  وعمى الرغـ       
 -في تعمـ المفاىيـ العممية لدػ الطالب إما بسبب طبيعة المفيـو كأف يكوف مجرد أو معقد أو بسبب نقص الخمفية العممية المالئمة

أو في طبيعة االستراتيجيات المتبعة أو في طبيعة المناىج التعميمية وغير ذلؾ مف األسباب التي  ,المسبقة عف المفيـو عند المتعمـ
 (.40ـ, ص2011)خطابية, أماـ التالميذ في تعمـ المفاىيـ وتنميتيا تقف
تغمب عمى الصعوبات التي يواجييا الطالب في تنمية المفاىيـ مالعديد مف النظريات والفمسفات ل ؛ ُوضعتجل ذلؾأمف      
فالدماغ في حد ذاتو كاف موضوعا   ى الدماغ,النظريات البنائية والمعرفية ونظرية التعمـ المستند ال ومف ىذه ,وعمميات العمـ ,العممية

مف أوائل مف كتب في الدماغ مف وجية نظر تربوية حيث ابتكر مصطمح  Leslie Hartوكاف ليزلي ىارت  ,لمدراسة لقروف مضت
 ليدؿ عمى التعميـ المصمـ لتكييف المواقف المدرسية والتدريس مع طبيعة الدماغ  Brain-Compatible متناغـ مع الدماغ

 (.25ـ, ص  2009)السمطي, 
عمميتي التدريس والتعمـ بالدماغ تؤثراف عمى مجريات السموؾ اإلنساني, وخاصة كد العديد مف الدراسات التربوية بأف ؤ وت      

نبغي ي الدماغعندما يقدـ لممتعمـ حقائق ومفاىيـ ومعمومات معينة؛ تنسجـ مع الخبرات المختزنة في بينة الدماغ. ولكي تنمى قدرات 
)عفانة والجيش,  أف ندرس ما يقدـ لممتعمـ مف معمومات ومفاىيـ؛ بحيث يقـو الدماغ بتنظيـ تمؾ المعمومات حتى تصبح ذات معنى

 (.19-18ـ, ص ص 2009
 تسابيـمر الذؼ يفيد في اكاألالطمبة, ى الدماغ تساعد في توسيع القدرة العقمية لدػ إلف نظرية التعمـ المستند أويرػ الباحث        
 بأسموب عممي صحيح.وينمييا  ,عمميات العمـ والمفاىيـ العممية لميارات
والتي تناولت التعمـ المستند  (2015) القرني ات:لى الدماغ دراسإثبتت فاعمية التعمـ المستند أومف الدراسات التربوية التي        

والتي تناولت التعمـ المستند إلى الدماغ وأثره  Sharma (2015) ا شارمو إلى الدماغ وأثره عمى تنمية ميارات التفكير عالي الرتبة, 
 ,في العممية التربوية ىاما   دورا   المستند إلى الدماغ يمعب التعمـ , حيثلي اىتمامو بأبحاث الدماغإمما دفع الباحث عمى التحصيل, 

إلحساسو  كاف ذلؾ مصدرا  لخامس؛ حيث ؛ حيث يعمل معمما  لدػ طالب الصف اوكوف أف الباحث يعمل في الميداف التربوؼ 
ى صعوبة إلمما أدػ  ,بالمشكمة مف خالؿ مالحظتو لممعمميف عند تقديميـ لممفاىيـ العممية بعدـ اتباعيـ لألسموب العممي الصحيح

معمـ  لىإوخمل في اكتساب عمميات العمـ التي تحتاج  ,في قدرة الطالب عمى تكويف تصور عقمي واضح لبعض المفاىيـ العممية
أثر استخداـ استراتيجية التعمـ بالدماغ ذؼ الجانبيف  :مشكمة البحث عمى النحو التالي تفكان ,وتنميتيا ,كسابياإعمى دراية بكيفية 

 في تنمية المفاىيـ العممية وعمميات العمـ لدػ طالب الصف الخامس األساسي بغزة.
 

 مشكلة الدراسة:
بالدماغ ذؼ الجانبيف في تنمية المفاىيـ العممية وعمميات العمـ لدػ طالب الصف الخامس  "ما أثر استخداـ استراتيجية التعمـ    

  ؟" األساسي بغزة
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 أسئلة الدراسة: 
 يتفرع عف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:      

ة التجريبية وأقرانيـ في ( بيف متوسطي درجات طالب المجموع α ≤ 0.05) ػ ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو  -1
 المجموعة الضابطة في اختبار المفاىيـ البعدؼ؟

( بيف متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية وأقرانيـ في  α ≤ 0.05) ػ ىل توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو  -2
 المجموعة الضابطة في اختبار عمميات العمـ البعدؼ؟ 

 :فروض الدراسة
 أسئمة الدراسة تـ صياغة الفروض الصفرية التالية:لإلجابة عف      
( بيف متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية وأقرانيـ في  α ≤ 0.05) ػ ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو  -1

 .المجموعة الضابطة في اختبار المفاىيـ البعدؼ

بيف متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية وأقرانيـ في (  α ≤ 0.05) ػ ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو  -2
 .المجموعة الضابطة في اختبار عمميات العمـ البعدؼ

 أىداف الدراسة: 
 :تيةتسعى ىذه الدراسة إلى تحقيق األىداؼ اآل      

  .الخامس األساسي معرفة أثر استراتيجية التعمـ بالدماغ ذؼ الجانبيف في تنمية المفاىيـ العممية لدػ طالب الصف -1
 معرفة أثر استراتيجية التعمـ بالدماغ ذؼ الجانبيف في تنمية عمميات العمـ لدػ طالب الصف الخامس األساسي. -2
 ىمية الدراسة:أ

 :عتبارات اآلتيةة الدراسة إلى االترجع أىمي       
الذؼ قد  ,باستراتيجيات التعمـ المستند إلى الدماغضرورة االىتماـ إلى  تعتبر الدراسة استجابة لالتجاىات الحديثة التي دعت -1

 .يفيد المشرفيف التربوييف والقائميف عمى إعداد دورات لمعممي العمـو
 قد يستفيد منو طمبة البحث  العممي في إعداد أدواتيـ البحثية. لعمميات العمـ واختبارا   توفر ىذه الدراسة اختبارا  لممفاىيـ العممية -2

 حدود الدراسة:
ـ عمى طالب الصف الخامس األساسي في مدرسة 2016-2015الثاني مف العاـ  الدراسي الفصلُطبقت ىذه الدراسة في      

استخداـ استراتيجية التعمـ بالدماغ ذؼ الجانبيف في تدريس الوحدة  واقتصرت عمى ,شيداء الشيخ رضواف األساسية )أ( لمبنيف
وبعض  العممية المفاىيـ تنمية عمى طالب الصف الخامس األساسي وقياس أثرىا عمى ررة الخامسة "المادة " مف كتاب العمـو والمق

 (.االستنتاج-التصنيف-)المالحظة: اآلتية مياراتال والتي تضمنتعمميات العمـ األساسية المتضمنة في ىذه الوحدة 
 :التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة

مجموعة مف اإلجراءات والممارسات والمستندة الى مبادغ نظرية التعمـ بالدماغ ذؼ  ىي بين:استراتيجية التعلم بالدماغ ذي الجان  
المعمـ في تنمية المفاىيـ وعمميات العمـ  لدػ طالب الصف الخامس والمكونة مف المراحل التالية  استخدمياالجانبيف والتي 
 النشطة, توسيع السعة الدماغية(. اليقظة اليادئة, المعالجة االندماج المنظـ, )االستعداد لمتعمـ,



  محمود عساف
أثــر استخدام استراتيجية التعلم بالدماغ ذي الجانبين في تنمية المفاىيم العلمية وعمليات العلم لدى 

 طالب الصف الخامس األساسي بغزة
   

 

 
 
365 

 
 

IUG Journal of Educational and Psychology Sciences (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

طالب الصف الخامس بيدؼ تنظيـ مالحظتيـ واستنتاجاتيـ عند  يستخدمياىي مجموعة العمميات العقمية التي  العلم: عمليات   
معد بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب في اختبار عمميات العمـ الُتقاس تطبيق استراتيجية التعمـ بالدماغ ذؼ الجانبيف والتي 

 خصيصا  لذلؾ.
التصورات الذىنية التي تتكوف لدػ طالب الصف الخامس مف خالؿ السمات المشتركة لمظواىر العممية  ىي :المفاىيم العلمية 

 عمييا الطالب في اختبار المفاىيـ المعد خصيصا  لذلؾ.  حصل بالدرجة التي ُتقاسالمتضمنة في وحدة المادة والتي 
 الدراسات السابقة:

لى الدماغ فقد أجريت في السنوات القميمة الماضية عدد مف الدراسات التي بحثت عف أثر إظرا  لحداثة موضوع التعمـ المستند ن    
ـ( إلى التعرؼ عمى أثر التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية 2015ىذا التعمـ عمى العديد مف المتغيرات حيث ىدفت دراسة القرني )

مف طالب الصف الثاني المتوسط  ( طالبا  70ض عادات العقل المنتج وتكونت عينة الدراسة مف )التفكير عالي الرتبة وبع
( طالبا  كمجموعة 34بالسعودية, واستخدـ الباحث المنيج التجريبي القائـ عمى تصميـ المجموعتيف حيث ُوزعت العينة إلى )

التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية التفكير عالي  اعميةف( طالبا  كمجموعة ضابطة, وأسفرت نتائج الدراسة عف 36تجريبية, و)
 الرتبة وعادات العقل المنتج موضوع الدراسة.

ـ( إلى التعرؼ عمى متطمبات التعمـ المستند إلى الدماغ الالزمة لتدريس العمـو الطبيعية 2015بينما ىدفت دراسة الطمحي )      
( معمما  مف مدارس النظاـ 106( معمما  مف معممي العمـو بمدينة الطائف, منيـ )180)بالمرحمة الثانوية وتكونت عينة الدراسة مف 

( معمما  مف مدارس نظاـ المقررات, واستخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي, وتمثمت أدوات الدراسة في استبانة 74العاـ و )
ب التعمـ المستند إلى الدماغ والالـز توفرىا في كل مف وجيت لممعمميف لجمع البيانات , وأسفرت نتائج الدراسة أف جميع مطال

 البيئة( لتدريس العمـو مطالب الزمة بدرجة كبيرة.-المتعمـ-المعمـ-)المنيج
( في دراستيا التي ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر استراتيجيات تعميمية مستندة إلى الدماغ Sharma,2015وخمصت شارما )    

( طالبا  مف طالب المرحمة االبتدائية في اليند, واستخدمت الباحثة 90تكونت عينة الدراسة مف )عمى تحصيل مادة العمـو حيث 
حيث وزعت العينة بالتساوؼ عمى مجموعتيف ضابطة وتجريبية, وتمثمت أدوات  ؛المنيج التجريبي القائـ عمى تصميـ مجموعتيف

االستراتيجيات المستندة إلى الدماغ في زيادة التحصيل لدػ الدراسة في اختبار لمتحصيل, وأسفرت نتائج الدراسة عف فعالية 
 الطالب. 

دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى أثر التعمـ ( (Demyrhan, Onder, & Beboluk,2014وقاـ كل مف ديمراف واندر وبيبموؾ     
فاعمية  -االتجاه -لتفكير الناقدا -تحصيلالعمى بعض المتغيرات المعرفية والوجدانية" المستند إلى الدماغ في تدريس األحياء 

عمـو لممرحمة االبتدائية المتدربيف في جامعة ( معمما لمادة ال65)الذات" مف وجية نظر معممي العمـو وتكونت عينة الدراسة مف
مى ع العينة زعتوُ  , حيثذلؾ لطبيعة مشكمة الدراسةو  تجريبي والوصفيالشبو  المنيجيف واستخدـ الباحثوف  ,ساريكايا بتركيا

( درست بالطريقة العادية, 35درست باستخداـ التعمـ المستند إلى الدماغ ومجموعة ضابطة عددىا) (30مجموعة تجريبية عددىا)
وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار لقياس التحصيل ومقاييس لقياس االتجاه والتفكير الناقد وفعالية الذات كما تـ استخداـ المقابمة 

وجود فروؽ دالة إحصائيا في أؼ مف المتغيرات السابقة "  ـأسفرت نتائج الدراسة عف عد, و موعة التجريبيةلتسعة معمميف مف المج
 راء الطمبة كانت تدعـ التعمـ المستند إلى الدماغ.آفاعمية الذات " عمى الرغـ أف  -االتجاه -التفكير الناقد -التحصيل
 كمية لدراسات التأثير حجـ عمى التعرؼ إلى (, التي ىدفتGozuyesil & Dikici,2014وفي دراسة جوشيال وديكي )       
 حيث؛ دراستيما في البعدؼ التحميل منيج الباحثاف تحصيل المواد العممية, واتبع عمى وأثره الدماغ إلى المستند التعمـ فعالية درست
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 األعواـ ) بيف ما األمريكية المتحدة لوالياتوا تركيا في أجريت التي التجريبية الدراسات مف دراسة( 42)عمى  الدراسة إجراء تـ
 في (1721)و التجريبية المجموعات في( 1473) منيـ( 3194) الدراسات ىذه في الطالب عدد بمغ حيث ـ(1999-2011

 وكاف, إيجابي التأثير حجـ كاف البحث موضع الدراسات مف دراسة( 35أف ) عمى الدراسة نتائج الضابطة, وأسفرت المجموعات
 المادة أو التعميمية بالمرحمة يتعمق فيما التأثير حجـ في فروؽ  ىناؾ يكف لـ والضابطة, بينما التجريبية المجموعتيف بيف فرؽ  ؾىنا

 .العينة جنس أو الدراسية
 عمى الدافعية لمتعمـمستند إلى التعمـ بالدماغ التعرؼ عمى أثر برنامج تعميمي  ـ( دراسة ىدفت إلى2013وأجرػ الطيطي )    

طالبا  وطالبة مف  (150ساسي باألردف, وتكونت عينة الدراسة مف )والتحصيل والتفكير العممي لدػ طمبة الصف الخامس األ
 (76ربد, واتبع الباحث المنيج التجريبي القائـ عمى مجموعتيف األولى تجريبية عددىا )أمدرستيف تابعتيف لمديرية التعميـ/ قصبة 

