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 :البححملدص 
 

أثػػرع عمػػ  تطػػوير ودراسػػة بنػػاب برنػػامر تػػدريبد مسػػتند إلػػ  الػػدماغ إلػػ   البحػػث هػػدؼ
ولتحقيػػؽ هػػذا . الممارسػػات التدريسػػية وتنميػػة الماػػاهيـ العمميػػة واالتجػػاع نحػػو م نػػة التػػدريس

وقػػاـ البػػاحثوف بدعػػداد البرنػػامر التػػدريب  وتطبيقػػا . شػػبا التجريبػػداسػػتخداـ المػػن ر تػػـ  ال ػػدؼ
أثػرع  اً. ولدراسػةطالبػ (46)بمغػت طبلب التربية الميدانيػة بكميػة التربيػة  عينة عشوائية مف عم   

  أعػػد عمػػ  تطػػوير الممارسػػات التدريسػػية وتنميػػة الماػػاهيـ العمميػػة واالتجػػاع نحػػو م نػػة التػػدريس
مف نوع االختيار مف متعػدد  بطاقػة مبلحظػة  مقيػاس تحصيمد الباحثوف  األدوات التالية: اختبار 

أف هػذا البرنػامر  البحػثإل  بناب برنامر تدريبد مسػتند إلػ  الػدماغ وأثبػت  البحث وتوصؿ إتجاع.
قػػػد حقػػػؽ تػػػ ثيرا ذات داللػػػة اػػػد تطػػػوير األداب التدريسػػػد  واكتسػػػاب الماػػػاهيـ العمميػػػة واالتجػػػاع 

   .اإليجاب  نحو م نة التدريس
 

Abstract: 

     This study aimed to create a Brain-based training program, and 

measure it impact on developping scientific concepts, teaching 

performance, and giving importance to teaching profession. To achieve 

these goals, the study used the Semi-experimental approach. The 

researchers have created training program, and applied it on random 

sample of Field Education Students at the Faculty of Education. The study 

sample consisted of (14) students. To study its affect in developing teachiy 

practices, scientific concepts, and attitudes towards teaching profession. 

Researchers have developed the following Test tools: multi-choice type, 

observation sheet, attitude scale.The research created a Brain-Based 

training program, the research showed that this program had an effect in 

teaching performance, acquiring scientific concepts, and positive attitudes 

towards teaching profession. 

Key words: Brain-based learning, Teaching practices, Scientific concepts, 

teaching attitudes. 
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 كدم٘:امل

القػػػػػائميف عمػػػػػ  العمميػػػػػة التربويػػػػػة اػػػػػد جميػػػػػ   مػػػػػف أولويػػػػػاتالمعمػػػػػـ  إعػػػػػداديعػػػػػد      
يعػػػػد جػػػػزًب مػػػػف النظػػػػاـ   حيػػػػث إف إعػػػػداد المعمػػػػـ المسػػػػتويات وكػػػػذلؾ لكثيػػػػر مػػػػف البػػػػاحثيف

  حيػػػػػث يػػػػػرتبط األهػػػػػداؼ التعميميػػػػػة والتربويػػػػػةتحقيػػػػػؽ التعميمػػػػػد والتربػػػػػول ويترتػػػػػب عميػػػػػا 
 التربػػػوييفمػػػف  عديػػػدوهػػػذا مػػػا دعػػػا  .ونوعيت ػػػا تحديػػػد طبيعػػػة األجيػػػاؿ القادمػػػةبدعػػػداد المعمػػػـ 

عػػػػف إعػػػػداد المعمػػػػـ ووا ػػػػعد السياسػػػػات التعميميػػػػة المنػػػػاداة بزيػػػػادة اتػػػػرة التػػػػدريب الميػػػػداند 
مػػػػف القيمػػػػة الوا ػػػػحة  وتػػػػواير الخبػػػػرات المختماػػػػة مػػػػ  تػػػػواير اإلشػػػػراؼ المناسػػػػب انطبلقػػػػاً 
   .بقيمة التدريب الميداند اد إعداد معمـ قادر عم  تحمؿ المسؤوليات

اػػػػد محػػػػور م نتػػػػا مػػػػف خػػػػبلؿ يػػػػة ممموسػػػػة تكسػػػػبا خبػػػػرات حيػػػػة ودااع أن ػػػػاكمػػػػا      
يعمػػػػؿ عمػػػػ  صػػػػقؿ خبراتػػػػا وتكػػػػويف شخصػػػػيتا وبنػػػػاب القػػػػيـ  اممػػػػ  لػػػػاالمواقػػػػؼ المختماػػػػة 

 المسػػػػػؤوليةاالجتماعيػػػػػة لديػػػػػا ايكتسػػػػػب عديػػػػػد مػػػػػف الم ػػػػػارات التػػػػػد تعينػػػػػا عمػػػػػ  تحمػػػػػؿ 
 (.34  8002    والشممتد)البدرل
يقػػػػـو المتػػػػدرب ايػػػػا بتطبيػػػػؽ المبػػػػادئ والنظريػػػػات  ويمثػػػػؿ التػػػػدريب الميػػػػداند مختبػػػػراً     

ويعػػػػزز هػػػػذا مػػػػا   التربويػػػػة بشػػػػكؿ أدائػػػػد وعممػػػػد اػػػػد الميػػػػداف الحقيقػػػػد ل ػػػػا وهػػػػو المدرسػػػػة
يدركػػػػا المتػػػػدرب وهػػػػو يقػػػػـو باكتسػػػػاب الم ػػػػارات الوظيايػػػػة التػػػػد تتطمب ػػػػا م نػػػػة التػػػػدريس 

