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ملخ�ص البحث:
ه���دف �لبح���ث �حل���ايل �لتعرف على و�ق���ع �لبحث �مل�س���رى و�لعربى فى جمال 
�لتعل���م �مل�س���تند �إىل �لدم���اغ خ���الل �لف���رتة م���ن )2003 – 2016م( وذل���ك با�س���تخد�م 
منهج���ني هم���ا �لببليوم���رتى �لببليوج���ر�يف وم���ا ور�ء �لتحلي���ل عل���ى بح���وث �لتعل���م 
�مل�س���تند �إىل �لدم���اغ ف���ى �لنت���اج �لعلم���ى �مل�س���رى و�لعرب���ى. ومبر�جع���ة )60( بحًث���ا 
ودر��س���ة م�س���رية وعربية �سابقة تناولت بر�مج و�أن�س���طة تدري�سية وتدريبية تدخلية 
قائمة على �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ لدى �لعاديني وذوى �لإعاقة و�ملوهوبني �أ�سارت 
نتائج �لدر��س���ة �إىل: �حتلت �لبحوث �ملن�س���ورة �ملرتبة �لأوىل، يليها ر�سائل �لدكتور�ه، 
ثم ر�سائل �ملاج�ستري، كما �سهدت �لفرتة �لزمنية من عام 2012 وحتى عام 2016 �أكرث 
در��س���ات جتريبي���ة فى جمال �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدماغ، وكان ع���دد �لباحثني �لذكور 
يفوق عدد �لباحثات �لإناث، وجاءت م�سر فى �ملرتبة �لأوىل من �لدول �لعربية �لتى 
�أُجريت بها تلد �لدر��سات و�لبحوث، و�نح�سر عدد �ملوؤلفني فى �لعامل �لعربى �لذين 
�أهتمو� باإجر�ء در��سات وبحوث جتريبية فى جمال �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ ما بني 
موؤلف و�حد �إىل موؤلفان، وتوزعت �لبحوث �لتجريبية فى جمال �لتعلم �مل�س���تند �إىل 
�لدم���اغ خ���الل تلك �لفرتة فى )19( جملة ودورية علمية حمكمة، حيث جاءت جملة 
در��س���ات عربي���ة ف���ى �لرتبية وعل���م �لنف�س فى �ملرتب���ة �لأوىل. �أكرث �ل�س���رت�تيجيات 
�لتدخلية �لأكرث ��ستخد�ًما فى جمال �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ هى �ل�سرت�تيجيات 
�لتدري�س���ية، يليها �ل�س���رت�تيجيات �ملعرفية بالرغم من �أهميتها. �أكرث �لت�س���ميمات 
�لتجريبية �ملتبعة هو ت�س���ميم �ملجموعة �لتجريبية و�ملجموعة . وجود تاأثري موجب 
د�ل �إح�سائًيا لتلك �لرب�مج، تر�وح ما بني �ل�سعيف و�لكبري. ويختلف حجم �لتاأثري 
لتلك �لرب�مج �لتدخلية و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية باخت���الف �ملرحلة �لتعليمية، 
ن���وع جن����س �ملفحو����س، عينات �لدر��س���ة، ن���وع �لدر��س���ة، حج���م �لعينة، �مل���دة �لزمنية 

لتنفيذ �لرب�مج �لتدخلية و�ل�سرت�تيجيات �لتدري�سية.

كلم��ات مفتاحية: �لدماغ - �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدماغ – �لعادي���ني – ذوى �لإعاقة – 
�ملوهوبني – �ملنهج �لببليومرتى �لببليوجر�فى - �أ�سلوب ما ور�ء �لتحليل.
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The reality of Egyptian and Arab research in the field of 
brain-based learning during the period (2003- 2016) the 

normal and with disabilities and talented

An evaluation study of empirical research using two 
approaches Bibliographic Bibliometric and Meta- analysis

Prepared by

Dr. Amal Mohammed Ghanayem
Lecturer of Special Education

Faculty of Education in Ismailia - Suez Canal University

Summary
The present study aimed to recognize the reality of the Egyptian 

researcher and the Arab world in the field of learning-based brain 
during the period (2003 - 2016 AD) and that two approaches are 
Albbleomtry bibliographic and beyond the analysis of the document 
to the brain in the scientific Egyptian and Arab production of learning 
research. A review of 60 research and the study of Egyptian and Arab 
it has reached results the study follows:  1. published research was 
ranked first, followed by doctoral dissertations, and theses, also saw 
the time period from 2012 until the end of 2016, more experimental 
studies in the field of learning based on the brain, and the number of 
male researchers outnumber female researchers, Egypt and ranked 
The first of the Arab states, which was conducted by birth to studies 
and research. 2- a more interventionist strategies most widely used 
in the field of brain-based learning is a teaching strategy, followed by 
cognitive strategies in spite of its importance. 3- more experimental 
designs used is the design of the experimental group and the group. 
4- A positive effect D. statistically for those programs, ranging from 
the weak and the Great. 5- The effect size is different for those 
interventionist programs and teaching strategies depending on the 
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educational level, sex of screened, the study samples, the type of 
study, the sample size, the length of time for the implementation of 
interventional programs and teaching strategies.

Keywords: brain - brain-based learning - normal - disabilities 
- talented - Bibliographic Bibliometric Method - method of Meta- 
analysis..
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مقدمة:
�س���هد �لبح���ث �لنف�س���ى و�لرتبوى خ���الل �لقرن �ملا�س���ى وحتديًد� ف���ى نهايته 
حت���ولت مهم���ة فى �لنظر �إىل عملية �لتعلم، وت�س���من ذلك �لتحول �إثارة �لت�س���اوؤلت 
حول ما يجرى د�خل دماغ �ملتعلم وكيفية تكوين عقله؛ مثل: بنيته �ملعرفية، وقدرته 
عل���ى جتهي���ز ومعاجلة �ملعلومات، و�أمناط تعلمه وتفكريه، وكل ما يجعل �لتعلم لديه 
فعال وذ� معنى، وكيفية تنمية �إمكانات �ملتعلمني، وتنمية قدر�تهم �لدماغية لأق�سى 
درج���ة ممكن���ة؛ لأن �حلي���اة �ملعا�س���رة حتت���اج �إىل �أف���ر�د مفكري���ن قادرين عل���ى �تخاذ 
�لق���ر�ر �ل�س���ليم حلل �مل�س���كالت و�لتعامل م���ع متطلبات وغمو�س وتعقد هذ� �لع�س���ر 

�لذى يت�سم بالتقدم و�لتدفق و�لعبء �ملعرفى و�ملعلوماتى.  

�لدم���اغ)1(،                            وظيف���ة  ب���ني  للعالق���ة  �أُ�س����س من���وذج  جدي���د  ذل���ك  �أج���ل  وم���ن 
وب���ني �ملمار�س���ة �لتقليدي���ة؛ يوؤك���د عل���ى �أن �لعمليات �لعقلي���ة �ملعرفية تت�س���رر كثرًي� 
بفعل تهديد حجرة �لدر��س���ة �ملدر�س���ية، و�أننا �إذ� جتاهلنا كيفية عمل �أدمغة �ملتعلمني 

ف�سوف ُنعر�س جناهم �إىل �خلطر )جن�سني، 2014، �س 17(.

 Brain  Based  Learning ومن ثم ظهرت نظرية �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ
 Cognitive �ملع���ريف  �لع�س���بى  �لنف����س  عل���م  بح���وث  نتيج���ة   Theory (BBLT)
Neuropsychology (CNP) و�لت���ي ت�س���رح كي���ف يتعل���م �لدم���اغ باعتباره ع�س���و 
�لتعلم، وكذلك �لعمل علي �إحد�ث �لتكامل بني علم �لنف�س �لع�س���بى و�لف�س���يولوجي 
و�لكيمي���اء �حليوي���ة وعلم �لنف�س �ملعرفى، وهو جمال دينامي منذ �لت�س���عينات وذلك 
نتيج���ة تط���ور �ملعلوم���ات ح���ول ف�س���يولوجيا �لأع�س���اب وربطه���ا بالعملي���ات �لعقلي���ة 

.(Kathleen, 2006) ملعرفية �لالزمة للتعلم�

وف���ى هذ� �ل�س���دد �ُس���مى �لعق���د �لأول من �لقرن �حل���ادى و�لع�س���رين ب� »عقد 
�لدماغ«، حيث  تو�س���عت �أبحاث �لدماغ يف نهاية �لقرن �لع�س���رين وذلك ب�س���بب ظهور 
�لتقني���ات �حلديث���ة �لت���ي �أتاح���ت للعلم���اء فر�س �س���رب مناط���ق يف �لدم���اغ طاملا ترك 
�س���اأنها للتخم���ني، ومل يتمك���ن �أي بحث من ��س���تثارة �لهتمام �أكرث مم���ا فعله �لبحث 
يف جانب���ى �لدم���اغ لأن �لك�س���ف ع���ن �أن كل جان���ب منهم���ا يعم���ل بطريق���ة تختلف عن 

�لدماغ و�ملخ )Brain( م�سطلحني مرت�دفني فى �لدر��سة �حلالية.  )1(
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طريق���ة �جلانب �لآخر، ي�س���ري �إىل تو�س���يع مفهومنا عن عملي���ات �لتفكري �لتي متيل 
�إىل �لعملي���ات �للفظي���ة �لتحليلي���ة، ونح���ن منل���ك �لدلي���ل �لآن على �أن ه���ذ� �لرتكيز 
يوؤدي �إىل جتاهل ن�سف قدر�ت �لدماغ، فماذ� عن �لن�سف �لآخر؟. �إن نتائج �لأبحاث 
�حلديث���ة �ملتعلق���ة بجانب���ى �لدم���اغ وبعل���م �لنف����س �لع�س���بى �ملعرفى و�لف�س���يولوجى 
جعلتنا نعي �أننا منتلك �أ�سلوبني خمتلفني ولكنهما متكاملنب يف معاجلة ��ملعلومات: 
�أحدهم���ا مكان���ى ومتز�م���ن )�أك���رث من خطوة ف���ى ذ�ت �لوق���ت( ويخت�س ب���ه �جلانب 
�لأمي���ن للدم���اغ، و�لأ�س���لوب �لآخر خطى )خط���وة تلو �لأخرى( ويخت����س به �جلانب 
�لأي�س���ر للدماغ، وقد �أثار هذ� �لأكت�س���اف �هتمام �لرتبويني و�مل�س���ئولون عن �لعملية 
�لتعليمية فى تطبيق نتائج �لأبحاث �ملتعلقة بجانبى �لدماغ فى �لبيئة �ل�سفية د�خل 
حج���رة �لدر��س���ة مبوؤ�س�س���اتنا �لرتبوي���ة و�لتعليمي���ة )يو�ُس���ف، 2005؛ 2007؛ 2010 �أ،       

ب؛ 2011 �أ، ب، ج، د؛ 2012 �أ، ج، د؛ 2015؛ 2016(. 

وف���ى �س���وء �حلقيقة �لت���ى موؤد�ها �أن جميع �ملعلمني م���ن �ملحتمل �أن يتعاملو� 
م���ع �ملتعلم���ني �س���و�ء �أكانو� عادي���ني �أو ذوى �إعاقة، ف���اإن بر�مج تربي���ة �ملعلمني تر�جع 
�ملناهج �لتعليمية �لتي تعد معلمي �مل�س���تقبل ل�س���تخد�م طرق تدري�س���ية منا�س���بة مع 
جميع �أنو�ع �ملتعلمني؛ لذ� فاإننا بحاجة �إىل ت�س���ميم �لتعليم فى �س���وء نظرية �لتعلم 
�مل�س���تند �إىل �لدماغ )BBLT( د�خل مد�ر�س���نا �مل�س���رية و�لعربية فى �لقرن �حلادى 
و�لع�سرين باعتباره مدخاًل لتجويد عمليتى �لتعلم و�لتعليم لدى �ملتعلمني �لعاديني 

وذوى �لإعاقة )يو�ُسف وغنامي، 2016(.