, اختبار التحصيل, و تمثمت أدوات الدراسة في مقياس لدافعية التعمـو , طالبا  وطالبة (74ة وعددىا )واألخرػ ضابط طالبا  وطالبة,
حيث استخدـ الباحث تحميل التبايف الثنائي لجمع ؛ اختبار ميارات التفكير العممي وقاـ الباحث بتطبيق األدوات قبميا  وبعديا  و 

ووجود فروؽ , فعية التعمـ والتحصيل والتفكير العممي لدػ طمبة المجموعة التجريبيةلى تفوؽ داإالبيانات, وقد أسفرت نتائج الدراسة 
بيف مستويات دافعية التعمـ  لة إحصائيا  افي مستوػ الدافعية لمتعمـ كأثر لمتفاعل بيف الطريقة والجنس, وعدـ وجود فروؽ د

 والتحصيل والتفكير العممي كأثر لمجنس.
أثر التعمـ  التعرؼ عمى(  في دراستيما التي ىدفت إلى Akyurek & Afacan,2013كاف )وخمص كل مف أكيورؾ وأفي       

, وتكونت عينة  المستند إلى الدماغ عمى اتجاىات الطالب نحو طرؽ التدريس المختمفة ومستويات الدافعية لدييـ نحو مادة العمـو
الباحثاف التصميـ  واستخدـساسية في تركيا, األ ساسي بإحدػ المدارسمف طالب الصف الثامف األ ا( طالب57) الدراسة مف

التجريبي القائـ عمى ثالث مجموعات مجموعتيف ضابطة ومجموعة تجريبية حيث وزعت العينة بالتساوؼ عمى المجموعات الثالث 
ا ومقياس خماسي وتمثمت أداتا الدراسة في مقياس ثالثي لقياس االتجاه نحو مادة العمـو والتكنولوجي, لكل مجموعة ا  ( طالب19)

, تجاىات والدافعية سفرت نتائج الدراسة عف فاعمية التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية االأو  لقياس دافعية الطالب نحو تعمـ العمـو
 ـ.نحو تعمـ العمو 

ند إلى الدماغ ( بدراسة ىدفت إلى الكشف عف فاعمية برامج تعميمية قائمة عمى التعمـ المستSaleh,2011بينما قاـ سيال )     
( طالب مف طالب المرحمة 100والكشف عف أثرىا في الفيـ اإلدراكي والدافعية في مادة الفيزياء, وتكونت عينة الدارسة مف )

الثانوية في ماليزيا, واستخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي القائـ عمى تصميـ المجموعتيف, وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار لمفيـ 
دراكي وزيادة دة إلى الدماغ في تنمية الفيـ اإلومقياس لمدافعية, وأسفرت نتائج الدراسة عف فعالية البرامج التعميمة المستن االدراكي

 الدافعية لتعمـ المادة.
 الدماغ في تحسيف التحصيل,ب التعمـ إلى استقصاء فاعمية برنامج تعميمي مستند إلى تـ( دراسة ىدف2011وأجرت حسنيف )     
, ساب المفاىيـ العممية,واكت  (58وتكونت عينة الدراسة مف ) وزيادة الدافعية لمتعمـ لدػ طالبات الصف الرابع األساسي في العمـو

المنيج التجريبي القائـ عمى  واستخدمت الباحثةساسي بمدرسة إناث الزىور االبتدائية باألردف, طالبة مف طالبات الصف الرابع األ
دوات الدراسة المتمثمة في أإعداد , وتـ  ( طالبة28طالبة ومجموعة ضابطة عددىا ) (30ة وعددىا )مجموعتيف مجموعة تجريبي

, وأسفرت نتائج الدراسة عف فعالية البرنامج في تحسيف التحصيل اختبار التحصيل واختبار اكتساب المفاىيـ ومقياس الدافعية لمتعمـ
 ت مقياس الدافعية عدا مجاؿ الدافعية الداخمية.  واكتساب المفاىيـ وزيادة الدافعية عمى جميع مجاال
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لى الدماغ وأثره في تحصيل طالب إالمستند  لتعمـوفقا  ـ( بدراسة ىدفت إلى تصميـ نموذج تعميمي 2010وقاـ العباسي )       
الباحث  ستخدـوا, النجف طالبا  مف طالب ثانوية (60)وتكونت عينة الدراسة مف, الصف الثاني المتوسط في مادة الكيمياء بالعراؽ

التعميمي ومجموعة ضابطة درست بالطريقة  نموذجالتصميـ التجريبي القائـ عمى مجموعتيف مجموعة تجريبية درست باستخداـ ال
 وأسفرت نتائج الدراسة, العادية حيث ُوزعت العينة بالتساوؼ عمى مجموعتي الدراسة, وتمثمت أدوات الدراسة في اختبار تحصيمي

 في زيادة التحصيل. ية النموذج التعميميعف فعال
 :السابقة الدراسات على تعقيب 
 القرني دراسة مثل تعميمية كاستراتيجية الدماغ إلى المستند التعمـ دراسة السابقة الدراسات بعض تناولت :اليدؼ حيث مف -
 دراسة مثل تعميمي كبرنامج أو(, ـ2011) العباسي دراسة مثل تعميمي كنموذج أو, Sharma,2015)) شارما(, ـ2015)

 .الدماغ إلى المستند التعمـ متطمبات عمى التعرؼ إلى الطمحي دراسة ىدفت بينما(, ـ2011) حسنيف(, ـ2013) الطيطي
) سيال(, Akyurek and Afacan,2013)وأفكاف أكيورؾ دراسة مثل الذكور عمى أجريت دراسات ىناؾ :الجنس حيث ومف -

Saleh,2011 ,)الذكور( ـ2013) الطيطي دارسة تناولت بينما(, ـ2011) حسنيف دراسة مثل االناث عمى ريتأج ودراسات 
 .معا   واالناث

 حسنيف, Sharma,2015)) شارما دراسة مثل االبتدائية المرحمة تناولت دراسات ىناؾ :التعميمية المرحمة حيث مف أما -
 دراسة تناولت بينما (,Akyurek and Afacan,2013)وأفكاف يورؾأك دراسة مثل االعدادية المرحمة تناولت ودراسات(, ـ2011)

 .ثانويةال مرحمةال( ـ2015)الطمحي
, الدراسة مشكمة لطبيعة لمالئمتو تجريبيال شبوو  التجريبي المنيج السابقة الدراسات معظـ تناولت :الدراسة منيجية حيث ومف -

 Gozuyesil and) وديكي جوشيال دراسة واستخدمت, تحميلال الوصفي المنيج( ـ2015) الطمحي دراسة استخدمت بينما
Dikici,2014 ,)وآخروف  ديمراف دراسة استخدمت بينما, البعدؼ التحميل منيج  (Demyrhan & et al., 2014 )المناىج 

 .(التجريبي وشبو الوصفي) المختمطة
 دراسة في المنتج العقل عادات مثل المتغيرات مف العديد مع الدماغ إلى المستند التعمـ دراسة تـ  : الدراسة متغيرات حيث مف أما -

(, Demyrhan and et al.,2014) واخروف  ديمراف دراسة في التفكير, Sharma,2015)) شارما التحصيل(, ـ2015)القرني
 المفاىيـ واكتساب(, Akyurek and Afacan,2013)وافيكاف اكيورؾ دراسة في االتجاه(, ـ2013) الطيطي دراسة في الدافعية

 (.ـ2011)حسنيف دراسة في
 ولكف الدراسة متغيرات مع الدماغ إلى المستند التعمـ فاعمية حوؿ تدور السابقة الدراسات نتائج معظـ: الدراسة نتائج حيث ومف -

 الصف طالب لدػ العمـ وعمميات العممية المفاىيـ بمتغيرؼ  الدماغ إلى المستند التعمـ مف منبثقة استراتيجية ربط عمى عمل الباحث
 .البحثية بالمشكمة إلحساسو الباحث مصادر أحد ذلؾ فكاف سنوات سبع منذ الصف ليذا معمما   الباحث ويعمل االساسي الخامس

 
 :يلي بما السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة بو تميزت بما
 :التالية النقاط في السابقة الدراسات عف الحالية الدراسة تميزت   
 الجانبيف ذؼ بالدماغ التعمـ استراتيجية عمى رّكزت ولكنيا عاـ بشكل الدماغ إلى المستند التعمـ نظرية عف الدراسة ىذه تحدثت -1

 (.الدماغية السعة توسيع - النشطة المعالجة -اليادئة اليقظة– المنظـ االندماج -لمتعمـ االستعداد) الخمس بخطواتيا
 لدػ تنميتيما عمى االستراتيجية أثر عمى لمتعرؼ العمـ وعمميات العممية المفاىيـ وىما بعيفتا متغيريف الحالية الدراسة تناولت -2

 .الطالب
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 ةاساإلطار النظـــري للدر 
لفي أمضت؛ حيث ظيرت البدايات األولى لمحديث عف الدماغ منذ قرابة  حاز التعمـ بالدماغ عمى اىتماـ الباحثيف لعدة قروف         
وبػدأ مفيػػـو  City’s Switchboardرف العشػريف تػػـ مقارنػة عمػػل الػدماغ بمدينػة تحتػػوؼ عمػى لوحػػات مفػاتيح  وفػي بدايػػة القػ ,عػاـ

 .(Spears and Wilson, 2009, p.2) الدماغظير مفيـو نظرية جانبي  ـ1970وفي عاـ ,الدماغ يأخذ حيزا  أوسع

 مفهوم نظرية التعلم المستند إلى الدماغ:   

 & Caine)  لتربوية العديد مف التعريفات لنظرية التعمـ المستند إلى الدماغ, حيث عرفيا كل مف كيف وكيفتناولت األدبيات ا       
Caine, 1998, p.25)  نظرية تتضمف معرفػة قواعػد الػدماغ لمػتعمـ  ذؼ المعنػى, وتنظػيـ التعمػيـ بتمػؾ القواعػد فػي الػدماغ" بأنيا." 
مػع وجػود االسػتثارة  كد عمى التعمـ مع حضػور الػذىف,ؤ نظرية في التعمُّـ ت"يا ( بأنJensen, 2000, p.32) في حيف عرفيا جنسف

وغير ذلؾ مف خصائص  ,وتعدد وتداخل األنظمة في العممية التعميمية ,العالية, والواقعية, والمتعة, والتشويق, والمرح وغياب التيديد
 وتنسػيقا   نظريػة تعُمػـ تتضػمف تصػميما  : "( فقػد عّرفيػا بأنيػاEricson, 2001, p.202) أّمػا إريكسػوف   ."الػتعمـ المتنػاغـ مػع الػدماغ

لبيئة تعمـ نابضة بالحياة, وثرية بالخبرات المالئمة لممتعممػيف, مػع التأكػد مػف أف المتعممػيف يعػالجوف خبػراتيـ بصػورة تسػاعدىـ عمػى 
سػػيـ فػػي تحسػػيف قػػدرات المػػتعمـ نظريػػة ت" أنيػػا: ( 129ـ, ص2009) ويػػرػ عفانػػة والجػػيش ."اسػػتخالص المعنػػى مػػف ىػػذه الخبػػرات

أنيػػا:  (108ـ, ص2009) السػػمطي تػػرػ بينمػػا    . "التفكيريػػة مػػف خػػالؿ بػػرامج أو منػػاىج معينػػة يػػتـ بناؤىػػا فػػي ضػػوء آليػػات الػػدماغ
سموب شامل لمتعميـ والتعمـ؛ يستند إلى  افتراضات عمـ األعصاب الحديثة التي توضػح كيفيػة عمػل الػدماغ بشػكل طبيعػي, وتسػتند "أ
 (22ـ, ص2012) ويرػ عمػواف ."التركيب التشريحي لمدماغ البشرؼ وأدائو الوظيفي في مراحل تطورية مختمفةب ى ما يعرؼ حاليا  إل
    ."نظرية تستند إلى بنية الدماغ ووظيفتو بحيث توفر إطارا  بيولوجيا  شامال  لمتعميـ والتعمـ وتساعد في توضيح سموكيات التعمـ "نيا:أ

يع التعريفات السػابقة عمػى أف الػتعمـ المسػتند إلػى الػدماغ يسػتند إلػى الوظيفيػة البيولوجيػة لمػدماغ والتػي تػنعكس عمػى وتتفق جم      
أساليب التعمـ في جو تعميمي ىدؼ وبيئة تعميمية متناغمة مع مبادغ عمل الدماغ التي تعمل بصورة متكاممة وشػاممة لفيػـ المواقػف 

بيف مف يعتبر التعمـ المسػتند إلػى الػدماغ أسػموب مثػل السػمطي أو مػف يعتبرىػا نظريػة مثػل التعريفػات التعميمية بكميتيا, بينما اختمفت 
 األخرػ. 
د إلػى عمػـ األعصػاب نمفيـو نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ بأنيا "إطار شامل لمػتعمـ يسػت مما سبق يستخلص الباحث و         

راتػو المختمفػة فػي تحسػيف عمميػة الػتعمـ لألفػراد وزيػادة قػدرتيـ عمػى توظيػف وتنشػيط الحديثة بحيث يوّظف مبػادغ عمػل الػدماغ وتطو 
 ؛ حيث أف الدماغ أحد مكونات جسـ اإلنساف اليامة الذؼ يمعب دورا  ىاما  في حدوث عممية التعمـ.المعمومات المكتسبة لدييـ"

 مبادئ التعلم المستند إلى الدماغ:
 شر مبدأ  تستند إلييا نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ وىي عمى النحو التالي:  اثني ع كيف وكيف كٌل مف حدد       

 ,Caine and Caine, 2002؛ 126-110ـ, ص ص 2009؛ السػمطي, 38-33ـ, ص ص 2007)أبػو السػميد وعبيػدات,  
pp.2-6; Jensen, 2013, pp.1-10; Kiedinger, 2011, p.18; Spears and Wilson, 2009, p.2)   

 :Learning engages the entire physiologyلية التعلم ترتبط مع الفيسيولوجيا  عم -1
ف الدماغ يعمل بشكل مستقل عف الجسـ وىذا عمى خالؼ الواقع أيرػ كيف وكيف أف التعمـ التقميدؼ ىو التعمـ الذؼ يعتقد     

البد مف فيـ  يا مع بعضيا البعض وبالتالف الدماغ كغيره مف األنظمة التي تعمل معا  بحيث تتفاعل جميع جوانبيأحيث 
 .طبيعة دماغ المتعمـ مف جميع الجوانب
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 The brain/mind is social :الدماغ /العقل اجتماعي -2
وأف جػزءا  كبيػرا   ر,يتأثر الدماغ بما يحيط الفرد وبما يتفاعل معػو, واألفػراد المحيطػوف بنػا ىػـ جػزء مػف نظػاـ اجتمػاعي أكبػ     

حيػػث يبػػدأ دمػاغ اإلنسػػاف منػػذ الػوالدة بالتػػأثر واالسػػتقباؿ  ؛ومػػف انتمائنػا ,ا يعتمػػد عمػػى مػا نتػػأثر بػػو مػف مجتمعنػػامػف ذاتنػػا وىويتنػ
 واالستجابة لما يحيط بو.