المتطػػػػورة سػػػموكية ال ويتمكنػػػوف مػػػف معالجػػػة المواقػػػؼ التعميميػػػػة واػػػؽ االتجاهػػػات والنظريػػػات
 (.8006  ارج)

نظػػػػػػراً ألهميت ػػػػػػا اػػػػػػد بنػػػػػػاب معمػػػػػػـ  وتحظػػػػػػ  التربيػػػػػػة الميدانيػػػػػػة باهتمػػػػػػاـ  كبيػػػػػػر      
مػػػػف  كميػػػة التربيػػػةالمسػػػتقبؿ  يعكػػػس هػػػذا االهتمػػػاـ بالتربيػػػة الميدانيػػػة مػػػػا جػػػاب اػػػد الئحػػػة 

تحديػػػػػد هػػػػػدا ا  ا ػػػػػد  ت ػػػػػدؼ إلػػػػػ  إعػػػػػداد الكػػػػػوادر البشػػػػػرية المتخصصػػػػػة مػػػػػف المعممػػػػػيف 
يػػػػاً وتربويػػػػاً وم نيػػػػاً وثقاايػػػػاً لمعمػػػػؿ كمعممػػػػيف بػػػػالمرحمتيف المتوسػػػػطة والثانويػػػػة  )دليػػػػؿ أكاديم

( باإل ػػػػػػػااة إلػػػػػػػ  تخصػػػػػػػيص اصػػػػػػػؿ دراسػػػػػػػد كامػػػػػػػؿ 1 هػػػػػػػػ  4641التربيػػػػػػػة الميدانيػػػػػػػة 
ويبػػػػػرز هػػػػػذا االهتمػػػػػاـ جميػػػػػاً اػػػػػد محػػػػػاوالت التطػػػػػوير  سػػػػػاعة أسػػػػػبوعياً ل ػػػػػا.( 10)بمعػػػػػدؿ

عػػػػػػػداداً ألدوات المبلحظػػػػػػػة  المسػػػػػػػتمر إلجػػػػػػػرابات اعاليػػػػػػػات التربيػػػػػػػة  الميدانيػػػػػػػة تخطيطػػػػػػػاً واا
شرااًا وتقويمًا ومتابعًة.  والتقويـ  واا
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الػػػػدماغ   إلػػػػ المتطػػػػورة نظريػػػػة التعمػػػػيـ المسػػػػتند  التربويػػػػةومػػػػف هػػػػذع االتجاهػػػػات      
إف الػػػػتعمـ المسػػػػتند عمػػػػ   :8006عػػػػف كوااليػػػػؾ واولسػػػػف  ( نقػػػػبلً 8041ايشػػػػير أبػػػػو حمػػػػاد )

 إنتاجػػػػػاً  المتعممػػػػػيف أكثػػػػػريـ والػػػػػتعمـ الػػػػػذل يجعػػػػػؿ األاػػػػػراد الػػػػػدماغ هػػػػػو مػػػػػن ر شػػػػػامؿ لمتعمػػػػػ
تركيػػػػب  إلػػػػ طمبػػػػت ـ كمػػػػا أن ػػػػا تسػػػػتند  إلػػػػ ويغيػػػػر نظػػػػرة المعممػػػػيف   والمعممػػػػيف اقػػػػؿ إحباطػػػػاً 

 نجػػػاز عممياتػػػا الطبيعيػػػة اػػػاف الػػػتعمـ سػػػيحدث.إالػػػدماغ لػػػـ يمنػػػ  مػػػف  ووظياتػػػا مػػػاداـالػػػدماغ 
عمػػػـ الػػػناس  مدعومػػػة ب بحػػػاث أي ػػػاً وهػػػد ليسػػػت مدعومػػػة اقػػػط مػػػف قبػػػؿ األعصػػػاب ولكن ػػػا 

لػػػذا اػػػالبحوث المبنيػػػة عمػػػ  ربػػػط الػػػدماغ مػػػ  عمػػػـ الػػػناس المعراػػػد يزيػػػد مػػػف ا ػػػـ المعراػػػد  
وينبغػػػػػد أف يقػػػػػود ذلػػػػػؾ تطبيقػػػػػات تحسػػػػػف العمميػػػػػة   العمميػػػػػات األساسػػػػػية لمػػػػػتعمـ والػػػػػذاكرة

ف زيػػػػد مػػػػف اإلنتاجيػػػػة. كمػػػػا أف هنػػػػاؾ توقعػػػػات بشػػػػ تالتعميميػػػػة كمػػػػا تحسػػػػف نوعيػػػػة الحيػػػػاة و 
عمػػػػـ الػػػػدماغ واألعصػػػػاب ماادهػػػػا أف عمػػػػـ الػػػػدماغ سػػػػوؼ يسػػػػتوعب جميػػػػ  العمػػػػـو السػػػػموكية 

     .والعمـو المعراية
نتػػػػػائر أبحػػػػػاث الػػػػػدماغ وعمميػػػػػة بنظريػػػػػة الػػػػػتعمـ المسػػػػػتند إلػػػػػ  الػػػػػدماغ ل وهنػػػػػاؾ عبلقػػػػػة

سػػػػتغير مػػػػف اسػػػػتراتيجيات   والتعمػػػػيـالػػػػتعمـ عمميتػػػػد اػػػػد  اتطبيػػػػؽ أبحػػػػاث الػػػػدماغ  التعمػػػػيـ
ول ػػػػا أهميػػػػة كبيػػػػرة اػػػػد  (.8001واسػػػػتخداـ التقنيػػػػة )جنسػػػػف    والبيئػػػػة التعميميػػػػة  التػػػػدريس