ولق���د ��س���تخدمت �لأ�س���اليب �لكمي���ة �لببليومرتي���ة �لببليوجر�في���ة لالإنتاج 
�لعلمى فى �لعلوم �لنف�س���ية و�لرتبوية فى �لعديد من �لدر��س���ات �س���و�ء كان للعاديني 
�أو ل���ذوى �لإعاق���ة و�ملوهوبني )�لبخيت و�ل�س���يخ، 2006، 2007؛ �لبخيت، 2008؛ 2012 
�أ، ب؛ يو�س���ف، 2012 ب؛ �أبو�لفت���وح، 2013؛ �لكلي���ة، 2015؛ و�حلنو، 2016(، ورغم تعدد 
هذه �لدر��سات وتنوعها فاإن �ملجال ل يز�ل بكًر� ويحتاج �إىل عدة در��سات حتى يكتمل 
�لفهم �لعميق لهذ� �لإنتاج �لعلمى، وحتى تت�س���ح معامل �سورته ب�سكلى جلى، وتتبني 
جو�نب���ه وخباي���اه، لذ� تاأت���ى �لدر��س���ة �لببليومرتي���ة �لببليوجر�في���ة �حلالية لتكمل 
جه���ود تل���ك �لدر��س���ات �ل�س���ابقة بتناوله���ا ملج���ال �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدم���اغ، وبذلك 
حت���اول �لإ�س���هام من خالل �لتحليل �لببليوم���رتى �لببليوجر�فى فى مهمة مر�جعة 
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وفح����س �لإنت���اج �لعلم���ى فى �لبحث �لنف�س���ى و�لرتبوى �مل�س���رى و�لعربى فى جمال 
�لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ.  

وم���ن ناحي���ة �أخرى جند �أن �أ�س���لوب ما ور�ء �لتحلي���ل Meta- Analysis قد 
ظهر - لأول مرة – فى �لعلوم �لرتبوية و�لنف�سية على يد جال�س Glass عام 1976م 
ليطب���ق عل���ى نتائ���ج �لدر��س���ات و�لبح���وث �لكمي���ة �أو �لرقمية به���دف تكام���ل �لنتائج 

�ملتعددة و�ملتنوعة لهذه �لبحوث و�لدر��سات )عبد�حلميد، 1987، �س 318(.

 Analysis of ولق���د ع���رف هذ� �لأ�س���لوب فى بد�يات���ه باأنه حتليل �لتحالي���ل
Analysis، ويهدف �إىل دمج جمموعة كبرية من �لنتائج �لتى تو�سلت �إليها در��سات 

وبحوث �سابقة منف�سلة بغر�س تكاملها )�أبوحطب و�سادق، 1996، �س 128(.

  ويقوم �أ�سلوب ما ور�ء �لتحليل على جمع وتلخي�س نتائج جمموعة كبرية من 
�لدر��سات ذ�ت �لعالقة، و��ستخد�مها كبيانات، ومن ثم حتليلها ل�ستخر�ج قيم كمية 
تعطي موؤ�سًر� عن مدى فاعلية �لدر��سة، بدًل من �ل�ستعانة باأ�سلوب �ل�سرد �لنظري. 
ويوؤكد �لعديد من �لباحثني على �أهمية ��س���تخد�م �أ�س���لوب ما ور�ء �لتحليل يف حتليل 
�لدر��س���ات �لرتبوية و�لنف�س���ية، �إذ تعد �أكرث �لطرق كفاءة ودقة و�ت�ساًقا وتنظيًما من 
 (Kulik & Kulik, 1989; Rosenthal, 1991; &. .مر�جعة �لدر��سات �لكمية

.Cooper & Hedges, 1999)

وي�سري وولف (Wolf, 1986, p. 13) �إىل �أن فائدة �أ�سلوب ما ور�ء �لتحليل 
تكم���ن ف���ى حتدي���د �لفجو�ت �ملوجودة فى �لأدبي���ات، �أو �ملناطق �لتى حتت���اج �إىل �ملزيد 
ا توجيه هذه �لدر��سات و�لبحوث �إىل وجهات جديدة  من �لدر��س���ات و�لبحوث، و�أي�سً
تفر�س نف�س���ها على �ل�ساحة وظهرت �حلاجة �إليها، و�لك�سف عن �لعالقات �لتفاعلية 
و�لو�س���يطة �ملوؤثرة، �أو �لجتاهات �سعبة �ملالحظة، �أو �لتى ل ميكن �سياغة فر�سيات 
قابلة لالختبار حولها فى در��سة جتريبية منف�سلة. وت�سيف حممد )2013، �س 160(

 �أن �أ�س���لوب م���ا ور�ء �لتحلي���ل تربز �أهميته فى �أنه يعطى دلياًل �إح�س���ائًيا مفيًد� حول 
�جلانب �ملدرو�س �أو �ملختلف عليه.  

ومن ثم ُيعد �أ�سلوب ما ور�ء �لتحليل منهًجا و�سفًيا حتليلًيا بد�أ ينمو وب�سورة 
متز�ي���دة يف �أورب���ا و�أمري���كا وبل���د�ن �أخ���رى من �لعامل  من���ذ ع���ام 1976، وبالرغم من 
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ه���ذ� �لنت�س���ار �لكب���ري �إل �أنه – يف حدود �إط���الع �لباحثة - مل يلق �لهتمام �لكافى يف 
�لبحث �لنف�س���ى و�لرتبوى �مل�س���رى و�لعربى، ومن ثم يج���ب �لهتمام بهذه �لنوعية 

من �لدر��سات و�لبحوث.

م�سكلة البحث:
تو�جه �لبحوث �لنف�س���ية و�لرتبوية م�س���كلة تكر�ر �لبحوث لنف�س �ملو�سوعات 
و�ج���رت�ر �أف���كار �لآخري���ن، حي���ث ل يح���دد كل باح���ث بحثه م���ن حيث ما �نته���ت �إليه 
�لبحوث �لأخرى، لأن ذلك يتطلب منه تدقيًقا عند حتليل �لبحوث �أو �لدر��سات ذ�ت 
�ل�سلة وحتديد مكانة بحثه بالن�سبة لتلك �لبحوث، وتقدمي �لإ�سافة �لتكميلية �لتى 

من �ملتوقع �لإ�سهام بها )حامد وحممد، 2003، �س 202(

وبناء على ما �س���بق قرر جال�س Glass فى خطاب �لفتتاح للموؤمتر �ل�س���نوى 
للجمعي���ة �لأمريكي���ة للبحث �لرتبوى AERA �أن هناك حاجة ملحة لبديل �س���ارم 
ن�س���تعي�س ب���ه ع���ن �ملناق�س���ات �ل�س���ببية �ل�س���يقة للبح���وث و�لدر��س���ات �لت���ى تعك����س 
حم���اولت �لباحث���ني ل�س���تقاق معن���ى حم���دد من �ل���رت�ث �ملتز�ي���د للبح���ث �لرتبوى 

)�ل�سعيد، 2009، �س 88(

وف���ى ه���ذ� �ل�س���دد فقد جاء تاأكي���د فى �لطبعة �لأخرية )�ل�ساد�س���ة( �ل�س���ادرة 
م���ن دليل �لن�س���ر للجمعية �لأمريكي���ة لعلم �لنف�س )APA( على �أهمية �لإ�س���ارة �إىل 
قيم حجم �لتاأثري وحدود �لثقة فى �لتقارير �لبحثية وذلك فى �سوء فح�س �لدللة 
�لإح�س���ائية للبيان���ات مل���ا لذل���ك م���ن �أهمي���ة فى تو�س���يح نتائ���ج �لدر��س���ات و�لبحوث  

.(APA Publication Manual, 2010, p. 33)

ل���ذ� ي�س���ري �ل�س���وى )2010، ����س 8( �إىل �أن���ه م���ن �مله���م للبح���وث �لعربي���ة �أن 
تالح���ق �لإجناز�ت و�جلهود �لعاملية ف���ى �لأخذ مبفهوم حجم �لتاأثري بجانب �لدللة 
�لإح�س���ائية؛ لأن���ه �ل�س���بيل �لوحي���د ملا يع���رف بالدر��س���ات �لتكاملية �لت���ى تقوم على 
منه���ج �لتحلي���ل �لبعدى، وهذ� يثمر عن نتائج تكاملية ف���ى جمالت متعددة تر�كمت 

فيها نتائج �لبحوث ول �سلة بينها ومنها جمال وظائف �ملخ.

وف���ى ه���ذ� �لإطار فاإن �لهتمام بتوظيف نتائج �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدماغ ُيعد 
من �لق�سايا �لهامة يف جمال �لرتبية لأن �لكثري مما تو�سلت �إليه �لأبحاث يف جمال 
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وظائف جانبى �لدماغ له تطبيقات و��سعة يف �لعملية �لتعليمية وقد متتد �إىل حتديد 
�ل�س���لوك �لناجح يف �حلياة بعد �لدر��س���ة، �لأمر �لذي جعل من �ملرغوب فيه �أن يكون 
�لرتبوي���ون ومع���دو �لرب�مج �لتعليمية و�ملعلم���ني مًعا �أكرث معرف���ة ودر�ية و�هتماًما 
باأن�سطة ووظائف جانبى �لدماغ و�أهمية تطبيقها يف حجرة �لدر��سة وو�سعها مو�سع 
�لعتب���ار عن���د بناء �لرب�م���ج �لتعليمية و�ختيار طرق و�أ�س���اليب �لتدري�س و�لأن�س���طة 

�لتعليمية، ملا لذلك من تاأثري على �لعائد من �لعملية �لتعليمية و�أهد�فها.  

ومل���ا كان �لبح���ث �لعلمي ي�س���عى �إىل تزويد �لباحث بالبيانات �خلا�س���ة ببع�س 
�لظو�هر �ملر�د در��ستها وحتليل بياناتها و��ستخال�س �لنتائج منها، ومقارنة �لظو�هر 
ببع�سها وحماولة ��ستنتاج عالقات بينها، و��ستخد�مها يف �تخاذ �لقر�ر �ملنا�سب، فاإنه 
من �لو��س���ح �أننا فى حاجة ما�س���ة وملحة لتطبيق هذ� �لأ�س���لوب على نتائج �لبحوث 
و�لدر��سات فى جمال �لعلوم �لإن�سانية و�لجتماعية. حيث يتفق �مل�ستغلون فى جمال 
در��سة �لظو�هر �لنف�سية و�لرتبوية على �أنها ظو�هر تت�سف بالتعقيد مما دفعهم �إىل 
تبنى تعريفات �إجر�ئية متعددة. وفى هذ� �لبحث �س���وف نتناول هذ� �لأ�سلوب وكيفية 

تطبيقه على بحوث ودر��سات �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ.

و�ملتتبع للبحوث و�لدر��س���ات �لتى �أجريت فى �سوء نظرية �لتعلم �مل�ستند �إىل 
�لدماغ منذ بد�ية ظهورها وحتى �لآن يجد ت�س���خم فى عدد �لبحوث و�لدر��س���ات فى 
ه���ذ� �ملج���ال؛ وعلى �لرغم من ذلك فاإن مو�س���وع تقييم هذه �لدر��س���ات و�لبحوث مل 
يلق �لهتمام �لكافى، ولتز�ل �حلاجة قائمة ملزيد من �لدر��سات فى هذ� �ملجال. وفى 
حدود �إطالع �لباحثة فاإنه مل يتم �إجر�ء بحث تطبيقى فى �لبيئة �مل�سرية �أو �لعربية 
ف���ى �إطار �ملنهج���ني �لببليومرتى �لببليوجر�فى وم���ا ور�ء �لتحليل فى جمال �لتعلم 
�مل�س���تند �إىل �لدماغ. لذ� ياأتى �لبحث �حلايل كتطبيق فى هذ� �ملجال �خل�س���ب و�ملهم، 

ومن ثم تتحدد م�سكلة �لبحث �حلايل يف حماولة �لإجابة عن �لأ�سئلة �لآتية:
((( ما و�قع �لبحث �مل�س���رى و�لعربى فى جمال �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدماغ خالل 1

�لفرتة من )2003 – 2016م(؟.
((( ما �ل�س���رت�تيجيات �لتدخلية �لأكرث ��س���تخد�ًما فى جمال �لتعلم �مل�ستند �إىل 1

�لدماغ فى �لبحوث �لنف�سية و�لرتبوية �مل�سرية و�لعربية؟.
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((( �لتدخلي���ة 1 �لرب�م���ج  لتنفي���ذ  �ملتبع���ة  �لتجريبي���ة  �لت�س���ميمات  �أك���رث  م���ا 
و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �لقائم���ة عل���ى �لتعل���م �مل�س���تند �إىل �لدم���اغ ف���ى 

�لبحوث �لنف�سية و�لرتبوية �مل�سرية و�لعربية؟.  
((( م���ا حج���م �لتاأثري للرب�م���ج �لتدخلي���ة و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �لقائمة 1

عل���ى �لتعل���م �مل�س���تند �إىل �لدم���اغ ف���ى �لبح���وث �لنف�س���ية و�لرتبوية �مل�س���رية 
و�لعربية؟.  

((( ه���ل يختلف حج���م �لتاأثري للرب�م���ج �لتدخلية و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية 1
�لقائم���ة عل���ى �لتعل���م �مل�س���تند �إىل �لدم���اغ ف���ى �لبح���وث �لنف�س���ية و�لرتبوية 
�مل�س���رية و�لعربية باختالف �ملرحلة �لتعليمية )ريا����س �لأطفال، �لإبتد�ئية، 

�لإعد�ية، �لثانوية، و�جلامعية(؟.
((( ه���ل يختلف حج���م �لتاأثري للرب�م���ج �لتدخلية و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية 1

�لقائمة على �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ فى �لبحوث �لنف�سية و�لرتبوية �مل�سرية 
و�لعربي���ة باخت���الف ن���وع جن�س �ملفحو����س )ذكور، �إن���اث، ذكور و�إن���اث مًعا(؟.