  :The search for meaning is innateالبحث عن المعنى ىو أمر فطري  -3
حيػث يولػد الفػرد مػزودا  بتجييػزات بيولوجيػة  ؛وحتػى البمػوغىي التي تميز الفرد مف مرحمة الطفولة  أف الحاجة لفيـ األشياء     

حيث يعمل الدماغ عمى تسػجيل  ؛تسمح لو بفيـ العالـ مف حولو حيث تتكوف لديو رغبة أو حاجة إلى لمس األشياء ومالحظتيا
 األشياء المألوفة تمقائيا  حولو في نفس الوقت يستجيب فييا لممثيرات الجديدة.

 :The search for meaning occurs through patterning م من خالل التنميطالبحث عن المعنى يت-4
إف الدماغ يعمل بصورة أفضل بكثير عند تكويف المعاني مف الحياة بواسطة إيجاد أنماط مػف الترتيػب والتصػنيف والتنمػيط      

 ت ومقارنة وفرز المالمح.بإيجاد التشابيات واالختالفا ويكوف التصنيف ,ويشكل التصنيف جوىر عممية التنميط
  :Emotions are critical to patterning العواطف ميمة في تشكيل األنماط-5

 كيوف تجاىػل العممػاء دور العواطػف فػي عمميػة الػتعمـ بسػبب تجػاىميـ لمعمميػات الداخميػة غيػر المحسوسػة حيػث ركػز السػمو      
ىتمػػاـ بػػالعواطف ولكػػف بشػػكل منفصػػل عػػف التفكيػػر , ولكػػف صػػبح االأعمػػى مػػا يمكػػف قياسػػو مػػف ظػػواىر العواطػػف . وبعػػد ذلػػؾ 

؛ وأف الػػػدماغ والجسػػػـ بمػػػا فيػػػو العاطفػػػة يعمػػػالف معػػػا ااألبحػػػاث الحديثػػػة تػػػرػ أف العواطػػػف ميمػػػة حتػػػى لميػػػارات التفكيػػػر العميػػػ
 ويشكالف وحدة متينة.

 The brain/mind processes parts and wholes  يعالج الدماغ /العقل الجزئيـات واللليـات فـي ووـت واحـد -6
simultaneously: 

حيػث يػرػ الػدماغ الصػورة الكميػة لألشػياء وفػي نفػس الوقػت يمتفػت إلػى ؛ التعامل مع كل  مف الكل والجػزء يستطيع الدماغ      
؛ حيػػػث أوضػػػحت نتػػػائج األبحػػػاث التػػػي أجريػػػػت عمػػػى األدمغػػػة السػػػميمة أف كػػػال جػػػانبي الػػػدماغ يعمػػػالف معػػػػا  ةاألجػػػزاء الفرديػػػ

 صالف حتى تتكامل الجزئيات مع الكميات .ويتوا
 Learning involves both focused attention andيتضمن التعلم كاًل من االنتباه المركز واإلدراك الطرفـي  -7

peripheral perception: 
ىػل مػا يتجاىػل , عميػو أف يختػار مػا يختػار ويتجاو  ,عإف الدماغ ميػتـ ومنتبػو دائمػا  فػي مجػاؿ حسػي أو صػورة أو موضػو       

, وغالبا  ما يتـ انتباىنا لموضوعات ترتبط بحاجتنا ورغبتنػا, إف الفكػرة الجوىريػة فػي ىػذا , يعتبر أمرا  طبيعيا  فاالنتباه لموضوع ما
المبػػدأ ىػػي أف الػػدماغ / العقػػل منشػػغل طيمػػة الوقػػت باسػػتقباؿ أعػػداد ال تحصػػى مػػف اإلحساسػػات, والصػػور والمػػدخالت بحيػػث 

 لألفراد بصورة طبيعية.  يحدث االنتباه
 :Learning is both conscious and unconsciousالتعلم يشمل عمليات الوعي والالوعي  -8

يعالج المتعمـ المعرفة عف وعي ودراية مف خالؿ التعامل الواقعي معيا ولكف ىناؾ عمميات عقمية يقـو بيا الدماغ بدوف         
ي يعػػالج الخبػػرات والمػػدخالت الحسػػية تحػػت مسػػتويات معقػػدة مػػف الػػوعي, وىػػذا يعنػػي أف أف يعييػػا المػػتعمـ أو يػػدركيا, فػػالالوع

إال بعد وقػت قػد يكػوف سػاعة أو يػـو أو  معناىاىناؾ الكثير مف المثيرات الحسية التي يتعرض ليا المتعمـ ال يستطيع أف يدرؾ 
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نرأسبوع أو أكث ما بعد فتػرة معينػة مػف خػالؿ المعالجػات العقميػة فػي , ولذا فإف عمميات الفيـ قد ال تحدث في الفصل مباشرة, وا 
 الدماغ. 

 :There are at least two approaches to memoryلدينا على األول طريقتان لتنظيم الذالرة  -9
 و األفكػػػار ال يمكػػػفأ, ولكػػػف تمػػػؾ الخبػػػرات ةتعػػػد الػػػذاكرة مخزنػػػا  لمخبػػػرات واألفكػػػار التػػػي يعييػػػا الفػػػرد مػػػف البيئػػػة المحيطػػػ      

إذ ينبغػػي أف يػػتـ اسػػترجاع الخبػػرات واألفكػػار مػػف خػػالؿ مػػرور المػػتعمـ بمواقػػف محػػددة, وبالتػػالي  اسػػترجاعيا بسػػيولة أو تمقائيػػا ,
خراجيػػا إلػػى الػػذاكرة قصػػيرة المػػدػ لتصػػبح جػػاىزة لمتفاعػػل مػػع  ؛يحػػدث عػػدة مسػػتويات معقػػدة فػػي الػػذاكرة الختيػػار المعمومػػات وا 

 .البيئة الخارجية
 :Learning is developmentalصفة  النماء والتطور التعلم لو  -10

عمى الرغـ مف أف الػدماغ شػديد التعقيػد, ولػو إمكانػات ىائمػة إال انػو شػديد المرونػة وشػديد التغيػر فالػدماغ ال ينمػو بمجػرد       
فػػرازات كيمياويػػة ,الغػػذاء والحمايػػة يالحػػع أف فػػي السػػنوات و , ولكػػف يحتػػاج إلػػى الخبػػرات الحيػػة التػػي تقػػود إلػػى روابػػط عصػػبية وا 

ف الخاليا العصبية الدماغيػة مسػتمرة ودائمػة النمػو حيػث أنيػا قػادرة عمػى أيكوف معدؿ نمو الدماغ مذىال  وىذا يعود إلى  ىاالول
 إقامة عالقات و ارتباطات جديدة مف حيف آلخر في ضوء ما يتعرض لو المتعمـ مف خبرات معينة. 

 Complex learning is enhanced by challenge andعـاق بالتيديـديعـزز  الـتعلم المعقـد بالتحـدي وي -11
inhibited by threat: 

ذا حممػػت تيديػػدا  أو مخػػاوؼ فػػإف الػػدماغ يصػػدر اسػػتجابة سػػمبية أو عنػػف        تصػػل المعمومػػات مػػف الحػػواس إلػػى الػػدماغ, وا 
تعمـ تحػػديا  مػػف خػػالؿ تفاعمػػو مػػع البيئػػة. ممػػا ولكػػف وجػػود بعػػض التػػوتر ال يكػػوف سػػيئا  , فػػالتعمـ المطمػػوب ينبغػػي أف يواجػػو المػػ

    يؤدؼ  إلى مجازفات تحدث تحسنا  كبيرا  في عممية التعمـ. 
 :Each brain is uniquely organizedكل دماغ منظم بطريقة فريدة  -12
التنظػيـ, بػل إف ف لكػل دمػاغ طريقػة معينػة فػي إ, حيػث ةكل إنساف لو دماغ خاص بو؛ بحيث يميػزه عػف غيػره مػف البشػري     

إال أننػا  ,لكل دماغ خرائط عقمية مختمفة عف غيره مف األدمغة, ىذا عمى الرغـ مف أف لنا نفػس المجموعػة مػف األنظمػة العقميػة
والعامػل الػوراثي ومتغيػرات البيئػة  ,مف نضج الفرد وخبراتػو المكتسػبة نختمف عف بعضنا البعض, والسبب في ذلؾ يعود إلى كلّ  

 رة والتعمـ والشبكة العصبية الموصمة لمدماغ.وأساليب المذاك
أف مبػػادغ  الػػتعمـ القػػائـ عمػػى الػػدماغ تعػػزز مػػف الػػتعمـ الفّعػػاؿ الػػذؼ يحػػدث مػػف خػػالؿ  الباحــث ي ضػػوء مػػا سػػبق يػػرػ فػػ      

الػتعمـ في البحث عف المعنى وتمكيف المتعمميف مػف اسػتيعاب خبػرات  ا  ممارسة تجارب الحياة الحقيقية؛ بحيث يصبح أكثر تعبير 
الفػػردؼ. وبالتػػالي مػػف الضػػرورؼ أف يػػتـ تشػػجيع المتعممػػيف عمػػى المشػػاركة فػػي عمميػػة الػػتعمـ والتعمػػيـ بنشػػاط , وأف يػػتـ اختيػػار 

؛ كػػذلؾ مػػف الميػػػـ اختيػػار اسػػتراتيجيات التػػدريس المختمفػػة التػػي تمكػػف المتعممػػيف مػػػف ـلتفضػػيالت المػػتعم المػػواد التعميميػػة وفقػػا  
ثراء  بيئة التعمـالشعور باألماف في التعم  :لى الدماغإمبادغ التعمـ المستند (  1 الشكل)يوضح و  ـ وا 
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 مبادغ التعمـ المستند إلى الدماغ( : 1) شكل

 (Canie & Canie, 2007, p.37)المصدر:           
 التطبيقات التربوية لمبادئ التعلم المستند إلى الدماغ:

د إلػػى الػػدماغ وبػػيف التطبيقػػات التربويػػة, واسػػتفاد عممػػاء التربيػػة مػػف ىػػذه نلػػتعمـ المسػػتربطػػت األدبيػػات التربويػػة بػػيف مبػػادغ ا       
 .التطبيقات التربوية لمبادغ نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ( 1)  جدوؿ , ويوضحالمبادغ في تحسيف الممارسات الصفية

 .(Kiedinger, 2011, pp.19-23 ؛42-40ـ, ص ص2008؛ السمتي, 40-39ـ, ص ص 2007,وعبيدات )أبو السميد   

 ات التربوية لمبادغ نظرية التعمـ المستند إلى الدماغقالتطبي  1الجدول 

 مقترحات التعليم المبدأ م

شجع الطمبة عمى شرب السوائل المختمفة وتناوؿ وجبات  عممية التعمـ ترتبط مع الفيسيولوجيا. 1
 , واالستماع الجيد ليـ.ةخفيف

 شجع المتعمميف عمى التحاور وتبادؿ الخبرات فيما بينيـ. تماعي.الدماغ /العقل اج 2
 قّدـ أنشطة مرتبطة بخبرات الطفل وحياتو العممية اليومية. البحث عف المعنى ىو أمر فطرؼ. 3

 - التغذية -راِع لمراحل النضج المختمفة, إدارة التوتر البحث عف المعنى يتـ مف خالؿ التنميط. 4
 الحركة. -الراحة -التمرينات

رحب بكل طالب عند دخولو إلى الصف في بداية كل  العواطف ميمة في تشكيل األنماط. 5
 صباح.

حاوؿ تجنب عزؿ المعمومات عف سياقيا, وصمـ  يعالج الدماغ /العقل الجزئيات والكميات في وقت واحد. 6
 نشاطات تتطمب تفاعالت واتصاالت كاممة لمدماغ.

لوحات( خارج التركيز  -ضع المواد التعميمية )ممصقات االنتباه المركز واإلدراؾ الطرفي.يتضمف التعمـ كال  مف  7
 الحالي لممتعمـ لتؤثر عمى التعمـ.
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 ات التربوية لمبادغ نظرية التعمـ المستند إلى الدماغقالتطبي  1الجدول 

 مقترحات التعليم المبدأ م

دراؾ لتساعد  التعمـ يشمل عمميات الوعي والالوعي. 8 شجع المعالجة الفعالة مف خالؿ إظيار وا 
 .الطالب بشكل واع عمى تنقيح ومراجعة المعمومات

حاوؿ تجنب التركيز عمى التعميـ الروتيني ألنو يتجاىل  عمى األقل طريقتاف لتنظيـ الذاكرة.لدينا  9
 الجانب الشخصي لممتعمـ.

استخدـ تقنيات تبنى عمى الخبرة العممية والحسية, واعمل  التعمـ لو صفة  النماء والتطور. 10
 عمى ترابط المعمومات وتكامميا.

, وابتعد عف لغة ؼضع المتعمـ في مواقف تثير التحد ؼ ويعاؽ بالتيديد.يعزز  التعمـ المعقد بالتحد 11
 التيديد والوعيد.