جػػػػػرابات إثػػػػػراب   مػػػػػؼ المجػػػػػاالت والعوامػػػػػؿ التعميميػػػػػةمخت ا ػػػػػد ترشػػػػػد المعمػػػػػـ إلػػػػػ  ءليػػػػػات واا
  تقػػػػػويـو   وتػػػػػواير أنشػػػػػطة  والتركيػػػػػز عمػػػػػ  المناقشػػػػػة والحػػػػػوار الصػػػػػاد  البيئػػػػػة التعميميػػػػػة

تشػػػػػػترط هػػػػػػذع النظريػػػػػػة حيػػػػػػث   والت كيػػػػػػد عمػػػػػػ  الػػػػػػتعمـ التعػػػػػػاوند  وتػػػػػػوار ارصػػػػػػة لمبحػػػػػػث
وتصػػػػميـ الصػػػػؼ الدراسػػػػد  مواصػػػػاات معينػػػػة لبيئػػػػة الػػػػتعمـ حيػػػػث ينبغػػػػد أف يتسػػػػـ النشػػػػاط

 .  (8004  وتوار جوًا تعاونيًا )زيتوف  تلتكوف ثرية بالمثيرا

ءليػػػػة عمػػػػؿ الػػػػدماغ يسػػػػ ؿ أف  إلػػػػ التربويػػػػة والبحػػػػوث الدراسػػػػات  بعػػػػض وتشػػػػير      
حػػػػػػداثمػػػػػػف طػػػػػػرؽ إكسػػػػػػاب المتعممػػػػػػيف المعراػػػػػػة وتخايػػػػػػؼ القمػػػػػػؽ  االسػػػػػػتقرار الناسػػػػػػد  واا

نجػػػػػاز الم ػػػػػاـ التربويػػػػػة بدقػػػػػة وسػػػػػ ولة  واالجتمػػػػػاعد ولػػػػػذا ينبغػػػػػد عمػػػػػ  كػػػػػؿ معمػػػػػـ أف   واا
يػػػػػدرس ءليػػػػػة عمػػػػػؿ الػػػػػدماغ ونظريػػػػػة الػػػػػتعمـ المسػػػػػتند لمػػػػػدماغ واالسػػػػػتراتيجيات التدريسػػػػػية 

ثػػػػػػارت ـ وذلػػػػػػؾ مػػػػػػف .المنشػػػػػػطة  أجػػػػػػؿ راػػػػػػ  مسػػػػػػتوت أداب المتعممػػػػػػيف وتنشػػػػػػيط تاكيػػػػػػرهـ واا
تناولػػػػت  التػػػػد Ozden&Gultekin, (2008): أثبتػػػػت دراسػػػػة ا(. كمػػػػ4612)الصػػػػان   

أثػػػر اسػػػتخداـ نظريػػػة الػػػتعمـ المسػػػتند إلػػػ  الػػػدماغ اػػػد إحػػػداث تغيػػػرات جذريػػػة وكبيػػػرة عمػػػ  
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وتػػػػؤدل   ة التعميميػػػػةبحيػػػػث يكػػػػوف المػػػػتعمـ محػػػػور العمميػػػػ التػػػػدريس طرائػػػػؽ واسػػػػتراتيجيات 
يجػػػػاد مواقػػػػؼ إيجابيػػػػة تجػػػػاع الػػػػتعمـ لػػػػدت  الدااعيػػػػة وزيػػػػادة  العممػػػػد لتحسػػػػيف التحصػػػػيؿ  واا

وتنميػػػػة م ػػػػارات التاكيػػػػر لػػػػدي ـ  وتنظػػػػيـ المعمومػػػػات واالحتاػػػػاظ ب ػػػػا واسػػػػترجاع ا.  الطػػػػبلب 
إلكسػػػػابا الطرائػػػػؽ ويمكػػػػف االسػػػػتاادة مػػػػف هػػػػذع النظريػػػػة اػػػػد إعػػػػداد المعممػػػػيف قبػػػػؿ الخدمػػػػة 

واالسػػػػػػتراتيجيات التدريسػػػػػػية البلزمػػػػػػة لتسػػػػػػ يؿ عمميػػػػػػة الػػػػػػتعمـ والتعمػػػػػػيـ وربط ػػػػػػا بػػػػػػاألداب 
 داؼ المطموبة.لا بما يحقؽ األه وممارساتا التدريسد
 مشهل٘ البحح:حتدٓد 

منػػػػػذ ت سيسػػػػػا ونشػػػػػرع  التحػػػػػوؿ يمحػػػػػظ التعمػػػػيـ مراحػػػػػؿ اػػػػػد التػػػػػاريخد لمتطػػػػػور المتتبػػػػ      
تاحتػػػا لمجميػػػ  اػػػد الاتػػػرة الما ػػػية  النػػػوعد لمنظػػػاـ  والتطػػػوير التجويػػػد عمػػػ  التركيػػػز إلػػػ -واا

مػػػف خػػػبلؿ التركيػػػز عمػػػ    التربيػػػة إصػػػبلح حركػػػات لمواكبػػػة والسػػػعدالتعميمػػػد عػػػالد الجػػػودة  
( أنػػػػػا ينبغػػػػػد أف 8000حممػػػػػد وز)مػػػػػوؿ ) ذكػػػػػرتحيػػػػػث   الطػػػػػبلب المعممػػػػػيفطبيعػػػػػة ت هيػػػػػؿ 

مسػػػتوت عػػػاؿ مػػػف الكاايػػػة  لتحقيػػػؽمػػػف الم ػػػارات التدريسػػػية  بعديػػػد  يػػػزود الطػػػبلب المعممػػػيف 
يمكػػػػن ـ مػػػػف أداب واجػػػػب ـ  وذلػػػػؾ لمػػػػا تسػػػػ ـ بػػػػا الم ػػػػارات التدريسػػػػية اػػػػد إكسػػػػاب الطالػػػػب 