((( ه���ل يختلف حج���م �لتاأثري للرب�م���ج �لتدخلية و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية 1
�لقائم���ة عل���ى �لتعل���م �مل�س���تند �إىل �لدم���اغ ف���ى �لبح���وث �لنف�س���ية و�لرتبوية 
�مل�س���رية و�لعربية باختالف عينات �لدر��س���ة )عادي���ني، موهوبني ومتفوقني 
 ،ADHD عقلًيا، ذوى �س���عوبات �لتعلم، م�سطربى �لنتباه مفرطى �لن�ساط

ومنخف�سى �لتح�سيل(؟.
((( ه���ل يختلف حج���م �لتاأثري للرب�م���ج �لتدخلية و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية 1

�لقائم���ة عل���ى �لتعل���م �مل�س���تند �إىل �لدم���اغ ف���ى �لبح���وث �لنف�س���ية و�لرتبوية 
�مل�س���رية و�لعربية باختالف نوع �لدر��س���ة )ر�سالة ماج�ستري، ر�سالة دكتور�ه، 

بحث من�سور(؟.
((( ه���ل يختلف حج���م �لتاأثري للرب�م���ج �لتدخلية و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية 1

�لقائم���ة عل���ى �لتعل���م �مل�س���تند �إىل �لدم���اغ ف���ى �لبح���وث �لنف�س���ية و�لرتبوية 
�مل�سرية و�لعربية باختالف حجم �لعينة )�سغري – متو�سط – كبري(؟.

((1( ه���ل يختلف حج���م �لتاأثري للرب�م���ج �لتدخلية و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية 1
�لقائم���ة عل���ى �لتعل���م �مل�س���تند �إىل �لدم���اغ ف���ى �لبح���وث �لنف�س���ية و�لرتبوية 
�لتدخلي���ة  �لرب�م���ج  لتنفي���ذ  �لزمني���ة  �مل���دة  باخت���الف  و�لعربي���ة  �مل�س���رية 

و�ل�سرت�تيجيات �لتدري�سية؟.
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اأهداف البحث:
تتمثل �أهد�ف �لبحث �حلايل يف �لآتى:

((( تعريف �لقارئ يف جمال �لبحث �لنف�سى �مل�سرى و�لعربى با�ستخد�م منهجىن 1
هم���ا م���ا ور�ء �لتحلي���ل كمنح���ى حدي���ث ف���ى جتمي���ع وتولي���ف نتائ���ج �لبحوث 
و�لدر��س���ات �ل�س���ابقة ف���ى جم���ال بحث���ى مع���ني، و�لآخ���ر �ملنه���ج �لببليومرتى 
�لببليوجر�ف���ى كمنح���ى ي�س���تخدم �ملعاجل���ة �لكمية للم���ادة �ملكتوبة و�ل�س���لوك 
�ملرتب���ط به���ا بهدف تق�س���ى خ�س���ائ�س و�جتاهات �لأدبي���ات �ملن�س���ورة فى �أحد 

جمالت �ملعرفة.
((( ��س���تخد�م �أ�سلوب ما ور�ء �لتحليل لإعادة حتليل نتائج در��سات وبحوث �لتعلم 1

�مل�ستند �إىل �لدماغ فى �لبحث �لنف�سى �مل�سرى و�لعربى.
((( �لتع���رف عل���ى و�ق���ع �لبحث �مل�س���رى و�لعرب���ى فى جم���ال �لتعلم �مل�س���تند �إىل 1

�لدماغ خالل �لفرتة من )2003 – 2016م(.

اأهمية البحث:
يكت�سب �لبحث �حلايل �أهميته على �مل�ستويني �لنظري و�لتطبيقي على �لنحو �لتايل:

((( ي�س���كل هذ� �لبحث خطوة مهمة نحو تدعيم بحوث �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ 1
وتكاملها من �أجل تقدمي تف�سري�ت �أكرث �إقناًعا للكثري من �لظو�هر �لنف�سية 
و�لرتبوية باأ�س���لوب �إح�س���ائي مهم وهو �أ�س���لوب ما ور�ء �لتحليل، وكذ� باملنهج 

�لببليومرتى �لببليوجر�فى.
((( �إن �لهتمام بوظائف جانبى �لدماغ )�لأمين/ �لأي�سر( فى �إطار نظرية �لتعلم 1

�مل�س���تند �إىل �لدماغ ي�س���اعدنا على �لتعامل معها مبا يفيد �ملعلمني و�لقائمني 
عل���ى �لعملي���ة �لتعليمي���ة يف ح���ل بع�س م�س���كالت �لتعل���م و�لتخطي���ط لإعد�د 
�لتدريب���ات و�لأن�س���طة �لتعليمي���ة �ملنا�س���بة لتنمي���ة �لنم���ط �ملتكام���ل جلانب���ى 

�لدماغ.
((( �إن نتائ���ج ه���ذ� �لبح���ث تدع���م فر����س مف���اده �أنه ميك���ن تنمية وظائ���ف جانبى 1

�لدماغ �لأمين و�لأي�س���ر با�س���تخد�م ��سرت�تيجيات تدري�س���ية وبر�مج تدريبية 
خمتلفة.
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((( يع���د �لبح���ث �حل���ايل حماول���ة و�جته���اد متو��س���ع وحم���دود م���ن �لباحثة فى 1
كونها توؤرخ لتطور حركة �لن�س���ر �لعلمى فى جمال �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدماغ 
بالبح���ث �لنف�س���ى و�لرتبوى �مل�س���رى و�لعرب���ى لتقدم دلياًل خمت�س���ًر� لو�قع 
�لدر��س���ات �لتجريبي���ة �لت���ى مت تنفيذها فى جمال �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدماغ 

خالل �لفرتة من )2003 – 2016م(.

م�سطلحات البحث االإجرائية:

1- الدملاغ Brain: يعرفه كامل )1995، �س 19( باأنه بناء ع�س���بي )�ملادة �لرمادية 
و�مل���ادة �لبي�س���اء( ر�ٍق مده����س يوجد د�خ���ل علبة عظمية حتميه ه���ي �جلمجمة ومن 
�لناحية �لنف�س���ية فاإن �ملخ هو ع�س���و ح�ساري ثقايف وهو ع�س���و �لن�ساط �لنف�سي وهو 
�ل���ذي يتعل���م طبًق���ا لنوع ومقد�ر وم�س���توى تنظي���م �ملعلوم���ات �لتي يتعر����س لها �ملخ 
       – م���ن خ���الل �لتعلم، وتتبني خمرج���ات �لتعلم �لتي تتمثل يف: وظائ���ف �ملخ �ملعرفية 

وظائف �ملخ �لنفعالية – وظائف �ملخ �ل�سيكوحركية – و�لوظائف �لجتماعية.       
2- التعللم امل�ستنلد اإىل الدملاغ Brain  Based  Learning (BBL): ي�س���ري 
يو�ُس���ف )2013 ب، ����س 74( �إىل �أن���ه “�لتعلم �لذي يت�س���من مد�خل للتعليم �ملدر�س���ي 
معتم���ًد� عل���ى �لأبح���اث و�لدر��س���ات �حلديثة للمخ �لب�س���رى لدعم وتنمية وحت�س���ني 
��س���رت�تيجيات �لتدري�س وهو مدخل لرتبية �س���مولية يتيح للمخ �لإن�س���انى �أن يتعلم 

ب�سورة طبيعية”.
 Brain  Based  Learning Theory  3- نظريلة التعللم امل�ستنلد اإىل الدملاغ
(BBLT): ي���رى جالبي���ر (Gulpinar, 2005, p. 302) باأنه���ا “نظري���ة متث���ل 
منهًج���ا �س���اماًل للتعلي���م ي�س���تند �إىل عل���م �لأع�س���اب �حلدي���ث �ملهيم���ن عل���ى �لدم���اغ 
�لب�س���رى، وت�س���تند �إىل علوم �لت�س���ريح و�لأد�ء �لوظيفى للدماغ، وي�س���تمل هذ� �لنوع 
م���ن �لتعل���م عل���ى مفاهي���م و�آلي���ات تعليمي���ة وتعلمي���ه مث���ل �لتعل���م �لإتقان���ى ، �لتعلم 
�لذ�ت���ى، �لذكاء �ملتعدد، �لتعل���م �لتعاونى، �ملحاكاة، �لتعلم �لتجريبى، �لتعلم �حلركى، 

�لتعلم �لقائم على �مل�سكلة.  
 Bibliographic Bibliometric الببليوجرافلى  الببليوملرتى  املنهلج   -4
Method: ه���و �أحد �ملناهج �لعلمية �ملقننة فى جمال علم �ملكتبات و�ملعلومات ويعنى 
بدر��س���ة �لظو�هر �لعلمية و��ستك�س���اف �س���مات �لنتاج �لفكرى �ملتخ�س����س فى جمال 
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مع���ني، ودر��س���ة توجهات���ه �لعددية و�لنوعي���ة وحتليلها معتمًد� فى ذل���ك على �لطرق 
�لإح�سائية و�لأ�ساليب �لريا�سياتية فى عملية �لتحليل.

5- اأ�سلوب ما وراء التحليل Meta- Analysis Style: هو منهج حتليلى �إح�سائى 
يه���دف �إىل تف�س���ري نتائ���ج �لبح���وث �ملجمع���ة من در��س���ات متع���ددة فى جم���ال ما من 

�ملجالت بغر�س �تخاذ قر�ر�ت تربوية حمددة )�سريف، 1993، �س �س 161– 162(.

اإجراءات البحث: 
وت�سمل �أهم �خلطو�ت �لتى مت �تباعها، و�لإجر�ء�ت �لإح�سائية، ونتائج �لتحليل.

اأوالً: منهج البحث: 
ي�ستخدم �لبحث �حلايل �ملنهج �لو�سفى �لتحليلى �لذى يعتمد على ��ستخد�م �أ�سلوب 
ما ور�ء �لتحليل �لكمى لإعادة حتليل �لأدبيات �ل�س���ابقة فى جمال �لتعلم �مل�س���تند �إىل 

�لدماغ، �إ�سافة �إىل �ملنهج �لببليومرتى �لببليوجر�فى.

ثانًيا: عينة البحث: 
ت�س���دي �لبحث �حلايل �إىل حتليل )60( بحًثا ودر��سة م�سرية وعربية �سابقة تناولت 
تقدمي �لرب�مج �لتدخلية و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �لقائمة على �لتعلم �مل�س���تند 
�إىل �لدماغ، وكانت فى ثمان دول عربية وهى: )م�س���ر، �ل�س���عودية، �لأردن، فل�سطني، 
�لع���ر�ق، ليبي���ا، �ليمن، و�س���لطنة ُعمان( خ���الل �لفرتة من )2003 – 2016م( ب�س���رط 
�أن حتتوى �لدر��س���ة �لتى ي�س���ملها �لتحليل على �لبيانات �لأ�سا�س���ية و�أهمها: �ملرحلة 
�لتعليمي���ة، ون���وع جن�س �ملفحو�س، وحج���م �لعينة، و�لبيانات �لالزمة حل�س���اب حجم 
�لتاأث���ري، و�أن تك���ون �لدر��س���ة من�س���ورة فى �أحد �ملوؤمت���ر�ت �أو �إحدى �ملج���الت �لعلمية 
�ملعروف���ة �مل�س���رية �أو �لعربي���ة، �أو �أن تك���ون ر�س���الة ماج�س���تري �أو دكت���ور�ه م���ن �إحدى 

�جلامعات �مل�سرية �أو �لعربية.

ثالًثا: خطوات البحث: 

1- اختيار املو�سوع: حتدد مو�س���وع �لبحث �حلايل فى »�لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدماغ« 
وذلك لالأ�سباب �لتالية: 
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( �إن جم���ال �لتعل���م �مل�س���تند �إىل �لدماغ نال قدًر� كبرًي� م���ن �لهتمام فى �لبيئة 	-
�مل�سرية و�لعربية منذ ظهوره وحتى �لآن.