شجع المتعمميف لمتعبير عف أنفسيـ بطرؽ مختمفة,  كل دماغ منظـ بطريقة فريدة. 12
 اىتماـ الطمبة. بواستخدـ استراتيجيات مختمفة لجذ

 الدماغ: األسس البيولوجية والفيسيولوجية للتعلم المستند إلى 
ولقد ساعدت المستحدثات التكنولوجية وصور , لفيـ آلية التعمـ المستند إلى الدماغ البد مف اإلشارة إلى تركيب الدماغ      

ـَ  في التعرؼ عمى البنية األساسية لمدماغ  FMRI)الرنيف المغناطيسي الوظيفي)  يمي يستعرض الباحث البشرؼ.  و في
-26ـ, ص ص 2010 ,مشاعمةال؛ 43-33ـ, ص ص2009كيب الداخمي لو. )السمطي, الخصائص العامة لمدماغ والتر 

 Gaddes, and Edgell 2010, pp.37-40; Gluck, Mercado, and ؛21-17ـ, ص ص2012؛ عمواف, 32

Myers,2013, pp.48-57) 

 للدماغ: عامةواًل: الخصائص الأ
 ىي:الدماغ البشرؼ مف ثالثة يتكوف  

مف أربعة فصوص و  مجموعةإلى ىو الكتمة األكبر في الدماغ و التي تنقسـ بدورىا  (Cerebrum): الدماغ الرئيسي -     
 .يحيط بو الغشاء الدماغي

  .الوظائف الحركية ساسي بوظائف التوازف و بتنظيـأييتـ بشكل (:  و Cerebellum) صغرالدماغ األ -    
 .ط الدماغ بالنخاع الشوكيالذؼ يرب الجزء ىو(: و Brainstem) الجذع الدماغي -    
 ( المكونات الرئيسة لمدماغ 2ويوضح )شكل   
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 المكوناث الرئيست للدماغ البشري(:  9) كلش

 (P.6MARIEB & HOEHN, 2014 ,)المصدر: 

 يتكوف الدماغ مف نوعيف مف الخاليا وىما:    ثانيًا: التركيب الداخلي للدماغ:
تغذيػة خاليػا الػدماغ وتسػاعد فػي نقػل الرسػائل وكػذلؾ تعمػل عمػى إبقػاء الخاليػا العصػبية فػي  الخاليا الغروية:  والتي تعمل عمى  -

 (. 3مكانيا ) شكل 

 
 الخاليا الغروية الدماغية    :(3شكل )      

 (Dhawan, 2015, p.4)المصدر:         

وتفسػػػير المعمومػػػات الحسػػػية وتػػػربط  ىػػػي الخاليػػػا األساسػػػية لمػػػتعمـ, كمػػػا وتمعػػػب دورا  ىامػػػا  فػػػي إدخػػػاؿالخاليػػػا العصػػػبية:  -
 (.4)شكل  األعصاب الحسية باألعصاب الحركية الخارجية

 

 
 (:  تركيب الخليت العصبيت4شكل )

 NEISTADT, 2013, P.5))المصدر:    

  آلية عمل الخاليا العصبية:
طريق مواد حيوية كيميائية تسمى  يستقبل جسـ الخاليا العصبية اإلشارات الكيربائية مف الخاليا العصبية األخرػ عف      

والنور أدريناليف   Adrenaline, واألدريناليف  Acetylcholine(, مثل اإلستيل كوليف Neurotransmitters الناقالت العصبية )
Nor-adrenaline ودورىا في استقباؿ المعمومات.  العصبية( آلية عمل الخاليا 5, ويوضح )شكل 
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 آلية عمل الخاليا العصبية(:  5) شكل

 Hines, 2013, p.6))المصدر: 

نظمة الفريدة "المعقدة" والمسؤولة عف جميع العمميات ف الدماغ مف األأمف خالؿ استعراض الشرح السابق  يرػ الباحث        
يقـو بعدة وظائف في  ا  موازي ا  ماغ معالجحيث يعتبر الد مما يثبت دور الدماغ في عممية التعمـ. ,العقمية والمعرفية وكذلؾ الحيوية

 .لعممية التعمـامما يتوجب عمى المعمميف استخداـ جميع المصادر التعميمية المتوفرة لدييـ في  ,نفس الوقت

 الدماغ والتعلم: اجانب
نصػػفي  ـ بػأف كػال 1960(  فػي عػاـ Paul Maclean( و بػوؿ مػاكميف )Roger Sperryأشػار العالمػاف روجػر سػبرؼ )       

الػػدماغ األيمػػف واأليسػػر ليمػػا خصوصػػيتيما ومياميمػػا الخاصػػة التػػي يقومػػاف بيػػا, وأثبتػػا بالبحػػث أف نصػػفي الػػدماغ متمػػاثالف تقريبػػا  
)الطريحػي . بالشكل وفي الوظائف الحيوية الخاصة بالحواس, أما مػف ناحيػة الوظػائف النفسػية والتفكيػر فيمػا مختمفػاف عػف بعضػيما

وال يمكػف فصػل الجانػب  ,إال أف ىناؾ العديد مف الدراسات الحديثة تؤكد عمى أف الدماغ يعمل بكميتػو ( 112ـ, ص2013وكاظـ, 
األيمف عف الجانب األيسر في التعامل مع المواقف الحياتيػة, فاإلنسػاف يمتمػؾ دماغػا  واحػدا , إال أنػو يتكػوف مػف نصػفي كػرة لمعالجػة 

 .جانبي الدماغ والعمميات التي تتـ في كل جانب (6 الشكل)المعمومات بأسموبيف مختمفيف, ويوضح 

 
 (:  جانبً الدماغ والعملياث العقليت التً تتم فً كل جانب6شكل )

(Martini, Timmons, & Tallitsch, 2012, p.55 :المصدر) 
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سػاؽ مػف أجػل حيػاة ف كال الجػانبيف يعمػالف معػا  بات, وأأف لكل جانب مف جانبي الدماغ لو وظائف محددة الباحث ستخمصيو       
  ,Schwartz)  شػوارتز  ؛ حيػث أشػاركتمػة واحػدةكأف الػدماغ يعمػل  أكػدت عمػىالحديثػة التػي  توجيػاتمثاليػة, وىػذا يتفػق مػع ال

2015,  p.  69)   واألشػياء البديييػة الموجػودة  واإلدراؾ أف األشخاص ذوؼ الدماغ األيمػف يأخػذوف القػرارات مػف خػالؿ العاطفػةإلى
ألشخاص ذوو الدماغ األيسر يأخذوف القرارات اليومية مف خالؿ متابعة وتعاقب الحدث وكيفية تفكيرىـ واعتقػادىـ فيػو, أماميـ, أما ا

 .عند اتخاذ القرارات المناسبة ولكف األشخاص ذوؼ الدماغ األوسط يتصفوف بالمرونة ويتأرجحوف ما بيف الجانب األيمف واأليسر
 د إلى الدماغ: ثر في التعلم المستنؤ العوامل التي ت

ـ, ص 2009تعتمػػد نظريػػة الػػتعمـ المسػػتند إلػػى الػػػدماغ عمػػى عػػدة عوامػػل ىامػػة, وفيمػػػا يمػػي أبػػرز ىػػذه العوامػػل: )السػػػمطي,       
 (.102-100ـ, ص ص2012 ,لموصميا؛ 105- 101ص
 : Biological Factorالعامل البيولوجي -1

والتفكيػػػر,  لػػػوجي, فالعديػػػد مػػػف األبحػػػاث أشػػػارت إلػػػى عالقػػػة الػػػدماغ بػػػالتعمـ,يػػػرتبط الػػػتعمـ المسػػػتند إلػػػى الػػػدماغ بالعامػػػل البيو        
 .واإلبداع, والذكاء فضال  عف حديثيا عف دور الحواس في الوظائف العقمية

 :Heredity Factorالعامل الوراثي  -2
عمػى قػدرات الػدماغ مػف  Geneticsنػات ل الوراثة دورا  ىاما  في عممية التعمـ المستند إلى الدماغ؛ حيث تؤثر الجيميمعب عا       

ذ تتحمػل الجينػات جميػع الصػفات الوراثيػة التػي تحػدد خصػائص الفػرد. األمػر الػذؼ يػؤثر عمػى الفػرد إحيث التذكر والذكاء والتفكير, 
 باإليجاب أو السمب أثناء تفاعمو مع الموقف التعميمي.

 :Effective Factorالعامل االنفعالي  -3
لػػػى أف إ(  Dectatanazaroاالت نتيجػػػة عمػػػل عػػػدة أنظمػػػة )أجيػػػزة ( دماغيػػػة جسػػػدية, إذ أشػػػار ديكاتػػػانزارو )تتكػػػوف االنفعػػػ      

الجياز العصبي الدماغي ىو األكثػر صػمة باالنفعػاالت, وتعتبػر االنفعػاالت عػامال  ىامػا  فػي التخطػيط لخبػرات تعميميػة ؛ حيػث تقػود 
ط الخبػػػرة باالنفعػػػاالت الحػػػادة سػػػواء اإليجابيػػػة أو السػػػمبية كممػػػا قويػػػت الػػػذاكرة لتمػػػؾ وكممػػػا قػػػوؼ ارتبػػػا ,إلػػػى االنتبػػػاه والػػػتعمـ, والػػػذاكرة

 الخبرات.
                                              :Environmental Factorالعامل البيئي  -4
حػوث الحديثػة أف الػدماغ يغيػر مػف بنيتػو  يحيط بالفرد مف مؤثرات بيئيػة, وقػد أثبتػت نتػائج البعّما لبيئة عمى الجينات, وتخبرىا اؤثر ت

 .ووظيفتو كاستجابة لممؤثرات البيئية والخبرات الخارجية
   :Movement and Feeling Factorالعامل الحسي الحركي  -5

حيػػػث تقػػػـو المسػػػتقبالت بترجمػػػة وتنظػػػيـ العمميػػػات الحسػػػية المختمفػػػة  ؛يسػػػتقبل الػػػدماغ المعمومػػػات مػػػف مػػػداخل مختمفػػػة لمحػػػواس     
وترسميا إلى الدماغ؛ إذ تعػد تمػؾ المسػتقبالت مصػادرنا عػف المعمومػات حػوؿ ىػذا العػالـ, وعنػدما ترسػل ىػذه المسػتقبالت المعمومػات 

   .إلى الدماغ فإنو يعمل عمى تصفيتيا وتخزينيا وربطيا
  :Nutritional Factorالعامل الغذائي  -6

, يجعػل  Vitaminsعتمػد بصػورة مباشػرة عمػى الفيتامينػاتوالمعمػى أسػس عمميػة  بالتغذيػة, فالنظػاـ الغػذائي القػائـ يتػأثر الػدماغ     
نجازات سوء التغذية يعمػل عمػى تػدني قػدرات المػتعمـ التفكيريػة, ويضػاؼ  و, وفي المقابل فإفالدماغ ينشط وينمو ويتحسف في قدراتو وا 

, واألكسػػجيف, واألطعمػػة المختمطػػة  واإلجيػػاد النفسػػي والعضػػمي جميعيػػا تػػؤثر عمػػى عمػػل , غيػػر المتوازنػػةإلػػى مػػا سػػبق إلػػى أف النػػـو
 الدماغ وبالتالي عمى قدرة المتعمـ عمى التعمـ والذاكرة.
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 ( العوامل المؤثرة في التعمـ المستند إلى الدماغ7ويوضح )شكل 

 
 العوامل المؤثرة فً التعلم المستند إلى الدماغ(:  7) شكل

 )المصدر: تصميم الباحث(

    
 ما يمي: الباحثوء ما سبق يستنتج في ض           

عمػى متطمبػات  يجب عمى األنظمة التعممية بما فييا مف مدارس ومعمميف أف يكوف لػدييـ خبػرات كافيػة حػوؿ العوامػل التػي تػؤثر  -
اإلدراكيػة  التعمـ المستند إلى الدماغ , بحيث يستطيع كل معمـ تطبيق ىذا النوع مف التعمـ بصػورة تتفػق مػع الػدماغ البشػرؼ وعممياتػو

 ومحاولة تنظيـ دروس في ضوء خصائص ووظائف أدمغة المتعمميف المختمفة.
المػتعمـ قدرتػو  وبالتالي يفقػدألف ذلؾ يؤثر عمى الموقف التعميمي,  ؛ضرورة إزالة مخاوؼ المتعمميف وتوترىـ الزائد وعدـ استفزازىـ -

 بحاجة إلى إدخاؿ الفرح والسرور, وتقميل الممل مف وقت آلخر. عمى التعمـ, وأف يراعي المعمـ انفعاالت المتعمـ؛ فكل  متعمـ
لمبيئة دور ىاـ في تطبيق التعمـ المستند إلى الدماغ  حيث ينمو ويتطور الدماغ مف خالؿ البيئػة التعميميػة الخصػبة التػي تكسػب  - 

 المتعمـ المعمومات ذات المعنى.
دراؾ أف أؼ تشوه في حواس المتعمـ سيؤثر سمبا  عمى تعممػو,  يجب عمى المعمميف دراسة الجوانب الحسية والحركية -  لممتعمميف, وا 

ويػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ تغييػػر أمػػاكف الطػػالب وفقػػا  لقػػدراتيـ السػػمعية والبصػػرية,  اسػػتخداـ لغػػة مفيومػػة وصػػوت مناسػػب, تييئػػة المنػػاخ 
 الصفي المالئـ حتى ال يحدث تشويو في الفيـ عف طريق المدركات أو الحواس. 

وتنػوع الواجبػات   ,شجيع المتعمميف عمى إتباع نظاـ التغذية السميمة, وتوعيتيـ بضرورة تناوؿ السوائل المختمفة خاصة عند النػـوت -
 الغذائية المتوازنة مف األمالح المعدنية والفيتامينات, والتقميل مف الدىوف والنشويات. 