أثنػػػػاب تنايػػػػذع لممواقػػػػؼ التعميميػػػػة  كمػػػػا تسػػػػاعدع اػػػػد اػػػػد المعمػػػػـ القػػػػدرات التػػػػد يحتاج ػػػػا 
إنجػػػاز مػػػا يريػػػد أف يكسػػػبا لتبلميػػػذع  االطالػػػب المعمػػػـ الػػػذل يمتمػػػؾ الم ػػػارات التدريسػػػية هػػػو 

 .لذل يستطي  تحقيؽ األهداؼ التربوية المنشودة مف العممية التعميميةا
إف المت مػػػػػؿ لبػػػػػرامر تػػػػػدريب المعممػػػػػيف يت ػػػػػة أف هػػػػػذع البػػػػػرامر التدريبيػػػػػة تركػػػػػز عمػػػػػ       

(. 8044الجوانػػػػب النظريػػػػة  وال يحظػػػػ  جانػػػػب التػػػػدريب باالهتمػػػػاـ الكػػػػااد )عنيػػػػات  عمػػػػد  
األهػػػدؼ يمثػػػؿ يتواكػػػب مػػػ  المسػػػتجدات الحديثػػػة  بمػػػا تطػػػوير إعػػػداد المعمػػػـ وتدريبػػػاف اػػػد لػػػذا

الػػػتعماـ المسػػػتند إلػػػ   إلسػػػتراتيجيةلػػػذا اػػػدف االهتمػػػاـ بالتػػػدريس واقػػػاً  .األساسػػػد مػػػف التعمػػػيـ
ػػػػة  حيػػػػث أوصػػػػت دراسػػػػات كػػػػؿ  مػػػػف: أبوالعطايػػػػا  الػػػػد ماغ اػػػػد مدارسػػػػنا أصػػػػبة  ػػػػرورة ممحك

( (  8048) لطػػػػػػػػػػػػػػػؼ اه(  8044(  كسػػػػػػػػػػػػػػػناول)8040(  والعباسػػػػػػػػػػػػػػػد)8001وبيػػػػػػػػػػػػػػػـر
الػػػػػػتعماـ  إسػػػػػػتراتيجية( ب ػػػػػػرورة توظيػػػػػػؼ 8046(  الاممبػػػػػػاند )Salmiza,2012وسػػػػػػالميزا)

مػػػػف  اإلسػػػػتراتيجيةالمسػػػػتند إلػػػػ  الػػػػد ماغ اػػػػد العمميػػػػة التعميميػػػػة   وذلػػػػؾ لمػػػػا قػػػػد تػػػػوارع هػػػػذع 
تػػػػتبلبـ مػػػػ  المعطيػػػػات و تحايػػػػز لمطػػػػبلب عمػػػػ  اسػػػػتخداـ أنمػػػػاط الػػػػتعماـ والتاكيػػػػر المختماػػػػة  
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طالػػػػب التربيػػػػة الميدانيػػػػة هػػػػو معمػػػػـ و ت ػػػػتـ بتنويػػػػ  أسػػػػاليب تعمػػػػيـ والػػػػتعماـ.  الحديثػػػػة التػػػػد
 .اد التعميـ العمميةاد  وب أحدث المستجدات  إعدادعيجب أف يتـ لذا المستقبؿ 

 حتدٓد مشهل٘ البحح:

هنػػػاؾ  تحػػػددت مشػػػكمة البحػػػث اػػػد ا تػػػ : الحػػػال ممػػػا سػػػبؽ واسػػػتجابة لمواقػػػ   انطبلقػػػاً     
 وذلػػػؾ لتطػػػوير األداب التدريسػػػ  ل ػػػـ بمػػػا المعمػػػـ إعػػػداد وتػػػدريبتطػػػوير بػػػرامر ل حاجػػػة ممحػػػة

بنػػػػاب جػػػػابت اكػػػػرة البحػػػػث الػػػػذل هػػػػدؼ إلػػػػ  ومػػػػف هنػػػػا  الحديثػػػػة تواكػػػػب مػػػػ  التوج ػػػػات ي
عمػػػػػ  تطػػػػػوير ودراسػػػػػة أثػػػػػرع برنػػػػػامر تػػػػػدريبد مقتػػػػػرح قػػػػػائـ عمػػػػػ  الػػػػػتعمـ المسػػػػػتند لمػػػػػدماغ 

االتجػػػاع نحػػػو الم نػػػة لػػػدت طػػػبلب التربيػػػة الممارسػػػات التدريسػػػية وتنميػػػة الماػػػاهيـ العمميػػػة و 
   .الميدانية بكمية التربية بجامعة الممؾ خالد

 أسئمة البحث: 
مػػػا البرنػػػػامر المقتػػػرح القػػػػائـ عمػػػػ  الػػػتعماـ المسػػػػتند إلػػػػ  الػػػد ماغ لتنميػػػػة الممارسػػػػات  .4

التدريسػػػػية والماػػػػاهيـ العمميػػػػة واالتجاهػػػػات الم نيػػػػة لػػػػدت طػػػػبلب التربيػػػػة الميدانيػػػػة 
 التربية بجامعة الممؾ خالد؟بكمية 

مػػػػػا أثػػػػػر برنػػػػػامر مقتػػػػػرح قػػػػػائـ عمػػػػػ  الػػػػػتعماـ المسػػػػػتند إلػػػػػ  الػػػػػد ماغ عمػػػػػ  تطػػػػػوير  .8
الممارسػػػات التدريسػػػية لػػػدت طػػػبلب التربيػػػة الميدانيػػػة بكميػػػة التربيػػػة بجامعػػػة الممػػػػؾ 

 خالد؟
مػػػا أثػػػر برنػػػامر مقتػػػرح قػػػائـ عمػػػ  الػػػتعماـ المسػػػتند إلػػػ  الػػػد ماغ عمػػػ  تنميػػػة الماػػػاهيـ  .1