( �لدور �لرئي�س �لذى تلعبه نظرية �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدماغ، حيث تزيد من 	-
�نتاجي���ة �ملتعلم���ني وتقل���ل من �حباطه���م، و�إعطائها فر�س���ة للمعل���م لتطبيق 
تعل���م �أف�س���ل، �إ�س���افة �إىل فت���ح �لب���اب لإمكاني���ة غ���ري حم���دودة ف���ى حج���ر�ت 

وقاعات �لدر��سة  
( �إن �لتعل���م وف���ق هذه �لنظرية – �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدماغ – يتيح للمعلمون 	-

و�لط���الب �أن يكون���و� متعاونني مًعا وعندهم م�س���ئولية متبادل���ة �أكرث فاأكرث، 
حي���ث يع���رف �ملتعلم���ون م���اذ� يري���دون �أن يعمل���و�، ويعرف���ون كي���ف يقوم���ون 
باملحافظة على �لنظام و�لإن�سباط، و�ملعلمني عندهم ذخرية فنية �ساملة من 

�لطرق و�لأ�ساليب �لتدريبية �ملتنوعة.

2- اختيلار الدرا�سات والبحوث ال�سابقة ذات ال�سلة باملو�سوع: مت و�س���ع �ملحدد�ت 
�لتالية لختيار �لدر��سات و�لبحوث �ل�سابقة: 

( �لدر��س���ات و�لبح���وث �لت���ى تناول���ت �لتعل���م �مل�س���تند �إىل �لدم���اغ و�ملن�س���ورة ف���ى 	
�لدوري���ات و�ملوؤمتر�ت �لعلمية ور�س���ائل �ملاج�س���تري و�لدكت���ور�ه خالل �لفرتة 

من )2003 - 2016م(.
( �لدر��س���ات و�لبحوث �لتى ت�س���تخدم فى ت�س���ميمها �لتجريبى برنامج تدريبى �أو 	

��سرت�تيجية تدري�سية معينة قائمة على �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ.
( �لدر��س���ات و�لبحوث �لتى ت�س���تمل على �لبيانات �لالزمة حل�س���اب حجم �لتاأثري 	

مث���ل قيمة �لختبار �لإح�س���ائى و�ملتو�س���طات و�لنحر�ف���ات �ملعيارية و�أحجام 
�لعينات.

3- ت�سنيلف الدرا�سلات والبحلوث ال�سابقلة وفًقلا للمتغلريات: بع���د �أن مت �ختي���ار 
�لدر��س���ات و�لبح���وث �ملرتبطة باملو�س���وع مت �لعتماد على �لدر��س���ات و�لبحوث �لتى 
تناول���ت تقدمي �لرب�مج �لتدخلية و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �لقائمة على �لتعلم 

�مل�ستند �إىل �لدماغ، وعددها )60( در��سة)1(.

ملحق )1( قائمة بالدر��سات و�لبحوث �لقائمة على �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ �لتى   )1(
جرى حتليل نتائجها.
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ا مت ت�سنيف الدرا�سات وفًقا للمتغريات التالية: واأي�سً

( نلوع الدرا�سلة: و�س���نفت �لدر��س���ات و�لبح���وث طبًق���ا لن���وع �لدر��س���ة �إىل ثالث���ة 	
م�ستويات هى: )ماج�ستري، دكتور�ه، وبحث من�سور(.

( �سنة الن�سر: و�سنفت �لدر��سات و�لبحوث طبًقا ل�سنة �لن�سر �إىل )13 عام( خالل 	
�لفرتة من )2003 – 2016م(.

( نلوع جن�س الباحث: و�س���نفت �لدر��س���ات و�لبح���وث طبًقا لنوع جن����س �لباحث �إىل 	
م�ستويني هما: )ذكور، و�إناث(.

( الدولة التى اأجريت بها الدرا�سة: و�س���نفت �لدر��س���ات و�لبحوث طبًقا للدولة �لتى 	
طبقت بها �لدر��سة �إىل )8( دول عربية.

( علدد املوؤلفني: و�س���نفت �لدر��س���ات و�لبحوث طبًق���ا لعدد �ملوؤلف���ني �لذين قامو� 	
باإجرء �لدر��سة �إىل م�ستويني هما: )موؤلف و�حد، وموؤلفان(.

( املجلة العلمية املن�سور بها البحث: و�سنفت �لدر��سات و�لبحوث طبًقا للمجالت 	
�لتى ن�سرت بها �إىل )19 جملة ودورية علمية حمكمة(.

( املرحلة التعليمية: و�س���نفت �لدر��سات و�لبحوث طبًقا للمرحلة �لتعليمية �لتى 	
�أجري���ت فيها �إىل خم�س م�س���تويات هى: ريا�س �لأطف���ال، �لبتد�ئية، �لإعد�دية، 

�لثانوية، و�جلامعية.
( نلوع جن�س املفحو�س: و�س���نفت �لدر��س���ات و�لبحوث طبًقا لن���وع جن�س �ملفحو�س 	

�إىل ثالثة م�ستويات هى: ذكور، �إناث، وذكور و�إناث مًعا.
( عينات البحث: و�س���نفت �لدر��س���ات و�لبحوث طبًقا لعينات �لدر��سة �لتى �أجريت 	

عليه���ا �إىل خم����س م�س���تويات ه���ى: عادي���ني، موهوب���ني ومتفوق���ني عقلًي���ا، ذوى 
�س���عوبات تعل���م، وم�س���طربى �لنتباه مفرطى �لن�س���اط ADHD، ومنخف�س���ى 

�لتح�سيل.
( اال�سرتاتيجيلات واالأن�سطلة التدريبيلة التدخليلة املختلفلة القائملة عللى التعللم 	

امل�ستنلد اإىل الدملاغ، و�سنفلت الدرا�سات والبحلوث طبًقا لهذا املتغلري اإىل ق�سمني 
هما: )�لتدخل �ملعرفى، و�لتدخل من خالل �إ�سرت�تيجيات تدري�سية(.
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( الت�سميم التجريبى: و�س���نفت �لدر��سات و�لبحوث طبًقا للت�سميم �لتجريبى فى 	
�لدر��س���ة �إىل �س���تة �أنو�ع هى: )جمموعة جتريبية و�حدة(، )جمموعة جتريبية 
وجمموع���ة �س���ابطة(، )جمموعت���ني جتريبيت���ني(، )جمموعت���ني جتريبيت���ني 
�س���ابطتني(،             وجمموعت���ني  جتريبيت���ني  )جمموعت���ني  �س���ابطة(،  وجمموع���ة 

و)�أربع جمموعات جتريبية(.
( حجلم العينلة: و�س���نفت �لدر��س���ات و�لبح���وث طبًق���ا حلج���م �لعينة فى �لدر��س���ة 	

�إىل ثالث���ة م�س���تويات ه���ى: حج���م �س���غري )�أق���ل م���ن 30 ف���رد(، حج���م متو�س���ط                      
)من 30 – 100 فرد(، وحجم كبري )�أكرث من 100 فرد(.

رابًعا: اإجراءات البحث: 
مت �إتباع �لإجر�ء�ت �لتالية: 

((( مت جتمي���ع نتائ���ج �لدر��س���ات و�لبح���وث �ل�س���ابقة و�مل�س���نفة وفًق���ا للمح���دد�ت 1
�ل�سابقة.

((( �إدخال �لبيانات �ل�سابقة �إىل �لربنامج �لإح�سائى متهيًد� ملعاجلتها.1
((( 1  Spss V21 إع���د�د جمموع���ة م���ن �لأو�م���ر �خلا�س���ة باحلزم���ة �لإح�س���ائية�

حل�ساب حجم �لتاأثري.

نتائج البحث وتف�سريها:
تقوم �لباحثة بعر�س �لنتائج �لإح�س���ائية للبحث �حلايل وتف�س���ريها يف �س���وء 

�أ�سئلة �لدر��سة و�أهد�فها و�أهميتها وذلك على �لنحو �لتايل:

نتائج ال�سوؤال االأول وتف�سريها:
ولالإجابة عن �ل�س���وؤ�ل �لأول للبحث وهو: »ما و�قع �لبحث �مل�س���رى و�لعربى 
ف���ى جم���ال �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدماغ خالل �لف���رتة م���ن )2003 – 2016م(؟« قامت 
�لباحث���ة بفح����س �لدر��س���ات و�لبحوث وت�س���نيفها وفًقا لع���دة ت�س���نيفات على �لنحو 

�لتاىل:
( مت ت�س���نيف �لدر��س���ات و�لبح���وث طبًق���ا لن���وع �لدر��س���ة �إىل ثالث م�س���تويات 	.

هى: )ر�س���الة ماج�س���تري، ر�س���الة دكتور�ه، وبحث من�س���ور(، فكانت �لنتائج كما 
باجلدول )1(: 
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جدول )1( 
ت�سنيف الدرا�سات والبحوث طبًقا لنوع الدرا�سة

�لن�سبة �ملئوية ٪عدد �لدر��ساتنوع �لدر��سة
23.3٪14ر�سالة ماج�ستري
35٪21ر�سالة دكتور�ه
41.7٪25بحث من�سور

100٪60�ملجموع

يت�س���ح م���ن �جل���دول )1( �أن ع���دد �لبح���وث �ملن�س���ورة بالدوري���ات و�ملج���الت 
و�ملوؤمتر�ت �لعلمية )25( بحًثا وجاءت باملرتبة �لأوىل بن�سبة مئوية قدرها )٪41.7(، 
وعدد ر�س���ائل �لدكتور�ه )21( ر�س���الة علمية وجاءت فى �ملرتبة �لثانية بن�س���بة مئوية 
قدرها )35٪(، وعدد ر�س���ائل �ملاج�س���تري )14( ر�سالة علمية وجاءت فى �ملرتبة �لثالثة 
و�لخ���رية بن�س���بة مئوي���ة قدرها )23.3٪( مم���ا يعنى �أن �لبحوث �ملن�س���ورة بالدوريات 
و�ملج���الت و�ملوؤمت���ر�ت �لعلمي���ة هى �لأك���رث فى كمية �لإنت���اج �لعلمى م���ن �لبحث فى 

جمال �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ.

(  مت ت�سنيف �لدر��سات و�لبحوث طبًقا ل�سنة �لن�سر خالل �لفرتة �لزمنية من 	.
)2003 – 2016م(، فكانت �لنتائج على �لنحو �ملبني باجلدول )2(:

جدول )2( 
ت�سنيف الدرا�سات والبحوث طبًقا ل�سنة الن�سر

�سنة �لن�سر

عدد �لبحوث

�لن�سبة
�ملئوية

�سنة �لن�سر

عدد �لبحوث
�لن�سبة
�ملئوية

�سنة �لن�سر

عدد �لبحوث
�لن�سبة
�ملئوية

�سنة �لن�سر

عدد �لبحوث
�لن�سبة
�ملئوية

20031٪1.6720072٪3.3320116٪1020158٪13.33
1.67٪11.6720161٪520127٪20083�سفر٪�سفر2004
21.66٪6.67201313٪20094�سفر٪�سفر2005

100٪60�ملجموع
18.33٪6.67201411٪20104�سفر٪�سفر2006
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يت�سح من �جلدول )2( �أن �لفرتة �لزمنية من عام 2012 وحتى عام 2016 هى 
�أكرث �لفرت�ت �لزمنية �لتى �س���هدت �أكرث در��س���ات جتريبية فى جمال �لتعلم �مل�س���تند 
�إىل �لدم���اغ بعدد )40( در��س���ة بن�س���بة مئوي���ة قدرها )66.7٪(، يليها مبا�س���رة �لفرتة 
�لزمنية من عام 2007 وحتى نهاية عام 2011 بعدد )19( در��س���ة بن�س���بة مئوية قدرها 
)31.7٪(، ث���م �لف���رتة �لزمنية من عام 2003 وحتى نهاية عام 2006 بعدد )1( در��س���ة 
بن�سبة مئوية قدرها )1.6٪(، ويظل عام 2013 هو �لأكرث فى كمية �لإنتاج �لعلمى من 

�لبحث �لنف�سى و�لرتبوى �مل�سرى و�لعربى فى جمال �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ.

(  مت ت�سنيف �لدر��سات و�لبحوث طبًقا لنوع جن�س �لباحث )ذكر – �أنثى( وفى 	.
هذ� �لإجر�ء مل يتم تكر�ر �إح�ساء نف�س �لباحث حال كون له �أكرث من در��سة، 
كما مت �إ�س���افة جميع �لباحثني فى حال ��س���رت�كهم فى در��س���ة و�حدة �س���من 

�لتحليل و�لتكر�ر، فكانت �لنتائج على �لنحو �ملبني باجلدول )3(:

جدول )3( 
ت�سنيف الدرا�سات والبحوث طبًقا لنوع جن�س الباحث

�لن�سبة �ملئوية ٪�لتكر�رنوع جن�س �لباحث
51.62٪32ذكر
48.38٪30�أنثى

100٪62�ملجموع

يت�س���ح م���ن �جل���دول )3( �أن �أن هن���اك )62( باحًثا وباحثة ف���ى �لعامل �لعربى 
�أهت���م باإج���ر�ء در��س���ات وبحوث جتريبية ف���ى جمال �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدماغ خالل 
�لف���رتة م���ن )2003 – 2016م(، حي���ث ج���اء ترتي���ب �لذكور ف���ى �ملرتبة �لأوىل بن�س���بة 
مئوية قدرها )51.62٪( ، بينما �حتلت �لإناث �ملرتبة �لثانية و�لأخرية بن�سبة مئوية 
قدرها )48.38٪(. �لأمر �لذى ي�س���ري �إىل �أن عدد �لباحثني �لذكور يفوق عدد �لإناث 

فى جمال �لتعلم �مل�ستند �إىل لدماغ.   