 لوم:انعكاسات التعلم المستند إلى الدماغ على تعلم وتعليم الع
, حيػث أشػار كػل        انعكست مبادغ نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ عمى المجاالت التربويػة بمػا فييػا منػاىج تعمػيـ وتعمػـ العمػـو

, أإلى   (Koneck and Schiller, 2003, pp.3-5)وسشمر نؾ ف كو م ف التعمـ المستند إلى الدماغ وثيق الصمة بتػدريس العمػـو
يػرػ ىػولي   ونيػا موجبػة دائمػا, كايير تعميـ العمػـو وبػيف ىػذا النػوع مػف الػتعمـ وىػذه العالقػة ليسػت مباشػرة ولوأف ىناؾ عالقة بيف مع

(Holloway, 2007, p.64  أف مجػاالت العمػـو المختمفػة يمكػف ربطيػا ببحػوث الػدماغ, حيػث أشػار إلػى أف تكػرار المعمومػات )
 وصا  في األنشطة المعممية.بصورة منتظمة؛ يحسف مف عممية تخزينيا في الدماغ وخص

 
 



  محمود عساف
أثــر استخدام استراتيجية التعلم بالدماغ ذي الجانبين في تنمية المفاىيم العلمية وعمليات العلم لدى 

 طالب الصف الخامس األساسي بغزة
   

 

 
 
377 

 
 

IUG Journal of Educational and Psychology Sciences (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

 مفيوم استراتيجية التعلم بالدماغ ذي الجانبين:
 (17ـ, ص2001) حيػػث عرفيػػا زيتػػوف أوردت األدبيػػات التربويػػة تعريفػػات متعػػددة السػػتراتيجية الػػتعمـ المسػػتند إلػػى الػػدماغ ؛       
رتقػػاء بػػالتعميـ إلػػى الػػذروة, يػػر بػػؤرة االىتمػػاـ إلييػػا لالإحػػدػ طػػرؽ الػػتعمـ القائمػػة عمػػى المػػخ والتػػي تتطمػػب مػػف المعممػػيف تغي " :بأنيػػا

االسػتعداد لمػتعمـ, اليقظػة :)وتتضمف ىذه االستراتيجية مجموعة مف التقنيات التدريسية المرتبطة بيػذه النظريػة والتػي أجمميػا فيمػا يمػي
 المسترخاة, القمق المتوسط, االنغماس في عممية التدريس, التعامل النشط("

حدػ استراتيجيات التعمـ القائـ عمى الدماغ ذؼ الجانبيف, والتي إ " بأنيا: (111ـ, ص2009) عفانة والجيشػ كل مف وير         
 اليقظة اليادئة, المعالجة النشطة, توسيع السعة الدماغية(". االندماج المنظـ,, رئيسة ىي )االستعداد لمتعمـ مراحلتتضمف خمس 

(  بأنيػػػا: " نمػػػوذج تدريسػػػي موجػػػو لمػػػدماغ, يتنػػػاوؿ كيفيػػػة تطبيػػػق مبػػػادغ عمػػػـ Hardiman, 2012بينمػػػا تػػػرػ ىارديمػػػاف )       
األعصاب المعرفية والتعميمية في الفصوؿ الدراسية, ويتضمف ست مراحل لعممية التعمـ ىي )إعداد مناخ انفعالي لمتعمـ, تطوير بيئة 

 ات, التمدد وتطبيق المعرفة, تقييـ التعمـ(".التعمـ المادية, تصميـ خبرات التعمـ, التمكف مف المحتوػ والميار 
( ألنػو متفػق مػع خطػوات االسػتراتيجية المتبعػة ـ2009) وفي ضوء التعريفات السابقة يتبنى الباحػث تعريػف عفانػة والجػيش         

ؿ رفػع مسػتويات النمػو مف االستراتيجيات التي تعمل عمى تنشيط جػانبي الػدماغ؛ مػف خػالفي ىذه الدراسة, وتعتبر ىذه االستراتيجية 
العقمي لممتعمميف,  وتفعيل عمل الدماغ فػي بيئػة تعميميػة يسػودىا التحػدؼ اليػادؼ, مػف خػالؿ طػرح مشػكالت واقعيػة واجتماعيػة مػف 

 بيئة المتعمـ تحثو وتدفعو إلى البحث في كافة المصادر التعميمية عف حموؿ ليذه المشكالت وتوظيفيا في مواقف جديدة.
 جية التعلم بالدماغ ذي الجانبين:  خطوات استراتي 

-111ـ, ص ص2009(:   )عفانة والجيش, 8تتضمف استراتيجية التعمـ بالدماغ ذؼ الجانبيف الخطوات التالية )شكل         
114) 

 :Predisposition of Learning للتعلم االستعداد: األولى الخطوة
 إذ التقميػدؼ, التػدريس اسػتراتيجية تختمػف عػف والتػي الجػانبيف ذؼ بالدماع التعمـ استراتيجية بتطبيق الخطوة ىذه في المعمـ يقـو     
 األعصػاب لعمػـ شػاممة معرفػة) الصػفي التعمػيـ فػي الػدماغ توظيػف نحػو ضػرورة التدريسية تحركاتو في يتحوؿ أف المعمـ عمى ينبغي

 بػػيف بالترابطػػات الشػػبكية أدمغػػتيـ وتجييػػز لممتعممػػيف, الدماغيػػة النمػػاذج تغييػػر إلػػى ماسػػة بحاجػػة المعمػػـ وبالتػػالي يكػػوف  ,(واألحيػػاء
الجديػػػدة مػػػف خػػػالؿ تييئػػػة عقػػػوليـ واالسػػػتعانة ببنػػػود اختباريػػػة وتجييػػػز البيئػػػة الصػػػفية  والمعمومػػػات المتعممػػػيف لػػػدػ السػػػابقة الخبػػػرات

 المالئمة. 
 :Orchestrated Immersion المنظم االندماج: الثانية الخطوة
 والتكييػػف واالنػدماج التربويػة فػي الخبػػرات الكامػل االنغمػػاس عمػى المتعممػيف تسػػاعد تعميميػة بيئػات ابتكػػار الخطػوة ىػذه تتطمػب      
المػتعمـ  مػف يتطمػب وىػذا وسػمس, مػنظـ بشػكل المطػروح الموضػوع مع أجل التفاعل مف لممتعمميف الفرصة المعمـ يوفر بحيث معيا؛

 عاني وممارسة التعمـ التعاوني.إدراؾ الترابط بيف الجسـ والعقل وتركيب وبناء الم
 :Relaxed Alertness اليادئة اليقظة: الثالثة الخطوة 
 حيػث المطروحػة؛ التعميميػة التحػدؼ لممواقػف مبػدأ ترسػيخ خالؿ مف المتعمميف مخاوؼ يزيل أف الخطوة ىذه في المعمـ يحاوؿ      

 الفشل. خشية االرتباؾ أو االضطرابات ويزيل الصفية التحدؼ لممشكالت تثير تعميمية مواقف يوفر أف المعمـ عمى ينبغي
 :Active Processing النشطة المعالجة: بعةالخطوة الرا
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 التفاعػل نتيجػة المكتسػبة التعميميػة المعمومػات والخبػرات وتعمػيـ ترسػيخ عمػى المتعممػيف حث إلى الخطوة ىذه في المعمـ يسعى      
 بػأف لممػتعمـ المعمػـ يسػمح الخطػوة ىػذه وفػي التعميميػة, لممواقػف معنى ذؼ في تحد   انيـ,أقر  مع المشاركة خالؿ مف لممتعمميف النشط

 بالمشكمة. المرتبطة المعمومات يستنبط وأف دراستيا, المشكمة وأساليب يستبصر
 :Expanding of brain Capacity الدماغية السعة توسيع: الخامسة الخطوة

 السػعة فػي الخبػرات اكتسػاب مػف المطػروح؛ بحيػث يعػزز الموضػوع بواقػع تػرتبط إضػافية مسػائل الخطػوة ىذه في المعمـ يعطى      
 عمػػى قػػادريف يكونػػوف  المتعممػػيف أف كمػػا الػػدماغ, بنيػػة فػػي المسػػائل االضػػافية أو لممشػػكالت مختمفػػة حمػػوؿ دمػػج خػػالؿ مػػف الدماغيػػة
 حقيقا . تعزيزال يكوف  وبالتالي واقعية, مشكالت أو مسائل عندما يحموف  أفضل بصورة التعمـ

 
 خطوات استراتيجية التعمـ بالدماغ ذؼ الجانبيف( :  8شكل )

 (تصميـ الباحث)المصدر: 
 :التعلم المستند إلى الدماغ والمفاىيم العلمية موضع الدراسة

صػور ذىنػػي حيػث ال يخػرج عػف كونػو ت ؛تعريفػات لممفيػـو العممػي ولكنيػا تػدور حػوؿ المعنػىالذكػر األدب التربػوؼ العديػد مػف       
يتكػوف لػػدػ الفػرد مػػف خػػالؿ السػمات والظػػواىر المشػػتركة, وتحتػاج المفػػاىيـ العمميػػة إلػى  اسػػتراتيجيات خاصػػة لتنميتيػا, حيػػث تعمػػل 
ىذه االستراتيجيات عمى التغمب عمى الصعوبات التي تواجو المتعمميف أثناء دراستيـ ليذه المفاىيـ, ويعتقد الباحث أف السػتراتيجيات 

ستندة إلى الدماغ بشكل عػاـ واسػتراتيجية الػتعمـ بالػدماغ ذؼ الجػانبيف بشػكل خػاص دورا  ىامػا  فػي تكػويف المفػاىيـ العمميػة, التعمـ الم
وتنميتيػػا مػػف خػػالؿ ربػػط الصػػورة الذىنيػػة ليػػذه المفػػاىيـ باألشػػياء الممموسػػة التػػي تمػػس بيئػػة المػػتعمـ, وذلػػؾ مػػف خػػالؿ توظيفيػػا فػػي 

 مواقف حياتية جديدة.     

 التعلم المستند إلى الدماغ وعمليات العلم موضع الدراسة:
في تعريفات عمميات العمـ وتصنيفيا كونيا ميارات أو عمميات أو قدرات أو أنشطة إال أنيـ  عمى الرغـ مف اختالؼ التربوييف    

كورؼ العمل عمى تنميتيا  و اتفقوا عمى أنيا ترتبط بالجانب العقمي لممتعمـ والذؼ ينعكس عمى الجانب الميارؼ لذلؾ مف الضر  سابيا ا 
لدػ طالب مرحمة التعميـ األساس مف خالؿ استراتيجيات تعميمية مناسبة.  وبصفة عامة فإف عمميات العمـ عبارة عف قدرات عقمية 

يا في يستخدميا المتعمـ لتفسير وحل المشكالت التي تواجيو, كما وتساعد عمميات العمـ المتعمميف عمى توسيع خبرتيـ, وتوظيف
مواقف جديدة, ويمتقي ىذا الجانب مع التعمـ المستند إلى الدماغ ؛ عمى اعتباره نوعا  مف التعمـ الذؼ يستند إلى القدرات الدماغية" 
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في  لمستند إلى الدماغ لو دور ىاـالعقمية", حيث يعتقد الباحث بوجود عالقة بيف ىذيف المتغيريف, كما ويعتقد الباحث أف التعمـ ا
لقدرات العقمية عمى اعتبار أف مركز ىذه القدرات داخل الدماغ, وتعتبر استراتيجية التعمـ بالدماغ ذؼ الجانبيف مف تنمية ا

 –تنمي ميارات العمـ موضع الدراسة )مالحظة  يااالستراتيجيات المنبثقة مف التعمـ المستند إلى الدماغ, والتي يعتقد  الباحث أن
 دراسة عمى ىذه الميارات لوجودىا بصورة  أساسية في محتوػ مادة الدراسة. حيث اقتصرت ال ؛تصنيف( -استنتاج

 :الطريقة واإلجراءات
 :منيج الدراسة 

استخدـ الباحث في دراستو المنيج التجريبي وذلؾ لمالءمتو لطبيعة اليدؼ مف الدراسة ومشكمتيا وُيعرؼ المنيج التجريبي         
في المتغيرات المؤثرة في ظاىرة ما باستثناء متغير واحد يقػـو الباحث بتطويعػو وتغييره بيدؼ المنيج الذؼ يتـ فيو التحكـ  بأنو "

حيث أخضع الباحث المتغير المستقل في ىذه  .(164ـ, ص2004, " )زيتوف  تحديد وقياس تأثيره عمى الظاىرة موضع الدراسة
عمى المتغيػر التػابع األوؿ  مالمطريقة العادية  لمتجربة لقياس أثرى الدراسة وىػو استراتيجية التعمـ بالدماغ  ذؼ الجانبيف  باإلضافة

المنيج التجريبي ىو أكثر المناىج مالءمة لموضوع ىذه  إفو كذلؾ المتغير التابع الثاني عمميات العمـ  حيػث  المفاىيـ العممية
 . الدراسة

 : التصميم التجريبي المقترح 
مجموعة تجريبية درست باستراتيجية التعمـ بالدماغ ذؼ  ؛الثنائي القائـ عمى مجموعتيف ريبيالتج الباحث التصميـاستخدـ         

 .الجانبيف ومجموعة ضابطة درست بالطريقة العادية
 عينة الدراسة:    

( طالبا  مف طالب الصف الخامس األساسي بمدرسة شيداء الشيخ رضواف 68) قواميا قصدية عينة أجريت الدراسة عمى    
( درست باستخداـ استراتيجية التعمـ بالدماغ ذؼ 33تجريبية وعددىا ) حيث وزعت العينة إلى مجموعتيفساسية )أ( لمبنيف بغزة, األ

 ( درست بالطريقة العادية. 35الجانبيف, واألخرػ مجموعة ضابطة وعددىا )
 أدوات الدراسة:   
 تمثمت أدوات الدراسة في كل مما يأتي:   
 لمفاىيم العلمية: اختبار ا : أوالً  

األربعة أبعاد األولى مف تصنيف بمـو لممجاؿ المعرفي  و عمىشممت فقرات  قاـ الباحث ببناء اختبار موضوعي لممفاىيـ العممية    
( فقرة ُخصصت لكّل مفردة 39)وذلؾ وفقا  لمحتوػ الوحدة المدروسة تكونت صورتو األولية مف  ؛تحميل( -تطبيق -فيـ -تذكر)

( درجة , واختار الباحث األسئمة الموضوعية لمناسبتيا لمصف الدراسي وسيولة تصحيحيا 39دة, لتصبح الدرجة الكمية )واح درجة
 وسيولة تغطيتيا لممحتوػ المعرفي, واُستخدـ االختبار قبل التجربة  لتحقيق التكافؤ بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة.