 عممية لدت طبلب التربية الميدانية بكمية التربية بجامعة الممؾ خالد؟ال
االتجػػػاع تنميػػػة برنػػػامر المقتػػػرح قػػػائـ عمػػػ  الػػػتعماـ المسػػػتند إلػػػ  الػػػد ماغ عمػػػ  مػػػا أثػػػر  .6

 لدت طبلب التربية الميدانية بكمية التربية بجامعة الممؾ خالد؟ نحو الم نة
 تتمثؿ أهمية البحث الحالد: أٍداف البحح:

الممارسػػػػات بنػػػػاب برنػػػػامر تػػػػدريبد قػػػػائـ عمػػػػ  الػػػػتعمـ المسػػػػتند إلػػػػ  الػػػػدماغ لتنميػػػػة  .4
   المااهيـ العممية  واالتجاهات الم نية.التدريسية

عمػػػ  قػػػائـ عمػػػ  الػػػتعماـ المسػػػتند إلػػػ  الػػػد ماغ التػػػدريب  البرنػػػامر ال التعػػػرؼ عمػػػ  أثػػػر .8
الممارسػػػػات التدريسػػػػية لػػػػدت طػػػػبلب التربيػػػػة الميدانيػػػػة بكميػػػػة التربيػػػػة بجامعػػػػة  تطػػػػوير

 الممؾ خالد.
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 عمػػػ قػػػائـ عمػػػ  الػػػتعماـ المسػػػتند إلػػػ  الػػػد ماغ التػػػدريب  البرنػػػامر ال التعػػػرؼ عمػػػ  أثػػػر .1
تنميػػػة الماػػػاهيـ العمميػػػة لػػػدت طػػػبلب التربيػػػة الميدانيػػػة بكميػػػة التربيػػػة بجامعػػػة الممػػػؾ 

 خالد 
عمػػػ  قػػػائـ عمػػػ  الػػػتعماـ المسػػػتند إلػػػ  الػػػد ماغ التػػػدريب  البرنػػػامر ال التعػػػرؼ عمػػػ  أثػػػر .6

لػػػػدت طػػػػبلب التربيػػػػة الميدانيػػػػة بكميػػػػة التربيػػػػة بجامعػػػػة االتجػػػػاع نحػػػػو الم نػػػػة تنميػػػػة 
 الممؾ خالد 

جرابات ػػػػػا التدريسػػػػػية المبنيػػػػػة عمػػػػػ   .6 إعػػػػػداد قائمػػػػػة بػػػػػ هـ اسػػػػػتراتيجيات التػػػػػدريس واا
 يطرة العقمية.نظرية التعمـ المستندة عم  الدماغ والس

 تتمثؿ أهمية البحث الحالد: أٍنٔ٘ البحح:
الطػػػبلب المعممػػػيف مػػػف خػػػبلؿ تحسػػػيف جػػػودة مخرجػػػات التعمػػػيـ قػػػد يايػػػد هػػػذا البحػػػث  .4

تشػػػػجي    و تػػػػواير اػػػػرص التعمػػػػيـ لمجميػػػػ  اػػػػد بيئػػػػة تعميميػػػػة مناسػػػػبةمػػػػف خػػػػبلؿ 
عمػػػ  مػػػف خػػػبلؿ تػػػدريب ـ   وم اراتػػػا التػػػدريساالرتقػػػاب بقػػػدرات و   اإلبػػػداع واالبتكػػػار

أهػػػػػػـ اسػػػػػػتراتيجيات التػػػػػػدريس المسػػػػػػتندة عمػػػػػػ  نظريػػػػػػات الػػػػػػتعمـ المسػػػػػػتندة عمػػػػػػ  
حيػػػػث أكػػػػد التربويػػػػوف عمػػػػ  أهميػػػػة إعػػػػداد الطػػػػبلب المعممػػػػيف قبػػػػؿ الخدمػػػػة   الػػػػدماغ

عمػػػػػ  تطػػػػػوير م ػػػػػارات ـ التدريسػػػػػية لمػػػػػا ل ػػػػػا مػػػػػف انعكػػػػػاس عمػػػػػ  تطػػػػػوير أدائ ػػػػػـ 
 التدريسد.

التعمػػػػيـ وتوجيػػػػا  تطػػػػويرؿ المسػػػػؤوليف اػػػػد التعمػػػػيـ مػػػػف خػػػػبل  قػػػػد يايػػػػد هػػػػذا البحػػػػث .8
 الطبلب نحو الخيارات الوظياية والم نية المناسبة.

تمبيػػػة احتياجػػػات مشػػػروع قػػػد يايػػػد هػػػذا البحػػػث المسػػػؤوليف اػػػد التعمػػػيـ مػػػف خػػػبلؿ  .1
تطػػػػػػوير المنػػػػػػاهر الدراسػػػػػػية والػػػػػػذل تناػػػػػػذع وزارة التعمػػػػػػيـ حاليػػػػػػاً  والتػػػػػػد تنػػػػػػادل 

 باستخداـ استراتيجيات حديثة اد التدريس.
مخططػػػػد المنػػػػاهر المسػػػػؤوليف اػػػػد التعمػػػػيـ والمتمثمػػػػيف اػػػػد قػػػػد يايػػػػد هػػػػذا البحػػػػث  .6

لمتػػػػدريس واػػػػؽ مبػػػػادئ الػػػػتعماـ المسػػػػتند  دلػػػػيبلً  البحػػػػثتقػػػػدـ مػػػػف خػػػػبلؿ ومطوري ػػػػا 
 لمدماغ  يمكف أف يسترشد با اد إعداد أدلة مماثمة لوحدات دراسة أخرت.