(  مت ت�س���نيف �لدر��س���ات و�لبح���وث طبًق���ا للدولة �لت���ى �أُجريت فيها �لدر��س���ة، 	.
فكانت �لنتائج على �لنحو �ملبني باجلدول )4(:
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جدول )4( 
ت�سنيف الدرا�سات والبحوث طبًقا للدولة التى اأُجريت فيها الدرا�سة

�لدولة �لتى �أُجريتم
 �لن�سبة�لتكر�رفيها �لدر��سة

�لدولة �لتى �أُجريتم�ملئوية
 �لن�سبة�لتكر�رفيها �لدر��سة

�ملئوية
3.33٪2�سلطنة ُعمان11.675٪7�لأردن1
11.67٪7�ل�سعودية46.666٪28م�سر2
1.67٪1�ليمن13.337٪8فل�سطني3
1.67٪1ليبيا108٪6�لعر�ق4

يت�س���ح م���ن �جل���دول )4( �أن �أن هناك )8( دول بالع���امل �لعربى مت فيها �إجر�ء 
در��س���ات وبح���وث جتريبي���ة ف���ى جمال �لتعل���م �مل�س���تند �إىل �لدماغ خ���الل �لفرتة من 
)2003 – 2016م(، حي���ث ج���اء ترتي���ب جمهوري���ة م�س���ر �لعربي���ة ف���ى �ملرتب���ة �لأوىل 
بن�سبة مئوية قدرها )46.66٪(، وبفرق �سا�سع تليها دولة فل�سطني فى �ملرتبة �لثانية 
بن�س���بة مئوي���ة قدره���ا )13.33٪(، ث���م تقا�س���مت �ململك���ة �لأردني���ة �لها�س���مية و�ململكة 
�لعربي���ة �ل�س���عودية �ملرتب���ة �لثالث���ة بن�س���بة مئوية قدره���ا )11.67٪( ل���كل منهما، ثم 
جاءت فى �ملرتبة �لر�بعة دولة �لعر�ق بن�سبة مئوية قدرها )10٪(، وتالها فى �ملرتبة 
�خلام�س���ة �س���لطنة ُعم���ان بن�س���بة مئوي���ة قدره���ا )3.33٪(، ث���م تقا�س���مت �جلمهورية 
�ليمني���ة و�جلماهريي���ة �لليبي���ة �ملرتب���ة �لأخرية بن�س���بة مئوية قدره���ا )1.67٪( لكل 
منهم���ا، �لأم���ر �ل���ذى ي�س���ري �إىل تفاوت �هتم���ام �لباحثني ف���ى �لع���امل �لعربى مبجال 

�لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ.   

(  مت ت�س���نيف �لدر��س���ات و�لبح���وث طبًق���ا لع���دد �ملوؤلف���ني )موؤل���ف و�ح���د – 	.
موؤلفان(، فكانت �لنتائج على �لنحو �ملبني باجلدول �لتاىل:

جدول )5( 
ت�سنيف الدرا�سات والبحوث طبًقا لعدد املوؤلفني

٪ �لن�سبة �ملئوية�لتكر�رموؤلفو �لدر��سة
91.7٪55موؤلف و�حد

8.3٪5موؤلفان
100٪60�ملجموع
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يت�س���ح م���ن �جل���دول )5( �أن ع���دد �ملوؤلف���ني فى �لع���امل �لعربى �لذي���ن �أهتمو� 
باإجر�ء در��س���ات وبحوث جتريبية فى جمال �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدماغ خالل �لفرتة 
من )2003 – 2016م( ينح�سرون ما بني موؤلف و�حد �إىل موؤلفان، حيث جاء ترتيب 
�لدر��سات و�لبحوث �لتى قام بها موؤلف و�حد فى �ملرتبة �لأوىل بن�سبة مئوية قدرها 
)91.7٪(، بينم���ا �حتل���ت �لدر��س���ات و�لبح���وث �لت���ى ق���ام به���ا موؤلفان �ملرتب���ة �لثانية 
و�لأخرية بن�سبة مئوية قدرها )8.3٪(. �لأمر �لذى ي�سري �إىل �سيوع ظاهرة �لتاأليف 

�ملنفرد )�لفردى( فى جمال �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ.   

( مت ت�س���نيف �لدر��س���ات و�لبح���وث طبًق���ا للمج���الت �لت���ى ن�س���رت به���ا، فكان���ت 	.
�لنتائج على �لنحو �ملبني باجلدول )6(:
جدول )6( 

ت�سنيف الدرا�سات والبحوث طبًقا للمجالت التى ن�سرت بها

 �لن�سبة�لتكر�ر�ملجلةم
�ملئوية

4.35٪1جملة در��سات فى �ملناهج وطرق �لتدري�س1
8.70٪2جملة �لرتبية �لعلمية2
4.35٪1جملة �جلمعية �لرتبوية للدر��سات �لجتماعية3
4.35٪1جملة در��سات جلامعة �لأغو�ط4
4.35٪1جملة ر�سالة �خلليج �لعربى5
4.35٪1�ملجلة �لرتبوية )جمل�س �لن�سر �لعلمى – �لكويت(6
4.35٪1جملة �لعلوم �لرتبوية )�لكويت(7
4.35٪1جملة جامعة �لنجاح لالأبحاث )�لعلوم �لإن�سانية(8
4.35٪1جملة كلية �لرتبية بالو�دى �جلديد – جامعة �أ�سيوط9

4.35٪1جملة �جلامعة �لإ�سالمية للدر��سات �لرتبوية و�لنف�سية10
13٪3جملة در��سات عربية فى �لرتبية وعلم �لنف�س11
4.35٪1جملة �لفتح – كلية �لرتبية �لأ�سا�سية – جامعة دياىل12
4.35٪1جملة كلية �لرتبية – جامعة بنها13
4.35٪1جملة در��سات تربوية و�جتماعية – كلية �لرتبية – جامعة حلو�ن14
8.70٪2جملة تربويات �لريا�سيات - كلية �لرتبية – جامعة بنها15
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 �لن�سبة�لتكر�ر�ملجلةم
�ملئوية

 جملة �لعلوم �لرتبوية – معهد �لدر��سات و�لبحوث �لرتبوية –16
4.35٪1جامعة �لقاهرة

4.35٪1جملة كلية �لرتبية – جامعة عني �سم�س17
4.35٪1جملة �لعلوم �لنف�سية و�لرتبوية18
4.35٪1جملة دياىل للعلوم �لإن�سانية19

100٪23�ملجموع

يت�س���ح من �جلدول )6( �أن �لبحوث �لتجريبية فى جمال �لتعلم �مل�س���تند �إىل 
�لدم���اغ خ���الل �لف���رتة م���ن )2003 – 2016م( تت���وزع ف���ى )19( جمل���ة ودورية علمية 
حمكمة، حيث جاءت جملة در��سات عربية فى �لرتبية وعلم �لنف�س – �لتى ت�سدرها 
ر�بط���ة �لرتبوي���ني �لعرب بجمهورية م�س���ر �لعربية فى �ملرتبة �لأوىل بن�س���بة مئوية 
قدرها )13٪(، وتقا�سمت �ملرتبة �لثانية جملتان هما »جملة �لرتبية �لعلمية – �لتى 
ت�س���درها �جلمعي���ة �مل�س���رية للرتبي���ة �لعلمي���ة بكلي���ة �لرتبي���ة بجامعة عني �س���م�س، 
وجملة تربويات �لريا�سيات – �لتى ت�سدرها �جلمعية �مل�سرية لرتبويات �لريا�سيات 
بكلية �لرتبية بجامعة بنها« بن�سبة مئوية قدرها )8.70٪(، كما �أن هناك )16( جملة 
ودوري���ة علمية حمكمة ن�س���رت بحًثا و�حًد� فقط بن�س���بة مئوي���ة قدرها )4.35٪( لكل 

منها فى جمال �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ.

نتائج ال�سوؤال الثاين وتف�سريها:
ولالإجاب���ة ع���ن �ل�س���وؤ�ل �لثانى للبح���ث وهو: »م���ا �ل�س���رت�تيجيات �لتدخلية 
�لأكرث ��ستخد�ًما فى جمال �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ فى �لبحوث �لنف�سية و�لرتبوية 
�مل�س���رية و�لعربية؟« وبفح�س �لدر��س���ات و�لبحوث وت�سنيفها وفًقا لالإ�سرت�تيجيات 

�لتدخلية جاءت �لنتائج على �لنحو )7(:
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جدول )7(
 ال�سرتاتيجيات التدخلية الأكرث ا�ستخداًما فى جمال التعلم امل�ستند اإىل الدماغ فى البحوث 

النف�سية والرتبوية امل�سرية والعربية

 �لن�سبة�لعدد�لفنياتنوع �لتدخل
 �ملئوية

 �لتدخل
�ملعرفى

برنامج تعليمى/ تعلمى – �أن�سطة �إثر�ئية – ما ور�ء 
�ملعرفة – د�فعية �للتز�م بالهدف – �خلر�ئط �لذهنية – 

�لع�سف �لذهنى – �لكفاءة �لجتماعية �لنفعالية.
711.70

 �لتدخل
 من خالل

 ��سرتتيجيات
تدري�سية

تدري�س �لقر�ءة – تدري�س �لعلوم – �لتدري�س بجانبى 
�لدماغ – منوذج تدري�س فى �للغة �لعربية – �لتعلم 

�لبنائى – �لتدري�س �لقائم على وظائف ن�سفى �ملخ – 
��سرت�تيجية �لتعلم حول �لعجلة – ��سرت�تيجية �لع�سف 

�لذهنى – وحدة تعليمية مطورة – ت�سميم تعليمي 
�لفن  – �أن�سطة  تعلم  لبيئة  – ت�سميم  تقنى  – برنامج 

�لت�سكيلى – ��سرت�تيجية �خلر�ئط �لذهية – مهار�ت 
�لقر�ءة – ��سرت�تيجية �خلطو�ت �ل�سبع – مو�قف 

تعليمية/ تعلمية – برنامج فى �جلغر�فيا – برنامج فى 
�لريا�سيات – منوذج تدري�سى فى علم �لنف�س – ت�سميم 

تعليمى بالو�سائط �ملتعددة – برنامج حمو�سب. 

5388.30

100٪60�ملجموع

يت�سح من �جلدول )7( تنوع �ل�سرت�تيجيات �لتدخلية �مل�ستخدمة فى جمال 
�لتعل���م �مل�س���تند �إىل �لدم���اغ ف���ى �لبحوث �لنف�س���ية و�لرتبوي���ة �مل�س���رية و�لعربية ما 
ب���ني ��س���رت�تيجيات تدخلي���ة معرفي���ة، و��س���رت�تيجيات تدخلية تدري�س���ية، حيث كان 
�أكرث �ل�س���رت�تيجيات �لتدخلية ��س���تخد�ًما هى �ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية بن�س���بة 

)88.30٪(، يليها �ل�سرت�تيجيات �ملعرفية بن�سبة )11.70٪( بالرغم من �أهميتها.