 صدق المحكمين: 
, أخذ آرائيـ وقد تـَ  صعف طريق عرض الصورة األولية عمى مجموعة المحكميف ذوؼ االختصا االختبارتـ  حساب       

جراء التعديالت الالزمة  .مثل تغيير مداخل األسئمة ومراعاة السالمة المغوية ومالحظاتيـ, وا 
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 صدق االتساق الداخلي:
( طالبا  مف خارج أفراد عينة 30ى عينة استطالعية قواميا )جرػ التحقق مف صدؽ االتساؽ الداخمي لالختبار بتطبيقو عم    

حيث تـ  إيجاد معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات االختبار والدرجة الكمية لو وتراوحت معامالت االرتباط بيف  ؛الدارسة
( فقرة كما ىو 32النيائية مف )( باستثناء سبع فقرات غير دالة إحصائيا تـ  حذفيا ليظير االختبار في صورتو 0.334-0.629)

 , وىذا يدؿ عمى أف االختبار يمتاز باالتساؽ الداخمي.(2موضح بجدوؿ )

 معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار المفاىيم:
التي تـ  تحميل فقرات االختبار وفقا  لمعامالت الصعوبة والتمييز وذلؾ لمكشف عف الفقرات  شديدة الصعوبة وكذلؾ الفقرات     

وكاف  ,(0.771-0.239تتصف بعدـ قدرتيا عمى التمييز بيف الطالب وتراوحت معامالت الصعوبة لفقرات االختبار بيف )
وحسب ما يراه المختصوف في القياس والتقويـ أف فقرات االختبار يجب أف  (,0.34) لالختبار متوسط معامل الصعوبة الكمي

, %(80-%20رات السيمة وتنتيي بالفقرات الصعبة أؼ تتراوح قيمة صعوبتيا بيف )تكوف متدرجة في صعوبتيا بحيث تبدأ بالفق
بيف إجابات الفئتيف العميا والدنيا, وقد بمغ متوسط  (0.877-0.222كما تراوحت معامالت التمييز لفقرات االختبار بيت )

عمى ذلؾ يبقي الباحث عمى جميع  وبناء  , ( 0.2( ما يعني عدـ وجود فقرات تمييزىا أقل مف )60.42معامل التمييز الكمي )
 (.2, وفيما يمي وصف ألبعاد اختبار المفاىيـ وعدد فقراتو في صورتو األولية والنيائية جدوؿ )فقرات االختبار

 ابعاد وتسمسل وعدد فقرات اختبار المفاىيـ في صورتو األولية والنيائية  2الجدول 
أبعاد 
 االختبار

تسلسل الفقرات 
 األولى

الفقرات عدد 
 المحذوفة

عدد الفقرات 
 النيائية

تسلسل الفقرات 
 النيائية

 8-1 8 2 10-1 التذكر
 14-9 6 1 17-11 الفيـ
 22-15 8 2 27-18 التطبيق
 32-23 10 2 39-28 التحميل

 32-1 32 7 39-1 االختبار ككل
 

 ثبات االختبار: 
يائية باستخداـ كل مف طريقة التجزئة النصفية حيث بمغت قيمة معامل قاـ الباحث بحساب ثبات اختبار المفاىيـ في صورتو الن    

تطمئف الباحث مقبولة وىذه قيمة ( 0.73حيث بمغت قيمتو )  20 -( وكذلؾ قيمة معامل كودر ريتشاردسوف 0.84الثبات المعدؿ )
 اختبار المفاىيـ. وبذلؾ يكوف الباحث قد تأكد مف صدؽ وثبات  رإلى ثبات االختبا

 اختبار عمليات العلم: ثانيًا:
تصنيف(؛ وذلؾ -استنتاج -لعمميات العمـ حيث شممت فقراتو عمى األبعاد التالية ) مالحظةقاـ الباحث ببناء اختبار موضوعي    

واحدة, لتصبح الدرجة الكمية  ةُخصصت لكّل مفردة درج فقرة (25تكونت صورتو األولية مف ) وفقا  لمحتوػ الوحدة المدروسة حيث
 المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة. درجة, واُستخدـ االختبار قبل التجربة لتحقيق التكافؤ بيف (25)
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 صدق المحكمين:
, أخذ آرائيـ وقد تـَ  صعف طريق عرض الصورة األولية عمى مجموعة المحكميف ذوؼ االختصاتـ  حساب صدؽ االختبار      

جراء التعديالت الالزمة  .ل تغيير مداخل االسئمة ومراعاة السالمة المغويةمث ومالحظاتيـ, وا 
 صدق االتساق الداخلي:

( طالبا  مف خارج أفراد عينة الدارسة 30جرػ التحقق مف صدؽ االتساؽ الداخمي لالختبار بتطبيقو عمى عينة استطالعية قواميا )  
-0.327كمية لو وتراوحت معامالت االرتباط بيف )حيث تـ  إيجاد معامل االرتباط بيف كل فقرة مف فقرات االختبار والدرجة ال

 ( فقرة.25( وجميعيا دالة إحصائية وبالتالي يبقى الباحث االختبار في صورتو النيائية مف )0.561
  معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار عمليات العلم:

وكاف , (0.600-0.229لفقرات االختبار بيف )تـ  حساب معامالت الصعوبة والتمييز حيث تراوحت معامالت الصعوبة       
بيف  (0.877-0.222( بينما تراوحت معامالت التمييز لفقرات االختبار بيف )0.38لالختبار ) متوسط معامل الصعوبة الكمي

يبقي ولذلؾ  (, وجميع القيـ السابقة مقبولة تربويا  60.41إجابات الفئتيف العميا والدنيا, وقد بمغ متوسط معامل التمييز الكمي )
 (.3وفيـ  يمي وصف ألبعاد اختبار عميات العمـ في صورتو النيائية جدوؿ ),ر, الباحث عمى جميع فقرات االختبا

 
 وتسمسل وعدد فقرات اختبار عمميات العمـ أبعاد  3الجدول 

 الوزن النسبي عدد األسئلة تسلسل الفقرات  أبعاد االختبار

 %32 8 8-1 مالحظة

 %32 8 16-9 استنتاج

 %36 9 25-17 التصنيف

 %100 25 25-1 االختبار ككل

 :ضبط المتغيرات الدخيلة
ذا لـ يتـ ضبط مثل ىذه المتغيرات, فإنو مف   يعتبر صدؽ التجربة دالة مباشرة لمدرجة التي يتـ بيا ضبط المتغيرات الدخيمة, وا 

ذا المنطمق حرص الباحث عمى سالمة النتائج عف (, ومف ى205ـ, ص1999الصعب تقييـ آثار المتغير المستقل  )عدس, 
طريق ضبطو لمعوامل الدخيمة؛ حيث استخدـ الباحث التصميـ التجريبي ذؼ المجموعتيف ضابطة وتجريبية مع اختباريف قبمي ألفراد 

سي العاـ والتحصيل العينة لضماف التكافؤ بيف المجموعتيف, حيث قاـ الباحث بضبط العديد مف المتغيرات كالجنس والتحصيل الدرا
 في مادة العمـو كما وتـ  ضبط متغير المفاىيـ العممية وعمميات العمـ.

 :العلمية ضبط متغير المفاىيم
حيث استخدـ الباحث اختبار قبمي لممفاىيـ, ولمتحقق مف ذلؾ تـ  ؛قاـ الباحث بضبط متغير المفاىيـ العممية لعينة الدراسة     

عرؼ عمى داللة الفروؽ في متوسطات درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في جميع أبعاد اختبار ( لمتt-testاستخداـ اختبار)
 أىـ النتائج التي توصل إلييا الباحث.( 4) ل و يوضح جدوؿكك وكذلؾ مجموع األبعاد
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 ( لمتوسط درجات االختبار القبلي للمفاهيم بين مجموعتي الدراسةtنتائج اختبار)  4 جدولال

المتوسط  العدد المجموعة االختبار أبعاد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

( t) ويمة
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

 تذكر
 1.669 2.543 35 الضابطة

 0.01غير دالة عند  0.081
 1.696 2.576 33 التجريبية

 فيـ
 1.418 1.400 35 الضابطة

 0.01غير دالة عند  0.157
 1.438 1.455 33 التجريبية

 تطبيق
 1.445 1.971 35 الضابطة

 0.01غير دالة عند  0.005
 1.468 1.970 33 التجريبية

 تحميل
 1.511 2.200 35 الضابطة

 0.01غير دالة عند  0.034
 1.453 2.212 33 التجريبية

 جميع األبعاد
 3.270 8.114 35 الضابطة

 0.01غير دالة عند  0.122
 3.352 8.212 33 التجريبية

 2.652=0.01ومستوػ داللة  df=66)) " الجدولية عند درجة حريةtقيمة "                   
( الجدولية, وىذا يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة t( المحسوبة أقل مف قيمة )tأف قيمة ) ( 4) يتضح مف الجدوؿ      

لمجموعتيف في متغير المفاىيـ في االختبار القبمي المعد ليذه إحصائية بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة, وىذا يعني تكافؤ ا
 الدراسة.

 ضبط متغير عمليات العلم:  
حيث استخدـ الباحث اختبار قبمي لعمميات العمـ, ولمتحقق مف ذلؾ تـ  ؛قاـ الباحث بضبط متغير عمميات العمـ لعينة الدراسة      

وؽ في متوسطات درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في جميع أبعاد اختبار ( لمتعرؼ عمى داللة الفر t-testاستخداـ اختبار)
 .النتائج التي توصل إلييا الباحثأىـ ( 5) و يوضح جدوؿ ,عمميات العمـ وكذلؾ مجموع األبعاد ككل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الدراسة مجموعتي بيف العمـ لعمميات القبمي االختبار درجات لمتوسط( t)اختبار نتائج  5 الجدول

 أبعاد
المتوسط  العدد المجموعة االختبار

 الحسابي
االنحراف 
 الداللة اإلحصائية ( المحسوبةtويمة) المعياري 

 مالحظة
 1.170 2.249 35 الضابطة

 0.01غير دالة عند  0.435
 1.212 2.303 33 التجريبية

 استنتاج
 1.363 2.286 35 الضابطة

 0.01غير دالة عند  0.390
 1.562 2.424 33 التجريبية

 تصنيف
 1.235 2.343 35 الضابطة

 0.01غير دالة عند  0.066
 1.365 2.364 33 التجريبية

جميع 
 األبعاد

 2.155 7.057 35 الضابطة
 0.01غير دالة عند  0.062

 2.337 7.091 33 التجريبية
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 2.652=0.01ومستوػ داللة  df=66)" الجدولية عند درجة حرية)tقيمة "                            
وكذلؾ  عمميات العمـ( الجدولية, في جميع أبعاد اختبار t( المحسوبة أقل مف قيمة )tأف قيمة )( 5) يتضح مف الجدوؿ     

لالختبار ككل وىذا يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة, مما يؤكد تكافؤ 
 تيف في عمميات العمـ  في االختبار القبمي المعد ليذه الدراسة. المجموع

 إعداد دليل المعلم: 
قاـ الباحث نشطة فة والمواد اإلثرائية وكراسات األمف خالؿ اطالع الباحث عمى األدبيات التربوية ومناىج العمـو المختم      

مف كتاب العمـو "المادة", وذلؾ في ضوء استراتيجية الدراسية حدة بإعداد دليل مرشد لممعمـ يستعيف بو معمـ العمـو في تدريس الو 
عرض الدليل عمى معممي العمـو  حيث ؛التعمـ بالدماغ ذؼ الجانبيف حيث تـ تصميـ الوحدة بأسموب شّيق ودافع لمتعمـ

جراء التعديالت آوالمتخصصيف إلبداء  المناسبة ,بحيث احتوػ عمى رائيمػا حولػو وحػوؿ إمكانية التعديل, وتـ األخذ برأييـ وا 
األىداؼ المراد تعمميا, والتوزيع الزمني لمدروس, والخبرات السابقة, وخطوات التنفيذ مع الطالب, والتقػويـ بأنواعو, كما أعد الباحث 

 , وفيـ  يمي أحد الدروس المتضمنة في دليل المعمـ.بطاقات صفية في نياية الدروس

 التعرؼ عمى حاالت المادة وأىـ صفاتيا العاـ اليدؼ حاالت المادة عنوان الدرس
 الجزؼء. –الذرة    -المادة  المفاىيم األساسية
 يوضح المقصود بالكتمة.                    يوضح المقصود بالحجـ. المتطلبات السابقة 

 .ما المقصود بالكتمة.                         ما المقصود بالحجـ وياس المتطلبات السابقة
 كاز( - ماء -ممح -عينات مف مواد )سكر - كؤوس  زجاجية األدوات والمواد المستخدمة

 التقويم اإلجراءات التعليمية التعلمية السلوكية األىداف
يستنتج مفيوـ 

 المادة.
 :االستعداد للتعلم الخطوة األولى:

 دور المعلم:
؛ يستذكر الطالب مفيوـ حيث يقـو المعمـ بمناقشة الطالب لمكشف عف خبرتيـ السابقة

 –يحضر المعمـ عينات مف مواد مختمفة )سكر  الكتمة والحجـ ويربطيا بمفيـو المادة
ماء( ويقـو بطرح األسئمة التالية: تأمل المواد التي أمامؾ؟ ما مفيومؾ لممادة؟  -ممح

 اقترح مواد أخرػ تستخدميا في المنزؿ؟

 
 دور المتعلم:

المادة كل شيء لو كتمة ويشغل حيزا   ستنتج المتعمـ: أفي مف خالؿ التػأمل والمالحظة
 , كما يذكر مواد أخرػ يستخدماىا مثل النشا, الطحيف, الزيت ....إلخمف الفراغ 

 مناقشة الطالب.
 
 

يصنف المواد حسب 
 الطبيعية الحالة

  :لخطوة الثانية: االندماج المنظما
 دور المعلم:

متابعة تفاعل 
 الطالب.
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لمعنصر إلى مواد 
صمبة ومواد سائمة 

 ومواد غازية.

يقـو المعمـ بمناقشة الطالب في مفيـو المادة ويحضر كوؤس تحتوؼ عمى مواد مختمفة 
 ويطرح األسئمة التالية: 

 ؟كيف لؾ أف تصنف ىذه الموادفي كل كأس؟  تالحع ماذا

 
 دور المتعلم:

مف خالؿ المناقشة  طالب بمالحظة المواد الموجودة في الكؤوس ويتوصموف يقـو ال
 .مواد صمبة ومواد سائمة ومواد غازية بينيـ إلى أف المواد تصنف إلىف فيما والتعاو 

يفسر سبب اختالؼ 
خواص  المواد 

المتشابية في الحالة 
 الطبيعية. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 :اليقظة اليادئة :الخطوة الثالثة
 :دور المعلم

يقوم المعلم بطرح المووف  يقـو المعمـ بمناقشة المتعمميف في حاالت المادة, كما 
  :المشكل التالي

 ىل المواد المتشابية في الحالة الطبيعية تحمل نفس الخواص؟  
ما سبب  اختالؼ خواص المواد المتشابية في الحالة الطبيعية )كمثاؿ ىل يحمل الكاز 

 .؟نفس خواص  الماء
 .مف دقائق مختمفةلى أف المواد تتكوف إإجابات المتعمميف ويوجييا  إلىيستمع المعمـ 
 دور المتعلم:

يتوصل المتعمـ عف طريق فحص خواص المركبات الموجودة ومالحظة اختالفيا في 
ف المواد التي ليا نفس الحالة الطبيعية أممح( إلى -ماء( أو الطعـ )سكر-الموف )كاز

 نتيجة أنيا تتكوف مف دقائق مختمفة. تحمل خصائص مختمفة

 طرح أسئمة.
 