دوات تقػػػويـ  مقػػػػاييس  تقػػػػديـ أقػػػد يايػػػد هػػػػذا البحػػػث الطػػػبلب المعممػػػػيف مػػػف خػػػبلؿ   .6
  )كبطاقػػػػة المبلحظػػػػة واالتجاهػػػػات الم نيػػػػة  الماػػػػاهيـ  الممارسػػػػات التدريسػػػػيةاػػػػد 
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تسػػػػػتخدـ اػػػػػد التقػػػػػويـ الػػػػػذاتد لمطػػػػػبلب   ومقيػػػػػاس االتجػػػػػاع(  االختبػػػػػار التحصػػػػػيمد
 المعمميف. 

اػػػػتة ءااقػػػػاً جديػػػػدة لمبػػػػاحثيف اػػػػد ييمكػػػػف أف قػػػػد يايػػػػد هػػػػذا البحػػػػث البػػػػاحثيف حيػػػػث   .4
وطػػػػرؽ التػػػػدريس  إلجػػػػراب دراسػػػػات مماثمػػػػة تتعمػػػػؽ بمػػػػواد دراسػػػػية  مجػػػػاؿ المنػػػػاهر 

 ومراحؿ تعميمية أخرت.
تقيػػػػػػيـ اعاليػػػػػػة  مػػػػػػف خػػػػػػبلؿ االطػػػػػػبلع عمػػػػػػ قػػػػػػد يايػػػػػػد هػػػػػػذا البحػػػػػػث المعممػػػػػػيف   .1

االسػػػػػتراتيجيات التدريسػػػػػية القائمػػػػػة عمػػػػػ  نظريػػػػػات الػػػػػتعمـ المسػػػػػتندة عمػػػػػ  الػػػػػدماغ 
 والسيطرة العقمية عم  تحسف تعمـ الطبلب. 

 عم  ما ي تد: البحثاقتصر هذع  البحح: حدّد
 .كمية التربية بجامعة الممؾ خالد اد البحث طبؽالحدود المكانية:  .4
خػػػػػبلؿ الاصػػػػػؿ الدراسػػػػػد الثػػػػػاند مػػػػػف العػػػػػاـ  البحػػػػػث طبػػػػػؽالحػػػػػدود الزمنيػػػػػة:  .8

 .هػ4660-4613الجامعد 
عمػػػ  طػػػبلب التربيػػػة الميدانيػػػة بكميػػػة التربيػػػة  البحػػػثالحػػػدود البشػػػرية: اقتصػػػر  .1

 خالد.بجامعة الممؾ 
اقتصػػػػػػر البحػػػػػػث عمػػػػػػ  ممارسػػػػػػات التخطػػػػػػيط  التنايػػػػػػذ  الحػػػػػػدود المو ػػػػػػوعية: 

بػػػػالتعمـ المسػػػػتند لمػػػػدماغ  وماػػػػاهيـ  وكػػػػذلؾ عمػػػػ  الماػػػػاهيـ المتعمقػػػػة التقػػػػويـ.
هػػػػػد: ماػػػػػاهيـ أوليػػػػػة )يػػػػػر ومسػػػػػتويات الماػػػػػاهيـ  االسػػػػػتراتيجيات التدريسػػػػػية.

مشػػػػتقة مػػػػف ماػػػػاهيـ أخػػػػرت  ماػػػػاهيـ بسػػػػيطة  وماػػػػاهيـ أعمػػػػ  مسػػػػتوت مػػػػف 
وماػػػاهيـ إجرائيػػػة عمميػػػة تػػػرتبط بػػػالتطبيؽ العممػػػد وخطػػػوات الماػػػاهيـ السػػػابقة  

وأبعػػػػاد االتجػػػػاع نحػػػػو الم نػػػػة التػػػػ  تناول ػػػػا  تطبيػػػػؽ االسػػػػتراتيجيات التدريسػػػػية.
الشخصػػػػية نحػػػػو الم نػػػػة  النظػػػػرة نحػػػػو مسػػػػتقبؿ  الحػػػػالد كانػػػػت االنظػػػػرة البحػػػػث

     الم نة  النظرة الشخصية نحو تطوير م ارات الم نة.
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 :البحح مصطلحات

 : Brain Based Learning (BBL)الدِّماغ  إىل املستيد التعلُّه

( أنػػػػػا: طريقػػػػػة الػػػػػتعماـ التػػػػػد تؤكػػػػػد عمػػػػػ  الػػػػػتعماـ مػػػػػ  Jensen,2000عرَّاػػػػػا جنسػػػػػف)
ح ػػػػػػور الػػػػػػذهف  ووجػػػػػػود االسػػػػػػتثارة العاليػػػػػػة  والواقعيػػػػػػة  والمتعػػػػػػة  والتشػػػػػػويؽ  والمػػػػػػرح  

اػػػد العمميػػػة التعميميػػػة  و)يػػػر ذلػػػؾ مػػػف وتػػػداخم ا والتعاوف و)يػػػاب الت ديػػػد  وتعػػػدد األنظمػػػة 
 .ومبادئا خصائص التعماـ المتنا)ـ م  الد ماغ

عمػػػػػ  بنيػػػػػة الػػػػػد ماغ  ( أنػػػػػا:  ا ػػػػػـ عمميػػػػػة الػػػػػتعماـ اعتمػػػػػاداً 8004) اػػػػػا زيتػػػػػوفكمػػػػػا عرَّ 
   ووظياتا  االتعماـ يحدث حينما تتاح لمدماغ إمكانية إتماـ عممياتا الطبيعية .