نتائج ال�سوؤال الثالث وتف�سريها:
ولالإجابة عن �ل�س���وؤ�ل �لثالث للبحث وهو: »ما �أكرث �لت�س���ميمات �لتجريبية 
�ملتبع���ة لتنفي���ذ �لرب�مج �لتدخلية و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �لقائمة على �لتعلم 
�مل�س���تند �إىل �لدم���اغ ف���ى �لبحوث �لنف�س���ية و�لرتبوية �مل�س���رية و�لعربية؟« وبفح�س 
�لدر��س���ات و�لبح���وث وت�س���نيفها وفًق���ا للت�س���ميمات �لتجريبي���ة ج���اءت �لنتائج على 

�لنحو )8(:
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جدول )8(
 الت�سميمات التجريبية املتبعة فى تنفيذ الربامج التدخلية وال�سرتاتيجيات التدري�سية فى جمال 

التعلم امل�ستند اإىل الدماغ فى البحوث النف�سية والرتبوية امل�سرية والعربية

 �لن�سبة�لعدد�لإجر�ء�ت�لت�سميم �لتجريبى
�ملئوية

جمموعة جتريبية 
و�حدة فقط

قيا�س قبلى – تنفيذ �لربنامج/ �ل�سرت�تيجية 
بعدى 1118.30– قيا�س 

جمموعة جتريبية + 
جمموعة �سابطة

قيا�س قبلى – تنفيذ �لربنامج/ �ل�سرت�تيجية 
بعدى 31– قيا�س 

10
51.70
16.70 قيا�س قبلى – تنفيذ �لربنامج/ �ل�سرت�تيجية 

– قيا�س تتبعى بعدى  – قيا�س 
قيا�س قبلى – تنفيذ �لربنامج/ �ل�سرت�تيجية جمموعتني جتريبيتني

بعدى 11.70– قيا�س 

جمموعتني جتريبيتني 
+ جمموعة �سابطة

قيا�س قبلى – تنفيذ �لربنامج/ �ل�سرت�تيجية 
بعدى 23.30– قيا�س 

جمموعتني جتريبيتني 
+ جمموعتني �سابطتني

قيا�س قبلى – تنفيذ �لربنامج/ �ل�سرت�تيجية 
تتبعى – قيا�س  بعدى  35– قيا�س 

�أربع جمموعات 
جتريبية

قيا�س قبلى – تنفيذ �لربنامج/ �ل�سرت�تيجية 
بعدى 23.30– قيا�س 

100٪60�ملجموع

يت�س���ح م���ن �جلدول )8( �خت���الف �لت�س���ميمات �لتجريبية �ملتبع���ة فى تنفيذ 
�لرب�مج �لتدخلية و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�سية فى جمال �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ 
ف���ى �لبح���وث �لنف�س���ية و�لرتبوي���ة �مل�س���رية و�لعربي���ة، حي���ث كان �أكرث �لت�س���ميمات 
�ل�س���ابطة  �لتجريبي���ة و�ملجموع���ة  �ملجموع���ة  ه���و ت�س���ميم  ��س���تخد�ًما  �لتجريبي���ة 
بن�س���بة )68.4٪(، حي���ث يت���م تدري���ب �ملجموع���ة �لتجريبي���ة عل���ى �أن�س���طة وتدريب���ات 
و��س���رت�تيجيات معينة وتخ�س���ع �ملجموعة �ل�س���ابطة للطريقة �لتقليدية من خالل 
�لربنامج �ليومى �ملعتاد. و�كتفى بع�س �لباحثني فى هذ� �لت�سم�سم بقيا�س قبلى ثم 
تنفيذ برنامج/ ��س���رت�تيجية �لتدخل ث���م قيا�س بعدى، فى حني بحث �لبع�س �لآخر 

�أثر هذه �لرب�مج/ �ل�سرت�تيجيات من خالل �ملتابعة. 
ث���م جاء ف���ى �لرتتي���ب �لثانى ت�س���ميم �ملجموع���ة �لتجريبية �لو�حدة بن�س���بة 
)18.30٪(، و�كتف���ى �لباحث���ني ف���ى هذ� �لت�سم�س���م بقيا�س قبلى ث���م تنفيذ برنامج/ 

��سرت�تيجية �لتدخل ثم قيا�س بعدى. 
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وتلى ذلك فى �لرتتيب �لثالث ت�سميم �ملجموعتني �لتجريبيتني و�ملجموعتني 
�ل�س���ابطتنب بن�س���بة )5٪(، و�كتف���ى �لباحث���ني ف���ى هذ� �لت�سم�س���م بقيا����س قبلى ثم 

تنفيذ برنامج/ ��سرت�تيجية �لتدخل ثم قيا�س بعدى وتالها قيا�س تتبعى. 

وتقا�س���م �لرتتيب �لر�بع ت�سميم جمموعتني جتريبيتني وجمموعة �سابطة 
���ا ت�س���ميم �أرب���ع جمموع���ات، حي���ث �هت���م �لباحث���ني ف���ى هذي���ن �لت�س���ميمان  و�أي�سً
مبعرف���ة �أث���ر ��س���رت�تيجيتني خمتلفت���ني م���ن خالل تدري���ب كل جمموع���ة جتريبية 
على ��س���رت�تيجية، بينما تخ�سع �ملجموعة �ل�س���ابطة للطريقة �لتقليدية من خالل 
�لربنام���ج �ليومى �ملعتاد. وفى ت�س���ميم �أربع جمموع���ات جتريبية �هتم �لباحثني فى 
هذ� �لت�سميم بقيا�س قبلى ثم تنفيذ برنامج/ ��سرت�تيجية �لتدخل ثم قيا�س بعدى. 

وهذ�ن �لت�سميمان تقا�سما �لرتتيب �لر�بع بن�سبة )3.30٪( لكل منهما. 

وجاء فى �لرتتيب �لأخري ت�سميم �ملجموعتني �لتجريبيتني بن�سبة )٪1.70(، 
و�كتف���ى �لباح���ث ف���ى هذ� �لت�سم�س���م بقيا�س قبلى ث���م تنفيذ برنامج/ ��س���رت�تيجية 

�لتدخل ثم قيا�س بعدى.

   وم���ن �جلدي���ر بالذكر �أن���ه على �لرغم من �ختالف �لت�س���ميمات �لتجريبية 
�ملتبع���ة لتنفي���ذ �لرب�م���ج �لتدخلي���ة و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية فى جم���ال �لتعلم 
�مل�س���تند �إىل �لدم���اغ ف���ى �لبح���وث �لنف�س���ية و�لرتبوي���ة �مل�س���رية و�لعربية ف���اإن هذه 
�لت�سميمات مت توزيع �أفر�د عيناتها توزيًعا ع�سو�ئًيا على جمموعات �لدر��سة، قبل �أن 
ُيحدد نوع �ملعاجلة لكل جمموعة، �لأمر �لذى ي�سري �إىل حتقيق قدر كبري من �لتكافوؤ 
بني جمموعات �لدر��سة. بالإ�سافة �إىل �أن جميع هذه �لت�سميمات �لتجريبية مت فيها 
�لتحقق من �لتجان�س بني �ملجموعات فى �ملتغري �أو �ملتغري�ت �لتابعة مو�سع �لبحث، 
ومتغري�ت و�س���يطة ودخيلة مثل �لذكاء و�مل�س���توى �لجتماعى و�لقت�س���ادى و�لعمر.

���ا �أن���ه كلما ز�د عدد �ملجموعات ق���ام �لباحثون بالتحقق من  ومن �لو��س���ح �أي�سً
�أثر بر�مج/ ��سرت�تيجيات �لتدخل من خالل �ملتابعة )�لقيا�س �لتتبعى(.   

نتائج ال�سوؤال الرابع وتف�سريها:
ولالإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لر�بع للبحث وهو: »ما حجم �لتاأثري للرب�مج �لتدخلية 
و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �لقائم���ة عل���ى �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدم���اغ فى �لبحوث 
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�لنف�س���ية و�لرتبوية �مل�س���رية و�لعربية؟« مت فح�س �لدر��سات و�لبحوث �لتى تناولت 
بر�مج تدخلية و��سرت�تيجيات تدري�سية قائمة على �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ ووجدنا 
�أن �لقليل منها �هتم بح�ساب حجم �لتاأثري و�أن ُجل هذه �لدر��سات مل يتطرق حل�ساب 
حج���م �لتاأث���ري و�كتف���ت فقط مب�س���تويات �لدلل���ة �لإح�س���ائية لالختبار �مل�س���تخدم، 
وم���ن خ���الل ح�س���اب حج���م �لتاأثري كان���ت �لنتائ���ج على �لنح���و �ملبني باجل���دول )9(:

جدول )9( 
حجم التاأثري للربامج التدخلية وال�سرتاتيجيات التدري�سية القائمة على التعلم امل�ستند اإىل 

الدماغ فى البحوث النف�سية والرتبوية امل�سرية والعربية

 حجمم
�لعينة

 قيمة
�لإح�سائى

 حجم
 حجمم�لتاأثري

�لعينة
 قيمة

�لإح�سائى
 حجم

 حجمم�لتاأثري
�لعينة

 قيمة
�لإح�سائى

 حجم
�لتاأثري

1177437.940.7121225.730.7841660.880.10
23519.50.9122128183.480.6042683.240.39
37013.390.72233510.800.0743454.690.58
41087.311.41247622.175.944364.220.58
5707.920.48251321450.310.9145203.790.66
6225.730.78266416.80.9046454.690.58
71041.700.15275228.50.97475265.190.99
8604.870.6228561.240.16481250.84
95265.190.88298011.350.6249244.580.80

101302.700.18306023.100.9050529.700.16
119626650.963112017.101.6151596.941.42
123144.730.9832364.210.5752603.60.46
133724.510.9433488.540.4353775.800.30
144028.014.4334408.101.8154806.780.37
0.7255683.240.39�سفر1.253585�سفر1534
16670.770.09361914.90.9356408.101.81
176515.030.88374559.200.9957660.880.10
18203.800.6538203.790.6658846.920.37
19403.520.5039561072.780.95591607.070.90
20325.830.73403011.170.9060223.800.67
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يت�س���ح من �جلدول )9( وجود تاأثري موجب د�ل �إح�س���ائي للرب�مج �لتدخلية 
و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �لقائم���ة عل���ى �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدم���اغ فى �لبحوث 
�لنف�س���ية و�لرتبوي���ة �مل�س���رية و�لعربي���ة، ولك���ن تختلف قي���م حجم �لتاأث���ري بني هذه 
�لدر��س���ات حي���ث تر�وح���ت م���ا ب���ني )0.07 : 5.9(. وبالرج���وع �إىل ت�س���نيف كوه���ني 
Cohen ميكننا و�س���ع �أحجام تاأثري للرب�مج �لتدخلية و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�سية 

�لقائمة على �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ على �لنحو )10(:
  جدول )10( 

ت�سنيف اأحجام التاأثري للربامج التدخلية وال�سرتاتيجيات التدري�سية القائمة على التعلم امل�ستند 
اإىل الدماغ فى البحوث النف�سية والرتبوية امل�سرية والعربية

�لت�سنيف٪ �لن�سبة �ملئويةعدد �لدر��ساتحجم �لتاأثري
�سعيف26.70٪16�سفر – �أقل من 0.50

متو�سط33.30٪20من 0.50 – �أقل من 0.85
كبري40٪24�أكرب من 0.85

100٪60�ملجموع

يت�س���ح م���ن �جل���دول )10( وج���ود �أحج���ام تاأث���ري خمتلف���ة م���ا ب���ني �ل�س���عيف 
و�لكبري للرب�مج �لتدخلية و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�سية �لقائمة على �لتعلم �مل�ستند 
�إىل �لدم���اغ ف���ى �لبح���وث �لنف�س���ية و�لرتبوي���ة �مل�س���رية و�لعربي���ة، حي���ث بل���غ ع���دد 
�لدر��س���ات �لتى حققت حجم تاأثري �س���عيف )من �سفر – �أقل من 0.50( )16( در��سة 
بن�س���بة مئوية )26.70٪(، بينما بلغ عدد �لدر��س���ات �لتى حققت حجم تاأثري متو�سط 
)من 0.50 – �أقل من 0.85( )20( در��س���ة بن�س���بة مئوية )33.30٪(، فى حني بلغ عدد 
�لدر��س���ات �لتى حققت حجم تاأثري كبري )�أكرب من 0.85( )24( در��س���ة بن�سبة مئوية 

)40٪( من �إجماىل عدد �لدر��سات و�لذى بلغ )60( در��سة.

نتائج ال�سوؤال اخلام�س وتف�سريها:
ولالإجاب���ة ع���ن �ل�س���وؤ�ل �خلام����س للبح���ث وه���و »ه���ل يختل���ف حج���م �لتاأث���ري 
للرب�م���ج �لتدخلي���ة و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �لقائم���ة عل���ى �لتعلم �مل�س���تند �إىل 
�لدماغ فى �لبحوث �لنف�سية و�لرتبوية �مل�سرية و�لعربية باختالف �ملرحلة �لتعليمية 
)ريا�س �لأطفال، �لإبتد�ئية، �لإعد�ية، �لثانوية، و�جلامعية(؟« مت ت�سنيف �لدر��سات 

وفًقا للمرحلة �لتعليمية وجاءت �أحجام �لتاأثري على �لنحو �ملبني باجلدول )11(:
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جدول )11( 
حجم التاأثري وفًقا للمرحلة التعليمية

متو�سط حجم �لتاأثريعدد �لدر��سات�ملرحلة �لتعليمية
10.65ريا�س �لأطفال

130.90�لبتد�ئية
230.98�لإعد�دية
150.80�لثانوية

80.66�جلامعية
600.80�ملجموع

يت�سح من �جلدول )11( �أن �أعلى متو�سط حجم تاأثري كان للرب�مج �لتدخلية 
و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �لقائم���ة عل���ى �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدم���اغ �لتى طبقت 
عل���ى عين���ات باملرحل���ة �لإعد�دي���ة مبتو�س���ط حج���م تاأث���ري )0.98(، يليه���ا �لرب�م���ج/ 
�ل�س���رت�تيجيات �لت���ى طبقت على عين���ات باملرحلة �لإبتد�ئية مبتو�س���ط حجم تاأثري 
)0.90(، ث���م �لرب�م���ج/ �ل�س���رت�تيجيات �لت���ى طبق���ت على عين���ات باملرحل���ة �لثانوية 
مبتو�سط حجم تاأثري )0.80(، ثم �لرب�مج/ �ل�سرت�تيجيات �لتى طبقت على عينات 
باملرحلة �جلامعية مبتو�سط حجم تاأثري )0.66(، ثم جاء فى �ملرتبة �لأخرية بر�مج/ 
��س���رت�تيجيات �لتدخ���ل �لت���ى طبقت على عين���ات مبرحلة ريا�س �لأطفال مبتو�س���ط 

حجم تاأثري )0.65(.