 
 

الذرة  يستنتج مفيـو
 والجزؼء.

  :الخطوة الرابعة: المعالجة النشطة
 دور المعلم:

يقـو المعمـ بتذكير المتعمميف بأف المواد المختمفة تتكوف مف دقائق مختمفة ويقـو بطرح 
 سئمة التالية:األ

ىل يمكف تجزئة المادة إلى وحدات أصغر؟ ماىي الوحدة األساسية لبناء المادة؟ كيف 
 مع بعضيا البعض؟ترتبط دقائق المواد 

ويربط بينيا وبيف  كتابة عدة كممات مفيدة مف أربعة حروؼ إلىيوجو المعمـ الطالب 
 .مفيـو الذرة والجزؼء

 دور المتعلم:

 مناقشة الطالب. 



  محمود عساف
أثــر استخدام استراتيجية التعلم بالدماغ ذي الجانبين في تنمية المفاىيم العلمية وعمليات العلم لدى 

 طالب الصف الخامس األساسي بغزة
   

 

 
 
385 

 
 

IUG Journal of Educational and Psychology Sciences (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

 
 

 التقويم الختامي:
 حاالت المادة ثالث ىي: .................. و..................و............... .-( أكمل الفراغ: أ1س
 ............ .ومف أمثمة المواد الغازية:  ........مف أمثمة المواد الصمبة: ........... ومف أمثمة المواد السائمة: -ب
 الحالة الطبيعية؟ ( بما تفسر: تختمف خواص المواد المتشابية في2س

 اكتب المصطمح العممي اآلتي: (1س   نشاط بيتي:
 )                             ( أصغر جزء في المادة. -أ
 )                             ( دقائق مبنية مف ذرتيف أو أكثر.-ب
 ( ضع دائرة حوؿ الشكل الذؼ يمثل جزؼء الماء:2س

                        

   
 
 
 
 

ينفذ المتعمـ نشاط كتابة كممات مختمفة مف نفس الحروؼ, ويستنتج أف الذرة عبارة عف  
 ف الذرات المترابطة.وحدة بناء المادة وأف الجزؼء ىو دقائق مبنية مف عدد م

يطبق ما تعممو في 
السابق في مواقف 

 جديدة.

 :توسيع السعة الدماغية الخطوة الخامسة:
 دور المعلم:

  يعطي المعمـ مسائل إضافية ويساعد المتعمـ عمى تطبيق ما تعممو في مسائل جديدة.
  .د غازيةمواد صمبة ومواد سائمة وموا إلى:تية صنف المواد اآل( 1س

 انش-اكسجيف-زيت-رمل-حديد
 مواد غازية مواد سائلة مواد صلبة

   
   

 (ارسـ شكال  تعبر بو عف الذرة وعف الجزؼء؟2س
  :دور المتعلم

 يقـو المتعمـ باإلجابة عف األسئمة السابقة ويزداد قدرتو عمى التعميـ في مواقف جديدة.

متابعة إجابة 
 الطالب. 
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 :تائج الدراسة ومناوشتيان
  أشارت النتائج المتعمقة بالفرض التالي:      

( بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية وأورانيم في  α ≤ 0.05) ى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  "
 ".المجموعة الضابطة في اختبار تنمية المفاىيم البعدي

الفرضية واختبار مدػ صحتيا قاـ الباحث بمقارنة الفروؽ في متوسطات درجات طالب المجموعة  ولإلجابة عمى ىذه         
( لمعينتيف المستقمتيف غير t-testاختبار ) التجريبية وأقرانيـ في المجموعة الضابطة في االختبار البعدؼ لممفاىيـ العممية مستخدما  

 لييا الباحث.إالنتائج التي توصل  (6المتساويتيف وكذلؾ قيـ حجـ التأثير ويوضح جدوؿ )
 

 الدراسة مجموعتي بيف لممفاىيـ البعدؼ االختبار درجات لمتوسط( t)اختبار نتائج  6الجدول 

المتوسط  العدد المجموعة أبعاد االختبار
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

( tويمة)
 المحسوبة

مقدار حجم  ()
 التاثير

 تذكر
 1.568 4.200 35 الضابطة

2.831** 
0.108 

 
 متوسط

 1.985 5.424 33 التجريبية

 فيـ
 1.309 3.143 35 الضابطة

 متوسط 0.105 **2.780
 1.413 4.061 33 التجريبية

 تطبيق
 1.768 3.857 35 الضابطة

3.465** 
0.154 

 
 كبير

 1.817 5.364 33 التجريبية

 تحميل
 2.102 4.771 35 الضابطة

 كبير 0.228 **4.411
 2.062 7.000 33 التجريبية

 جميع األبعاد
 5.539 15.971 35 الضابطة

4.131** 
0.205 

 
 كبير

 6.190 21.849 33 التجريبية

 1.997=0.05ومستوػ داللة  df=66)" الجدولية عند درجة حرية)tقيمة "       
 2.652=0.01لة ومستوػ دال df=66)" الجدولية عند درجة حرية )tقيمة "        
بيف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية ومتوسط  0.01( وجود فروؽ دالة إحصائيا  عند مستوػ 6يتضح مف الجدوؿ )     

درجات أقرانيـ في المجموعة الضابطة في االختبار البعدؼ لممفاىيـ العممية وذلؾ لصالح المجموعة التجريبية, في جميع أبعاد 
البعدؼ وكذلؾ في االختبار ككل, كذلؾ قاـ الباحث بحساب حجـ التأثير عمى اعتبار أنو مف األساليب اإلحصائية اختبار المفاىيـ 

حيث يركز حجـ التأثير عمى حجـ الفروؽ أو قوة العالقة بيف المتغيرات بغض النظر عف مستوػ الداللة اإلحصائية, حيث  ؛اليامة
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قل وىو استراتيجية التعمـ بالدماغ ذؼ الجانبيف عمى المتغير التابع المفاىيـ العممية قاـ الباحث بحساب حجـ تأثير المتغير المست
 (42ـ,ص2000وذلؾ باستخداـ المعادلة التالية: )عفانة, 

حيث كانت قيـ حجـ التأثير لبعدؼ التذكر والفيـ متوسطة, بينما كانت لبعدؼ التطبيق والتحميل كبيرة, ويمثل التطبيق قدرة      
ـ عمى توظيف ما تعممو في مواقف جديدة واالستفادة مف الخبرات السابقة في حموؿ المشكالت الحياتية التي تواجو المتعمـ, المتعم

ويقابل التطبيق الخطوة األخيرة مف خطوات استراتيجية التعمـ بالدماغ ذؼ الجانبيف, وىي" توسيع السعة الدماغية", كذلؾ األمر 
التعمـ بالدماغ ذؼ الجانبيف دورا  ىاما  في تنمية الميارات العميا كميارة التحميل, التي تتضمف تحديد  لمتحميل حيث تمعب استراتيجية

 العناصر المشتركة والتمييز بيف المفاىيـ المختمفة وىذا ما أكدت عميو الدراسات بأف الدماغ  لو نشاط تحميمي.
 وفيمَّ يتعلق بالفرض الصفري التالي:     

( بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية  α ≤ 0.05) ى فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  ال توجد "      
"      ولإلجابة عمى ىذه الفرضية واختبار مدػ صحتيا قاـ البعدي عمليات العلموأورانيم في المجموعة الضابطة في اختبار 

ريبية وأقرانيـ في المجموعة الضابطة في االختبار البعدؼ الباحث بمقارنة الفروؽ في متوسطات درجات طالب المجموعة التج
 (.7( لمعينتيف المستقمتيف غير المتساويتيف وكذلؾ قيـ حجـ التأثير جدوؿ )t-testاختبار) ا  لعمميات العمـ مستخدم

 ـ التأثير( لمتوسط درجات االختبار البعدؼ لعمميات العمـ بيف مجموعتي الدراسة وقيـ حجtنتائج اختبار)  7الجدول 

المتوسط  العدد المجموعة أبعاد االختبار
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

( tويمة)
 المحسوبة

مقدار حجم  ()
 التأثير

 1.942 3.857 35 الضابطة المالحظة
 كبير 0.150 **3.417

 1.674 5.364 33 التجريبية
 1.822 3.829 35 الضابطة االستنتاج

 وسطمت 0.90 *2.553
 1.862 4.970 33 التجريبية

 1.853 4.257 35 الضابطة التصنيف
 كبير 1.55 **3.480

 1.845 5.818 33 التجريبية
 4.452 11.943 35 الضابطة جميع األبعاد

 كبير 0.184 **3.852
 4.556 16.152 33 التجريبية

 1.997=0.05ة ومستوػ دالل df=66)" الجدولية عند درجة حرية )tقيمة "  
 2.652=0.01ومستوػ داللة  df=66)" الجدولية عند درجة حرية )tقيمة "   

بيف متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية  0.01( وجود فروؽ دالة إحصائيا  عند مستوػ 7يتضح مف الجدوؿ )      
ـ وذلؾ لصالح المجموعة التجريبية في أبعاد ومتوسط درجات أقرانيـ في المجموعة الضابطة في االختبار البعدؼ لعمميات العم

,  كذلؾ يتضح مف الجدوؿ السابق  0.05ككل, عدا بعد االستنتاج فيو داؿ عند مستوػ   االختبار في وكذلؾ اختبار عمميات العمـ
مالحظة والتصنيف, أف مقدار حجـ التأثير الخاص بمربع إيتا كاف متوسط القيمة في بعد االستنتاج وكاف كبير القيمة في ُبعدؼ ال

ولعل ىذا يؤكد فعالية استراتيجية التعمـ بالدماغ ذؼ الجانبيف في تنمية ىذه الميارات مف عمميات العمـ األساسية ويفسر الباحث 
 ىذه النتائج عمى النحو التالي:
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لمالحظة استخداـ المتعمـ تعتبر ميارة المالحظة القاعدة األساسية لجميع ميارات عمميات العمـ األخرػ, وتشمل ا المالحظة: 
بو, وتستند استراتيجية  المحيطة العممية الظواىر لفيـ يستخدميا أولية معمومات إلى خالليا مف ليتوصل لحواسو أو بعضا  منيا؛

التعمـ بالدماغ ذؼ الجانبيف باألساس إلى تركيب الدماغ وظائفو, حيث يحتوؼ جانبي الدماغ عمى مراكز جميع الحواس التي 
 ميا المتعمـ؛ يستخد

ومف جية أخرػ فإف محتوػ مادة الدراسة التي أجرػ الباحث عمييا دراستو " وحدة المادة" تعتمد بشكل أساسي عمى ىذه الميارة  
 في جميع دروسيا, مما يدلل لدػ الباحث أىمية استراتيجية التعمـ بالدماغ ذؼ الجانبيف في تنمية ميارة المالحظة.

 وتقديـ ,األسباب لتحديد المتعمـ بيا يقـو التي االستنتاج مف الميارات األساسية لعمميات العمـ, وىي العممية : تعتبر ميارةاالستنتاج
السابقة, وقد كاف الستراتيجية التعمـ بالدماغ ذؼ الجانبيف دور ىاـ  ومعموماتيـ خبراتيـ عمى بناء  , الطالب يالحظو لما التفسيرات

قيـ حجـ التأثير متوسطة, ولعل ىذا يرجع إلى أف ميارة االستنتاج تعتمد بشكل أساسي عمى في تنمية ىذه الميارة حيث كانت 
ركيزتيف, األولى ميارة المالحظة, مثل جميع الميارات األخرػ لعمميات العمـ وقد كانت النتائج دالة في ميارة المالحظة وحجـ 

ف التي تعتمد بدورىا عمى طرؽ واستراتيجيات التدريس المتبعة مف قبل التأثير كبير, والركيزة األخرػ وىي الخبرات السابقة لممتعممي
قاء, بينما عممت استراتيجية التعمـ بالدماغ لمطمبة تعتمد بشكل أساسي عمى اإللفي تدريس الطمبة, وغالبية طرؽ التدريس المتبعة 

 .  الجانبيف عمى تنمية ىذه الميارة ذؼ
 لبعد كبيرا , وتعتبر ميارة التصنيف مف الميارات األساسية لعمميات العمـ, وىي العمميةحيث كاف حجـ التأثير ليذا االتصنيف:  

المشتركة. وتنبثق استراتيجية التعمـ بالدماغ ذؼ  لخصائصيا طبقا  , مجموعات إلى واألحداث األشياء بتقسيـ الطالب بيا يقـو التي
ـ مبادئيا المبدأ الرابع وىو ما ينص عمى" البحث عف المعنى يتـ مف الجانبيف مف نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ والتي مف أى

خالؿ التنميط" حيث يتضمف التنميط التصنيف والترتيب, كما ويشكل التصنيف جوىرا  لعممية التنميط, والذؼ يجعل الدماغ يعمل 
عمميات العمـ نتيجة تضمنو في  %( مف الوزف النسبي ألسئمة اختبار36بصورة  أفضل, ولقد حاز التصنيف عمى أعمى نسبة )

 األىداؼ بصورة أكبر, مما يدلل لدػ الباحث أىمية استراتيجية التعمـ بالدماغ ذؼ الجانبيف في تنمية ىذه الميارة.
ي ويعزو الباحث النتائج السابقة أف ميارة المالحظة تتواجد بكثرة في المحتوػ الدراسي باعتبارىا أوؿ العمميات العممية وأساس لباق 

وتتعامل مع جيع حواس المتعمـ, كما وتستمـز مف الفرد االنخراط الفعاؿ في معالجة االشياء ومناسبة لمنمو العقمي األخرػ العمميات 
لممتعمـ كما وتتطمب ميارة التصنيف القدرة عمى التمييز والمقارنة بيف االشياء ووضعيا في فئات حسب أوجو الشبو  والفكرؼ 

االنتقاؿ مف العاـ إلى الخاص وكذلؾ تحديد المتعمـ  مف المتعمـ عممية عقمية تتطمبتعبر االستنتاج  يارةواالختالؼ في حيف أف م
تفسيرات مقنعة فجاءت نتيجة ىذه الميارة أقل مف سابقتييا مف المالحظة  لألسباب الكامنة خمف الظواىر المحيطة وا عطاء

   والتصنيف.
 ملخص نتائج الدراسة:

 إلى النتائج التالية:توصمت الدراسة     
( بيف متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية وأقرانيـ في  α=  0.01) ػ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو  -1

 لصالح المجموعة التجريبية. المجموعة الضابطة في اختبار تنمية المفاىيـ البعدؼ
 في وأقرانيـ التجريبية المجموعة طالب درجات متوسطي يفب(  α = 0.01) مستوػ  عند إحصائية داللة ذات فروؽ  توجد -2

 البعدؼ لصالح المجموعة التجريبية. العمـ عمميات اختبار في الضابطة المجموعة
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وعميو يستنتج الباحث أف الفروؽ بيف مجموعتي الدراسة تعزػ الستخداـ استراتيجية التعمـ بالدماغ ذؼ الجانبيف, مما يدفع الباحث 
 .نتائج عمى عينة الدراسةإلى تعميـ ال

 توصيات الدراسة:
 في ضوء نتائج الدراسة ُيوصي الباحث بما يمي:      

 محاولة تطوير مناىج العمـو في ضوء أبعاد ومبادغ التعمـ المستند إلى الدماغ. -1
بالدماغ ذؼ الجانبيف بشكل خاص توعية معممي العمـو باستراتيجيات التعمـ المستندة إلى الدماغ بشكل عاـ, واستراتيجية التعمـ  -2

وتدريبيـ عمى استخداميا في البيئة الصفية؛ حسب حاجة الموقف التعميمي, وذلؾ مف خالؿ إعداد ورش العمل, وتوزيع النشرات 
 التعميمية, وعقد الدورات التدريبية ليـ.  