 املكرتح: لربىامج التدزٓيبا

  وت ػػػػمنت نظريػػػػة مػػػػف األنشػػػػطة والمواقػػػػؼ مجموعػػػػة ب نػػػػا :يعراػػػػا البػػػػاحثوف إجرائيػػػػاً 
الػػػػتعمـ المسػػػػتند عمػػػػ  الػػػػدماغ  ار ػػػػياتا  خصائصػػػػا  عمػػػػؿ الػػػػدماغ  تنظػػػػيـ المعمومػػػػات اػػػػد 

المسػػػػػػتندع عمػػػػػػ  الػػػػػػدماغ الػػػػػػتعمـ التعػػػػػػاوند  خػػػػػػرائط الماػػػػػػاهيـ  واالسػػػػػػتراتيجيات الػػػػػػذاكرة  
االكتشػػػػػػاؼ  معالجػػػػػػة المعمومػػػػػػات  التاكيػػػػػػر الناقػػػػػػد  حػػػػػػؿ المشػػػػػػكبلت  الػػػػػػتعمـ ذو المعنػػػػػػ   

 اتجمسػػػػال مجموعػػػػة مػػػػفشػػػػتمؿ عمػػػػ  ت  التػػػػد صػػػػمم ا البػػػػاحثوفالتػػػػد  KWLاسػػػػتراتيجية 
 .تدريبية ت منت التدريس واؽ التعمكـ المستند إل  الدماغال

يقصػػػػػػد بالممارسػػػػػػات التدريسػػػػػػية السػػػػػػموكيات  األاعػػػػػػاؿ   الممارسػػػػػػات التدريسػػػػػػية:     
والطػػػػرؽ التػػػػد يسػػػػتخدم ا المعممػػػػوف داخػػػػؿ الصػػػػؼ لتقػػػػديـ المػػػػادة التعميميػػػػة بغػػػػرض إحػػػػداث 

 .(8008  )الصغير ونصارالتعمـ لدت التبلميذ 

ويعرا ػػػػا البػػػػاحثوف إجرائيػػػػاً أن ػػػػا: األاعػػػػاؿ والممارسػػػػات التػػػػد تعكػػػػس مجموعػػػػة الم ػػػػارات 
 والمرتبطػػػػةالبلزمػػػػة إلدارة الموقػػػػؼ التعميمػػػػد التػػػػد يقػػػػـو ب ػػػػا الطالػػػػب المعمػػػػـ داخػػػػؿ الاصػػػػؿ 

ويعبػػػػر عن ػػػػا مػػػػف حيػػػػث تخطػػػػيط  والتنايػػػػذ  والتقػػػػويـ لمتػػػػدريس   بػػػػالنواحد الم نيػػػػة التربويػػػػة
 ي ا طالب التربية الميدانية اد بطاقة المبلحظة المعدة لذلؾ.بالدرجة التد يحصؿ عم
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مجموعػػػػة الماػػػػاهيـ المرتبطػػػػة بػػػػالتعمـ  ويقصػػػػد ب ػػػػا اػػػػد هػػػػذا البحػػػػثالماػػػػاهيـ العمميػػػػة: 
المسػػػػتند لػػػػدماغ ونمػػػػط السػػػػيطرة العقميػػػػة ويعبػػػػر عن ػػػػا بالدرجػػػػة التػػػػد يحصػػػػؿ عمي ػػػػا طالػػػػب 

 التربية الميدانية اد االختبار المعد لذلؾ. 

نحػػػػو  لبلسػػػػتجابة اسػػػػتعدادع أو الاػػػػرد ر)بػػػػة هػػػػو االتجػػػػاعهػػػػات الم نيػػػػة: يقصػػػػد باالتجا
 ,.Gibson,  et. al)وءخػػػروف  جبسػػػوف يحػػػددها بينمػػػا مػػػا  بطريقػػػة معػػػيف شػػػدب

 تكتسػػػػػب والتػػػػػد السػػػػػمبد أو االيجػػػػػابد الػػػػػذهند االسػػػػػتعداد مػػػػػف حالػػػػػة أو بالشػػػػػعور (1994
 .الارد استجابة اد محدداً  ت ثيراً  محدثةً  والتجربة  الخبرة خبلؿ مف وتنتظـ

والتػػػد يعبػػػر عن ػػػا  اسػػػتجابات طػػػبلب التربيػػػة الميدانيػػػةهػػػد : إجرائيػػػاً ويعرا ػػػا البػػػاحثوف 
لػػػذلؾ مػػػف قبػػػؿ  الم نيػػػة المعػػػداػػػد مقيػػػاس االتجاهػػػات  الطػػػبلببالدرجػػػة التػػػد يحصػػػؿ عمي ػػػا 

 الباحثيف. 
 اإلطاز اليظسٖ ّالدزاسات السابك٘

 .Brain Based Learning  املبحح األّل: التعلُّه املستيد إىل الدِّماغ

 ىشأٗ ىظسٓ٘ التعلُّه املستيد إىل الدِّماغ:

مػػػ  بدايػػػة القػػػرف الحػػػالد كػػػاف الػػػتعمـ يوصػػػؼ مػػػف خػػػبلؿ السػػػموؾ الظػػػاهرل لمػػػتعمـ حيػػػث 
  كانػػػػت النظريػػػػات السػػػػموكية هػػػػد الموجػػػػودة اػػػػد السػػػػاحة لتاسػػػػير ظػػػػواهر الػػػػتعمـ البشػػػػرل

 وبعػػػد مػػػا يزيػػػد عمػػػ  نصػػػؼ قػػػرف بػػػدأت بػػػوادر ثػػػورةولكػػػف بعػػػد ظ ػػػور النظريػػػات المعرايػػػة 
التػػػد تمثمػػػت اػػػد أعمػػػاؿ   عقػػػؿ اإلنسػػػاف  اكانػػػت الثػػػورة المعرايػػػة اػػػدجديػػػدة تبحػػػث  عمميػػػة