وب�س���كل عام ميكن �لق���ول �أن حجم �لتاأثري للدر��س���ات �لتى طبقت باملرحلتني 
�لإبتد�ئي���ة و�لإعد�دي���ة يق���ع ف���ى ح���دود �لتاأث���ري �لكبري حي���ث بلغت قيمت���ه )0.90(، 
)0.98( على �لرتتيب، بينما كان حجم �لتاأثري للدر��سات �لتى طبقت مبر�حل ريا�س 
�لأطف���ال و�جلامعي���ة و�لثانوي���ة يق���ع فى ح���دود �لتاأثري �ملتو�س���ط حي���ث بلغت قيمته 
)0.65(، )0.66(، )0.80( عل���ى �لرتتيب، مما يحقق تو�فر �مل�س���لمات �لأ�سا�س���ية لبناء 
بر�مج �لتدخل �ل�س���يكولوجى و�لتى �أ�س���ار �إليها �لدرينى وكامل )2006، 405 – 406( 

على �لنحو �لتاىل:



املجلد اخلام�س - العدد )18(ج2 يناير 2017 جملة الرتبية اخلا�صة

 119 

((( �أن ي�س���عى �لربنامج �إىل م�س���اعدة �مل�س���اركني »كاأفر�د« على تغيري �سلوكهم فى 1
�جتاه معني يحقق لكل منهم �لنمو �لفردى.

((( �أن ُي�سمم �لربنامج وينفذ على �أ�سا�س وجود فروق فردية بني �مل�ساركني.1
((( �أن يك���ون للربنام���ج �أ�س���ا�س نظرى )نظرية، فر�س علم���ى، ... �إلخ( يربر بناوؤه 1

ويوجه �إجر�ء�ته وُير�سد تنفيذه وتقوميه.
((( ل يج���ب �أن يكون تركيز �لربنامج حول نوع �ملعلومات �لتى حتدث �لتغيري بل 1

يكون حول عملية �لتغيري ذ�تها و�لتى ت�سهم فيها �ملعلومات و�خلرب�ت.
((( �أن تكون للخرب�ت �لتى يت�سمنها �لربنامج عالقة بعملية �لتعلم.1
((( يجب �أن يت�سمن برنامج �لتدخل �أن�سطة ق�سرية �لأمد و�أخرى طويلة �لأمد.   1

نتائج ال�سوؤال ال�ساد�س وتف�سريها:
ولالإجاب���ة ع���ن �ل�س���وؤ�ل �ل�س���اد�س للبح���ث وه���و “ه���ل يختل���ف حج���م �لتاأثري 
للرب�م���ج �لتدخلي���ة و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �لقائم���ة عل���ى �لتعلم �مل�س���تند �إىل 
�لدم���اغ ف���ى �لبح���وث �لنف�س���ية و�لرتبوي���ة �مل�س���رية و�لعربي���ة باخت���الف ن���وع جن�س 
�ملفحو����س )ذك���ور، �إن���اث، ذك���ور و�إناث مًع���ا(؟” مت مر�جعة �لدر��س���ات و�لبحوث �لتى 
تناول���ت بر�م���ج تدخلي���ة و��س���رت�تيجيات تدري�س���ية قائم���ة عل���ى �لتعل���م �مل�س���تند �إىل 
�لدماغ، للتعرف على نوع جن�س �ملفحو�س لكل برنامج/ ��سرت�تيجية فجاءت �لنتائج 

على �لنحو �ملبني باجلدول )12(:

جدول )12( 
حجم التاأثري وفًقا لنوع جن�س املفحو�س )ذكور، اإناث، ذكور واإناث مًعا(

متو�سط حجم �لتاأثريعدد �لدر��ساتنوع جن�س �ملفحو�س
170.92ذكور
220.78�إناث

210.93ذكور و�إناث مًعا
600.88�ملجموع

يت�سح من �جلدول )12( �أن �أعلى متو�سط حجم تاأثري كان للرب�مج �لتدخلية 
و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �لقائم���ة على �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدم���اغ مع �أفر�د من 
�لذكور و�لإناث مًعا مبتو�س���ط حجم تاأثري )0.93(، يليها �لرب�مج / �ل�س���رت�تيجيات 
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�لتى طبقت على عينات من �لذكور فقط مبتو�س���ط حجم تاأثري )0.92(، ثم جاء فى 
�ملرتب���ة �لأخرية �لرب�مج / �ل�س���رت�تيجيات �مل�س���تخدمة مع عينات م���ن �لإناث فقط 

مبتو�سط حجم تاأثري )0.78(.

وب�سكل عام ميكن �لقول �أن حجم �لتاأثري للرب�مج �لتدخلية و�ل�سرت�تيجيات 
�لتدري�سية �لقائمة على �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ لدى �مل�ساركني فى �لتدريب �سو�ء 
كانو� ذكوًر� �أم �إناًثا �أم ذكور و�إناث مًعا فهو حجم تاأثري يرت�وح ما بني �ملتو�سط و�لكبري 
حيث تر�وحت قيمته ما بني )0.78 - 0.93(. ومن ثم يختلف حجم �لتاأثري للرب�مج 
�لتدخلية و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �لقائم���ة على �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدماغ فى 

�لبحوث �لنف�سية و�لرتبوية �مل�سرية و�لعربية باختالف نوع جن�س �ملفحو�س.

نتائج ال�سوؤال ال�سابع وتف�سريها:
ولالإجاب���ة ع���ن �ل�س���وؤ�ل �ل�س���ابع للبح���ث وه���و: »ه���ل يختل���ف حج���م �لتاأث���ري 
للرب�م���ج �لتدخلي���ة و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �لقائم���ة عل���ى �لتعلم �مل�س���تند �إىل 
�لدماغ فى �لبحوث �لنف�س���ية و�لرتبوية �مل�س���رية و�لعربية باختالف عينات �لدر��سة 
)عادي���ني، موهوب���ني ومتفوق���ني عقلًي���ا، ذوى �س���عوبات �لتعلم، وم�س���طربى �لنتباه 
مفرطى �لن�س���اط ADHD، ومنخف�س���ى �لتح�سيل(؟” مت ح�ساب حجم �لتاأثري لكل 

عينة على حده فكانت �لنتائج على �لنحو �ملبني باجلدول )13(:  

جدول )13( 
حجم التاأثري وفًقا حلجم لعينات الدرا�سة

متو�سط حجم �لتاأثريعدد �لدر��سات�لعينات
550.85عاديني

20.59موهوبني ومتفوقني عقلًيا
11.25ذوى �سعوبات تعلم

ADHD10.16
10.88منخف�سى حت�سيل

600.75�ملجموع

يت�سح من �جلدول )13( �أن �أعلى متو�سط حجم تاأثري كان للرب�مج �لتدخلية 
و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�سية �مل�س���تخدمة مع �لأفر�د ذوى �سعوبات �لتعلم مبتو�سط 
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حج���م تاأث���ري )1.25(، يليه���ا �لرب�م���ج/ �ل�س���رت�تيجيات �لت���ى طبق���ت عل���ى �لأف���ر�د 
منخف�س���ى �لتح�س���يل مبتو�س���ط حجم تاأثري )0.88(، ثم �لرب�مج/ �ل�س���رت�تيجيات 
�لت���ى طبق���ت عل���ى �لأفر�د �لعاديني مبتو�س���ط حجم تاأث���ري )0.85(، يليه���ا �لرب�مج/ 
�ل�س���رت�تيجيات �لت���ى طبق���ت عل���ى �لأف���ر�د �ملوهوب���ني و�ملتفوق���ني مبتو�س���ط حج���م 
تاأثري )0.59(، يليها �لرب�مج/ �ل�س���رت�تيجيات �لتى طبقت على �لأفر�د م�س���طربى 
�لنتباه مفرطى �لن�س���اط ADHD مبتو�س���ط حجم تاأثري )0.16(. ومن ثم يختلف 
حج���م �لتاأثري للرب�مج �لتدخلية و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �لقائم���ة على �لتعلم 
�مل�س���تند �إىل �لدم���اغ ف���ى �لبح���وث �لنف�س���ية و�لرتبوية �مل�س���رية و�لعربي���ة باختالف                     

عينات �لدر��سة.

نتائج ال�سوؤال الثامن وتف�سريها:
ولالإجاب���ة ع���ن �ل�س���وؤ�ل �لثام���ن للبح���ث وه���و: “ه���ل يختل���ف حج���م �لتاأث���ري 
للرب�م���ج �لتدخلي���ة و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �لقائم���ة عل���ى �لتعلم �مل�س���تند �إىل 
�لدم���اغ ف���ى �لبحوث �لنف�س���ية و�لرتبوية �مل�س���رية و�لعربية باختالف نوع �لدر��س���ة 
)ر�س���الة ماج�س���تري، ر�سالة دكتور�ه، بحث من�سور(؟” مت ت�سنيف �لدر��سات و�لبحوث 
طبًق���ا لنوع �لدر��س���ة �إىل ثالث م�س���تويات هى: )ر�س���الة ماج�س���تري، ر�س���الة دكتور�ه، 
وبحث من�س���ور(، وبح�س���اب حجم �لتاأثري لكل جمموعة على حده فكانت �لنتائج على 

�لنحو �ملبني باجلدول �لتاىل:  

جدول )14( 
حجم التاأثري وفًقا لنوع الدرا�سة

متو�سط حجم �لتاأثريعدد �لدر��ساتنوع �لدر��سة
140.59ر�سالة ماج�ستري
210.67ر�سالة دكتور�ه
251.10بحث من�سور

600.79�ملجموع

يت�سح من �جلدول )14( �أن �أعلى متو�سط حجم تاأثري كان للرب�مج �لتدخلية 
و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�سية �مل�ستخدمة فى �لبحوث �ملن�سورة مبتو�سط حجم تاأثري 
)1.10(، يليها �لرب�مج/ �ل�س���رت�تيجيات �لتى طبقت فى ر�سائل �لدكتور�ه مبتو�سط 
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حجم تاأثري )0.67(، ثم جاء فى �ملرتبة �لأخرية �لرب�مج/ �ل�سرت�تيجيات �مل�ستخدمة 
فى ر�س���ائل �ملاج�س���تري مبتو�س���ط حجم تاأثري )0.59(. ومن ثم يختلف حجم �لتاأثري 
للرب�م���ج �لتدخلي���ة و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �لقائم���ة عل���ى �لتعلم �مل�س���تند �إىل 

�لدماغ فى �لبحوث �لنف�سية و�لرتبوية �مل�سرية و�لعربية باختالف نوع �لدر��سة.