 مناسبة ليا.االىتماـ بالمفاىيـ العميمة في مناىج العمـو واختيار استراتيجيات تدريسية  -3
االىتماـ بالقدرات العقمية لممتعمميف ومحاولة تنميتيا؛ عف طريق إثراء مناىج العمـو بأنشطة تعميمية في ضوء جانبي الدماغ,  -4

 بحيث تراعي أدمغة المتعمميف المختمفة. 

 مقترحات الدراسة
 نحو التالي:امتدادًا للدراسة الحالية يقترح الباحث بعض الدراسات المستقبلية على ال   
 إجراء دراسات ُمماثمة, وذلؾ لمتعرؼ عمى أثر استراتيجية التعمـ بالدماغ ذؼ الجانبيف في كل  مف المرحمة اإلعدادية والثانوية. -1
إجراء دراسات تستيدؼ الكشف عف أثر استراتيجية التعمـ بالدماغ ذؼ الجانبيف عمى تنمية متغيرات تابعة ُأخرػ, مثل: الدافعية  -2
عمـ, الخياؿ العممي, وميارات الذات األكاديمي, وميارات اتخاذ القرارات, وتعديل التصورات البديمة )الخطأ( لممفاىيـ العممية, لمت

 التي لـ يتناوليا الباحث  والمتكاممة. –وكذلؾ عمميات العمـ األساسية اأُلخرػ 
المناطق السكنية, والمراحل التعميمية, ألجل تعميـ إجراء دراسات وصفية؛ بحيث تتضمف عينات عشوائية أكبر مف مختمف  -3

 النتائج.

 



  محمود عساف
أثــر استخدام استراتيجية التعلم بالدماغ ذي الجانبين في تنمية المفاىيم العلمية وعمليات العلم لدى 

 طالب الصف الخامس األساسي بغزة
   

 

 
 
484 

 
 

IUG Journal of Educational and Psychology Sciences (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

 وائمة المصادر والمراجع
  أواًل: المصادر والمراجع العربية:

 القرآف الكريـ. 
 لمنشر والتوزيع. عماف: دار الفكر. والتفكير  والتعميـ  الدماغ .(ـ2007) .وعبيدات, ذوقاف ,أبو السميد, سييمة 

فاعمية برنامج تعميمي قائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ في الدماغ في تحسيف التحصيل  .(ـ2011) .حسنيف, خولة يوسف
الجامعة (. غير منشورةدكتوراه رسالة )واكتساب المفاىيـ العممية وزيادة الدافعية لمتعمـ لدػ طمبة المرحمة األساسية في العمـو 

 األردنية.
 عماف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة. .3ط .لعمـو لمجميعتعميـ ا(. ـ2011) .عبدهللا خطابية,  

 المصرية الجمعية. المخ عمى القائـ التعميـ لنظرية ناقد تحميل  .أغسطس( 1-يوليو  29ـ, 2001الحميد. ) عبد كماؿ, زيتوف 
 االسكندرية., يرق أبو العممية, التربية: بعنواف الخامس العممي المؤتمر ورقة مقدمة إلى .العممية لمتربية

القاىرة: عالـ الكتب لمنشر . والكيفي الكمي المنظور مف والنفسي التربوؼ  البحث منيجية ـ(.2004زيتوف, كماؿ عبد الحميد. )
 .والتوزيع

دار المسيرة لمنشر . عماف: مفاىيـ وتطبيقات عممية :طرائق تدريس العمـو(. ـ2009) .سميماف البموشي,و  ,عبدهللا سعيدؼ,
 يع.والتوز 
 إربد, األردف: عالـ الكتب الحديثة. .تطورات مبتكرة ..التعمـ المبني عمى الدماغ رؤػ جديدة . (.ـ2008). فراس السمتي,

 الصفا لمنشر والتوزيع. عماف: دار .التعمـ المستند إلى الدماغ (.ـ2009). السمطي, ناديا سميح 
 جامعة. الدماغية" والسيادة العقل عادات" الدماغ نصفي إلى المستندة الذكية السموكيات(. ـ2013)حيدر., وكاظـ فاىـ, الطريحي,
 .والتوزيع لمنشر صفاء دار: العراؽ, بابل
 الطبيعية العمـو لتدريس الالزمة الدماغ نظرية إلى المستند التعمـ استخداـ مطالب(. ـ2015) الرحمف. عبد الرحيـ عبد, الطمحي

 .السعودية, القرػ  أـ جامعة, التربية  منشورة(. رغي ماجستير )رسالة الثانوية بالمرحمة
 العممي والتفكير والتحصيل لمتعمـ الدافعية في الدماغ إلى المستند التعمـ عمى قائـ تعميمي برنامج أثر(. 2013) مسمـ., الطيطي
 .39 -13 ,(44)3, النفس وعمـ التربية في العربية مجمة الدراسات .باألردف األساسي الخامس الصف طمبة لدػ

في تحصيل طالب الصف الثاني  وأثره  (. تصميـ تعميمي وفقا  لنظرية التعمـ المستند إلى الدماغـ2010) , منذر مبدر.لعباسيا 
 .71-62, (44) 6, ديالي جامعة -كمية التربية, مجمة الفتحالمتوسط في مادة الكيمياء. 

 : دار الفرقاف.عماف.ساسيات البحث التربوؼ أ(. ـ1999) .عدس, عبد الرحمف
 عماف: دار المسيرة لمنشر والتوزيع. .طرؽ وأساليب تدريس العمـو(. ـ2001) .عطاهللا, ميشيل كامل 

مجمة والنفسية.  التربوية البحوث النتائج في مصداقية عف الكشف في واستخداماتو التأثير ـ(. حجـ2000عفانة, عزو إسماعيل. )
 . 58-29(, 3)4, ةالبحوث والدراسات التربوية الفمسطيني

  لمنشر والتوزيع. األردف: دار الثقافة-. عمافالتدريس والتعمـ بالدماغ ذؼ الجانبيف(. ـ2009) .يوسف والجيش, ,عزو ,عفانة
 عماف: دار صفاء لمنشر والتوزيع. .تربية الدماغ البشرؼ وتعميـ التفكير(. ـ2012) .عامر إبراىيـ .عمواف,



  محمود عساف
أثــر استخدام استراتيجية التعلم بالدماغ ذي الجانبين في تنمية المفاىيم العلمية وعمليات العلم لدى 

 طالب الصف الخامس األساسي بغزة
   

 

 
 
484 

 
 

IUG Journal of Educational and Psychology Sciences (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

 عالي التفكير تنمية عمى العمـو تدريس في الدماغ إلى المستند التعمـ استراتيجية استخداـ أثر (.ـ2015) خفير. مسفر, القرني
 غير دكتوراه )رسالة المختمفة الدماغية السيطرة أنماط ذوؼ  المتوسط الثاني الصف طالب لدػ العقل عادات وبعض الرتب

 .السعودية, القرػ  أـ جامعة منشورة(.
 .الفكر العربي دار: عماف .الكريـ القرآف آيات حفع في الدماغ أبحاث توظيف(. ـ2010) سميماف. مجدؼ, المشاعمة
 .دجمة لمنشر والتوزيع دار: عماف .البشرؼ  الدماغ(. ـ2012) أحمد. سامي, الموصمي
 الفكر دار:  القاىرة .العمـو تدريس في حديثة واستراتيجيات وأساليب طرؽ (. ـ2005) ومنى. اليادؼ, وعبد أحمد,, النجدؼ

 .العربي
 ثانيًا: المراجع األجنبية:

Akyurek, E., & Afacan, O. (2013). Effects of Brain-Based Learning Approach on Students, Motivation 

and Attitudes Levels in Science Class.  Mevelana International Journal of Education (MIJE), 3(1), 

114-119. 

Caine, R. & Caine, G. (1998). Building a bridge between the neurosciences and education: Cautions and 

possibilities. Nassp Bulletin, 82(598), 1-8. 

Caine, R., & Caine, G. (2002).  The 12 Brain/Mind Natural Learning Principles Expanded. The Natural 

Learning Research Institute, Idyllwild, California, U.S.A. 

Caine, R., & Caine, G.(2007).  Natural Learning: The Basis For Raising And Sustaining High 

Standards Of Real World Performance.  The Natural Learning Research Institute, California. 

Dhawan, J.(2015, May 29). Does Glial Cells Have Any Role in Generating & Propagating Creative 

Thought ? Nearly 80 – 90 % of the Brain is Composed of Glia. GURUKOOL śloka. Retrieved 

March   16,  2015,  from.  https://jeevanshu.wordpress.com/2015/05/29/do-glial-cells-have-any-

role-in-creativity-and-genius-nearly-90-percent-of-the-brain-is-composed-of-glial-cells-not-

neurons/ 

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

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

Education, 11(3), 3-23. 

Erickson,  H. (2001). Stirring the Head,  Heart, and  Soul. (2nd  ed.). New York : Corwin Press.  

Gaddes, W. & Edgell, D. (2010). Learning disabilities and brain function: A neuropsychological 

approach. (3rd ed.). New York: Springer. 

Gluck, M. A., Mercado, E., & Myers, C. E. (2013). Learning and Memory: From Brain to Behavizor. 

(2nd ed.).  New York:  Worth Publishers. 

Gozuyesil, E. &  Dikic,  i. A. (2014). The Effect of Brain Based Learning on Academic Achievement: A 

Meta-Analytical Study. Educational Sciences: Theory and Practice, 14(2), 642-648. 

Hardiman, M. (2012). The Brain-Targeted Teaching Model for 21st-Century Schools. Johns Hopkins 

University,  Maryland, U.S.A.  

Hines, T. (2013). Anatomy of the brain. University Of Cincinnati, Department of neurosurgery Ohio, 

U.S.A. 

Holloway,  H. (2007). How does the brain learn science. Educational Leadership, 58(3), 85-86. 



  محمود عساف
أثــر استخدام استراتيجية التعلم بالدماغ ذي الجانبين في تنمية المفاىيم العلمية وعمليات العلم لدى 

 طالب الصف الخامس األساسي بغزة
   

 

 
 
484 

 
 

IUG Journal of Educational and Psychology Sciences (Islamic University of Gaza) / CC BY 4.0 

 

JENSEN, E. (2000). BRAIN-BASED LEARNING: THE NEW SCIENCE OF TEACHING & TRAINING.  

SAN DIAGO, CALIFORNIA :  THE BRAIN STORE. 

BASED EDUCATION: -S FOR BRAIN). GUIDING PRINCIPLEDECEMBER 19 JENSEN, E. (2013, 

BUILDING COMMON GROUND BETWEEN NEUROSCIENTISTS AND EDUCATORS. BRAIN BASED 

LEARNING, RETRIEVED MARCH   6,  2015,  FROM. 

-BASED-BRAIN-FOR-PRINCIPLES-GDLEARNING.NET/GUIDINHTTP://WWW.BRAINBASE

 EDUCATION/ 

Kiedinger, R. (2011). Brain-based Learning and its Effects on Reading Outcome. (Unpublished 

Master’s Thesis). University of Wisconsin-Stout, Menomonie, U.S.A. 

Koneck, L.,  & Schiller, E. (2003). Brain-Based Learning and Standards-Based Elementary Science. 
Education Resources Information Center ( ERIC), ED472624. 

Martini, H., Timmons, M. & Tallitsch, B. (2012). Human Anatomy. ( 7th ed.). Hawaii  University, 

Manoa, U.S.A.  

Marieb, E., & Hoehn, K. (2014). Human Anatomy & Physiology.( 9th ed.). Holyoke community college, 

Holyoke Massachusetts, U.S.A.  

Neistadt, E. (2013,  January  17). The Nervous System: Structure of Neurons. Slideshare, Retrieved 

March   10,  2015,  From. http://www.slideshare.net/emneistadt/structure-of-the-nervous-system-33. 

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

Learning Motivation towards the Subject of Physics: A Qualitative Approach. China Education 

Review, 1(1) ,63-72. 

Schwartz, M. (2015). Mind, Brain and Education: A Decade of Evolution. Mind, Brain, and Education, 

9(2), 64-71.  

Spears,  A., & Wilson, L. (2009, November 11). Brian-Based Learning Highlights. Training and 

Research Institute (INDUS), Retrieved March 14, 2015,  From. http://faculty.wiu.edu/JR-

Olsen/wiu/research/Learning-and-Brain.htm 

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

Elementary Level  Students with different Learning Styles. International Journal of Research in 

Economics and Social Sciences, 5(4), 55-64. 
 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