نتائج ال�سوؤال التا�سع وتف�سريها:
 ولالإجاب���ة ع���ن �ل�س���وؤ�ل �لتا�س���ع  للبح���ث وه���و: »ه���ل يختل���ف حج���م �لتاأثري 
للرب�م���ج �لتدخلي���ة و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �لقائم���ة عل���ى �لتعلم �مل�س���تند �إىل 
�لدم���اغ ف���ى �لبحوث �لنف�س���ية و�لرتبوية �مل�س���رية و�لعربية باخت���الف حجم �لعينة 
)�س���غري – متو�س���ط – كبري(؟« مت ت�سنيف �لدر��س���ات و�لبحوث طبًقا حلجم �لعينة 
فى �لدر��سة �إىل ثالث م�ستويات هى: حجم �سغري )�أقل من 30 فرد(، حجم متو�سط 
)من 30 – 100 فرد(، وحجم كبري )�أكرث من 100 فرد(، وبح�ساب حجم �لتاأثري لكل 

جمموعة على حده فكانت �لنتائج على �لنحو �ملبني باجلدول )15(:  

جدول )15( 
حجم التاأثري وفًقا حلجم العينة

متو�سط حجم �لتاأثريعدد �لدر��ساتحجم �لعينة
40.99�سغري )�أقل من 30 فرد(

490.88متو�سط )من 30 – 100 فرد(
70.71كبري )�أكرث من 100 فرد(

600.86�ملجموع

يت�سح من �جلدول )15( �أن �أعلى متو�سط حجم تاأثري كان للرب�مج �لتدخلية 
و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �مل�ستخدمة مع عينات �س���غرية �حلجم مبتو�سط حجم 
تاأث���ري )0.99(، يليه���ا �لرب�م���ج/ �ل�س���رت�تيجيات �لت���ى طبقت على عينات متو�س���طة 
�حلج���م مبتو�س���ط حج���م تاأث���ري )0.88(، ث���م ج���اء ف���ى �ملرتب���ة �لأخ���رية �لرب�م���ج/ 
�ل�س���رت�تيجيات �مل�س���تخدمة مع عينات كبرية �حلجم مبتو�سط حجم تاأثري )0.71(. 
وم���ن ث���م يختل���ف حج���م �لتاأث���ري للرب�م���ج �لتدخلي���ة و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية 
�لقائم���ة عل���ى �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدم���اغ فى �لبحوث �لنف�س���ية و�لرتبوية �مل�س���رية 

و�لعربية باختالف حجم �لعينة.
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نتائج ال�سوؤال العا�سر وتف�سريها:
ولالإجابة عن �ل�سوؤ�ل �لعا�سر للبحث وهو »هل يختلف حجم �لتاأثري للرب�مج 
�لتدخلية و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �لقائم���ة على �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدماغ فى 
�لبح���وث �لنف�س���ية و�لرتبوي���ة �مل�س���رية و�لعربي���ة باخت���الف �مل���دة �لزمني���ة لتنفي���ذ 
�لرب�مج �لتدخلية و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية؟« مت مر�جعة �لدر��س���ات و�لبحوث 
�لتى تناولت بر�مج تدخلية و��س���رت�تيجيات تدري�س���ية قائمة على �لتعلم �مل�ستند �إىل 
�لدم���اغ، للتع���رف على �ملدة �لزمنية لتنفيذ كل برنامج/ �إ�س���رت�تيجية فكانت �لنتائج 

على �لنحو �ملبني باجلدول )16(:
جدول )16( 

�ملدة �لزمنية لتنفيذ �لرب�مج و�ل�سرت�تيجيات �لقائمة على �لتعلم �مل�ستند للدماغ

 �ملدةم
 �ملدةمبالأ�سبوع

 �ملدةمبالأ�سبوع
 �ملدةمبالأ�سبوع

 �ملدةمبالأ�سبوع
 �ملدةمبالأ�سبوع

بالأ�سبوع
12117212313414515
281282253212427522
351382312334435534
412143248342447548
53157253354454555
6416826336746105613
71017122733764712578
86185285383487583
94193295393493597

107204308403505609
تدخلي���ة  بر�م���ج  لتنفي���ذ  �لزمني���ة  �مل���دة  �أن   )16( �جل���دول  م���ن  يت�س���ح 
و��س���رت�تيجيات تدري�سية قائمة على �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ فى �لبحوث �لنف�سية 
و�لرتبوي���ة �مل�س���رية و�لعربي���ة �متدت من )2 – 13( �أ�س���بوًعا مبتو�س���ط )6( �أ�س���ابيع 
تقريًبا. حيث �عتمدت �لدر��س���ة �لتى ��ستخدمت �أ�سبوعني على ت�سميم تعليمى قائم 
عل���ى �لتعل���م �مل�س���تند �إىل �لدم���اغ للمتعلم���ني �لعاديني باملر�ح���ل �لتعليمي���ة �ملختلفة 
�لإبتد�ئي���ة و�لإعد�دي���ة و�لثانوية، فى حني �عتمدت �لدر��س���ة �لتى ��س���تخدمت )13( 
�أ�س���بوًعا عل���ى من���وذج مقرتح قائ���م على نظري���ة �ملخ لتعلي���م �لعلوم لتالمي���ذ �ملرحلة 

�لإعد�دية �ملوهوبني.
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وبتق�سيم �لرب�مج �لتدخلية و�ل�سرت�تيجيات �لتدري�سية �لقائمة على �لتعلم 
�مل�س���تند �إىل �لدم���اغ فى �لبحوث �لنف�س���ية و�لرتبوية �مل�س���رية و�لعربي���ة وفًقا للمدة 
�لزمني���ة �إىل جمموعت���ني )�أقل من �ملتو�س���ط، و�أعلى من �ملتو�س���ط(، وبح�س���اب حجم 

�لتاأثري لكل جمموعة على حده فكانت �لنتائج على �لنحو �ملبني باجلدول )17(: 
جدول )17( 

حجم التاأثري وفًقا للمدة الزمنية
متو�سط حجم �لتاأثريعدد �لدر��سات�ملدة �لزمنية للربنامج

350.82�أقل من �ملتو�سط
250.93�أعلى من �ملتو�سط

600.88�ملجموع

يت�س���ح من �جلدول )17( �أن حجم تاأثري �لرب�مج �لتدخلية و�ل�سرت�تيجيات 
�لنف�س���ية  �لبح���وث  ف���ى  �لدم���اغ  �إىل  �مل�س���تند  �لتعل���م  عل���ى  �لقائم���ة  �لتدري�س���ية 
و�لرتبوي���ة �مل�س���رية و�لعربي���ة و�لت���ى كان���ت مدته���ا �لزمني���ة �أق���ل من �ملتو�س���ط فهو 
)حج���م تاأث���ري متو�س���ط( مبتو�س���ط حج���م تاأث���ري قيمت���ه )0.82(، و�أن حج���م تاأث���ري 
�لرب�م���ج/ �ل�س���رت�تيجيات �لت���ى كان���ت مدته���ا �لزمني���ة �أعل���ى م���ن �ملتو�س���ط فه���و 
)حج���م تاأث���ري كبري( مبتو�س���ط حج���م تاأثري قيمت���ه )0.93(، ومن هنا جن���د �أن زيادة 
ف���رتة �لتدري���ب حُتدث زي���ادة مقابلة حلج���م �لتاأثري. ومن ثم يختل���ف حجم �لتاأثري 
للرب�م���ج �لتدخلي���ة و�ل�س���رت�تيجيات �لتدري�س���ية �لقائم���ة عل���ى �لتعلم �مل�س���تند �إىل 
�لدم���اغ ف���ى �لبحوث �لنف�س���ية و�لرتبوية �مل�س���رية و�لعربية باخت���الف �ملدة �لزمنية 

لتنفيذ �لربنامج / �ل�سرت�تيجية �لتدري�سية. 

ويذك���ر يو�ُس���ف وغن���امي )2016( �أن �إ�س���رت�تيجيات �لتعل���م و�لتعلي���م يف �أغلب 
�لأحيان وخا�س���ة فى موؤ�س�س���اتنا �لرتبوية و�لتعليمية �مل�س���رية و�لعربية �لآن ترتكز 
على ح�س���و عقول �ملتعلمني �س���و�ء �أكانو� عاديني �أو ذوى �حتياجات خا�س���ة باملعلومات 
و�لقو�ن���ني، وم���ن ث���م فاإنه يجب �لعتماد على �لأ�س���اليب �ملجدي���ة يف عامل �ليوم تلك 
�لت���ي تف�س���ح �ملج���ال �أم���ام �ملتعلم���ني للمزي���د من �مل�س���اركة �لفعال���ة يف �إجن���از �لدر�س، 
و��س���تخال�س نتائج���ه، وحتقي���ق �أهد�ف���ه وذل���ك باإث���ارة �ل�س���تعد�د، وحف���ز �ملو�ه���ب، 
وتعزيز �لقدر�ت و�لبتكار، بهدف �ملزيد من �لنمو و�لفعالية ومن بني هذه �لأ�ساليب 
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�حلديثة �إ�سرت�تيجية �لتعلم �مل�ستند �إىل �لدماغ وهي عبارة عن جمموعة  من �ملبادئ 
و�لأ�س����س �ملتناغمة )�ملن�س���جمة( مع �لدماغ ت�ستند �إىل �فرت��سات هذه نظرية �لتعلم 
�مل�س���تند �إىل �لدماغ وتتم من خالل خم�س خطو�ت �أو مر�حل هي: )مرحلة �لإعد�د، 
�لكت�س���اب، �لتف�س���يل، تكوي���ن �لذ�كرة، و�لتكام���ل �لوظيفي( �أى �أن���ه يتم من خاللها 
تن�س���يط �لدم���اغ للتعل���م وتوظي���ف قدر�ته، وه���ذ� رمبا يكون �أف�س���ل �س���الح لتحطيم 

�لنظريات �لبالية للت�سميمات �لتعليمية �لتي عفي عليها  �لدهر.

و�أخ���رًي� ت���رى �لباحثة �حلالية �أن در��س���ات وبحوث نظرية �لتعلم �مل�س���تند �إىل 
�لدم���اغ ل ت���ز�ل حديثة ن�س���بًيا، ول ي���ز�ل هناك �لكث���ري لتعلمه وبحث���ه يف هذ� �ملجال 
�خل�س���ب، ولك���ن و�إن كان���ت �ملعرف���ة غري مكتملة، فيج���ب عدم جتاهل م���ا مت معرفته 
و�لتو�س���ل �إلي���ه ح���ول �لتعلم �مل�س���تند �إىل �لدماغ، حي���ث �إن توفر فهم �أف�س���ل لكيفية 
عم���ل وتعل���م �لدماغ �لب�س���رى وكيفية جتهيزه ومعاجلته للمعلومات ي�س���جع وي�س���هم 
يف �لب���دء بالتعليم ب�س���كل �أف�س���ل. وم���ن هنا ترفع �لباحثة �س���وتها مطالبة ب�س���رورة 
ت�سميم �لتعليم فى �سوء نظرية �لتعلم �مل�ستند للدماغ )BBLT( باملدر�سة �مل�سرية 
و�لعربية فى �لقرن �حلادى و�لع�سرين باعتباره مدخاًل للتكامل بني بالعقل و�لدماغ 
و�لرتبي���ة Mind, Brain, Education (MBE)  ل���دى �ملتعلم���ني �لعاديني وذوى 
�لإعاق���ة و�ملوهوب���ني على حد �س���و�ء مع مر�ع���اة �لفروق �لفردية بينهم عند ت�س���ميم 

�لتعليم.  
 

التو�سيات واملقرتحات:
لعل من �ملالئم �أن تختتم هذ� �لبحث بعدد من �لتو�سيات و�ملقرتحات، منها:

((( ��س���تخد�م حج���م �لتاأث���ري �أو �لدلل���ة �لعملي���ة جنًب���ا �إىل جن���ب م���ع �لدلل���ة 1
�لإح�س���ائية عند حتليل بيانات �لدر��سات �أو �لبحوث، وعدم �لإكتفاء بالدللة 

�لإح�سائية فقط عند �ختبار �لفرو�س �أو �لفر�سيات �لعلمية.
((( �إن�س���اء مركز متخ�س����س ب���وز�ر�ت �لرتبي���ة و�لتعليم بالع���امل �لعربى لتجميع 1

�لبحوث ذ�ت �ل�س���لة على �س���اكلة مركز معلومات �مل�س���ادر �لرتبوية �لأمريكى 
)ERIC(، ليك���ون مبثاب���ة بن���ك للدر��س���ات و�لبح���وث �ملن�س���ورة ف���ى �ملج���الت 
و�لر�سائل و�ملوؤمتر�ت �لعلمية و�للقاء�ت �ل�سنوية للجمعيات و�لرو�بط �لعلمية 
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�لعربي���ة مث���ل �جلمعي���ة �مل�س���رية للدر��س���ات �لنف�س���ية، ر�بط���ة �لأخ�س���ائيني 
�لنف�س���يني �مل�س���رية )ر�من(، ور�بطة �لرتبويني �لعرب، و�جلمعية �ل�س���عودية 

للعلوم �لرتبوية و�لنف�سية )ج�سن(.
((( �إ�س���د�ر تكليف م���ن وز�ر�ت �لرتبية و�لتعليم و�لتعلي���م �لعاىل بالعامل �لعربى 1

لأح���د مر�كزه���ا �ملتخ�س�س���ة مث���ل �ملرك���ز �لقوم���ى لالإمتحان���ات و�لتق���ومي 
�لرتبوى بالقاهرة، �أو �ملركز �لقومى للبحوث �لرتبوية و�لتنمية بالقاهرة، �أو 
�ملركز �لوطنى للقيا�س و�لتقومي فى �لتعليم �لعاىل بال�سعودية لإجر�ء بحوث 
منتظم���ة تعتمد على �أ�س���لوب ما ور�ء �لتحليل لفح����س �لبحوث �ملرت�كمة فى 

مو�سوعات حمددة تت�سل بالعملية �لتعليمية. 
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