  وأوزبػػػػؿ رودراسػػػػات جػػػػاف بياجيػػػػا  وأاكػػػػار برونػػػػ  عممػػػػاب النظريػػػػة الجشػػػػطالتية اػػػػد الػػػػتعماـ 
لمعنػػػػ   وكػػػػاف التركيػػػػز عمػػػػ  العمميػػػػات المعرايػػػػة مػػػػف انتبػػػػاع الػػػػذل أكػػػػد عمػػػػ  الػػػػتعماـ ذل ا

دراؾ وتاكير وتخيؿ وتصور)عبيدات    .(8041 أبوالسميد   و واا
ومػػػ  ظ ػػػور التقنيػػػات الحديثػػػة خػػػبلؿ العقػػػديف الما ػػػييف التػػػد اسػػػتطاعت الكشػػػؼ عػػػف 
تااصػػػيؿ الػػػدماغ البشػػػرل وكيايػػػة عممػػػا وتغيػػػر تػػػداؽ الػػػدـ مػػػ  تغيػػػر المواقػػػؼ المحيطػػػة نقمػػػت 

بحػػػػػاث المتعمقػػػػػػة حيػػػػػث )يػػػػػرت األ  ع االاكػػػػػار لتاسػػػػػير حػػػػػدوث الػػػػػتعمـ لػػػػػدت االنسػػػػػافهػػػػػذ
بػػػػالتغيرات التػػػػد تحػػػػدث لمػػػػدماغ مػػػػ  تغيػػػػر المواقػػػػؼ التعميميػػػػة النظػػػػرة السػػػػائدة عػػػػف عمميػػػػة 

 التعمـ وطرؽ تجويدها .
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مجػػػػاؿ  مػػػػف عمػػػػـ األعصػػػػاب وعمػػػػـ الػػػػناس المعراػػػػدلكػػػػؿ  ةالمشػػػػترك عػػػػف النظػػػػرةوانبثػػػػؽ 
بالعقػػػػػػؿ والػػػػػػد ماغ  ساسػػػػػػيةً أالػػػػػػذل ي ػػػػػػتـ بصػػػػػػورة   مسػػػػػػتند لمػػػػػػدماغالػػػػػػتعماـ ال :جديػػػػػػد هػػػػػػو

عمػػػؿ العقػػػؿ )عمميػػػة  بآليػػػةأل   Mind, Brain and Education (MBI)والتربيػػػة
  وكيايػػػػة انعكػػػػاس ذلػػػػؾ عمػػػػ  التاكيػػػػر ذات ػػػػا( مػػػػ  الػػػػد ماغ )الع ػػػػو القػػػػائـ بعمميػػػػة التاكيػػػػر(

 .(Muscella,2014:25) التربية
نظريػػػػة الػػػػتعماـ المسػػػػتند إلػػػػ   ظ ػػػػرت نظريػػػػة جديػػػػدة اػػػػد الػػػػتعماـ هػػػػد  ونتيجػػػػة لػػػػذلؾ 

التػػػد تؤكػػػد خصائصػػػ ا عمػػػ  أن ػػػا نظػػػاـ   Brain Based LearningTheory  الػػػد ماغ
ا مسػػػػبقاً  بػػػػؿ هػػػػد اتجػػػػاع متعػػػػدد األنظمػػػػة إذ وهػػػػد ليسػػػػت تصػػػػميماً معػػػػد    ذات ػػػػا اػػػػد حػػػػد  

وال ندسػػػة   وعمػػػـ الػػػناس  صػػػابوعمػػػـ األع  مثػػػؿ الكيميػػػاب  مػػػف األنظمػػػة اشػػػتقت مػػػف عػػػدد  
  (.  8001)قطامد والمشاعمة  وعمـ الحاسوب  واألحياب  الوراثية

 مفَْو ىظسٓ٘ التعلُّه املستيد إىل الدِّماغ:

( أن ػػػػػا: نظريػػػػػة اػػػػػد الػػػػػتعماـ تؤكػػػػػد عمػػػػػ  الػػػػػتعماـ Jensen,2000:32عرَّا ػػػػػا جنسػػػػػف )
والمتعػػػة  والتشػػػويؽ  والمػػػرح  مػػػ  ح ػػػور الػػػذهف   مػػػ  وجػػػود االسػػػتثارة العاليػػػة  والواقعيػػػة  

والتعػػػاوف  و)يػػػاب الت ديػػػد  وتعػػػدد وتػػػداخؿ األنظمػػػة اػػػد العمميػػػة التعميميػػػة  و)يػػػر ذلػػػؾ مػػػف 
 خصائص التعماـ المتنا)ـ م  الد ماغ.

عمػػػػ  بنيػػػػة الػػػػدماغ  ( ب نػػػػا ا ػػػػـ عمميػػػػة الػػػػتعمـ اعتمػػػػاداً 8004ويػػػػرت )كمػػػػاؿ زيتػػػػوف  
 .عمـووظياتا والظروؼ والبيئة التد تسمة لا بالت

: أن ػػػػا العمميػػػػة التػػػػد بواسػػػػطت ا يسػػػػتقبؿ الػػػػتعمـ المسػػػػتند لمػػػػدماغ وتعػػػػرؼ ناديػػػػا السػػػػمطد
الاػػػرد ويعػػػالر البيانػػػات الحسػػػية ويرمزهػػػا داخػػػؿ األبنيػػػة العصػػػبية لمػػػدماغ ويحػػػتاظ ب ػػػا لحػػػيف 

 .)8006استخدام ا الحقًا )السمطد  
امؿ مػػػػػن ر شػػػػػ ( أن ػػػػػا:48: 8001مػػػػػف قطػػػػػامد والمشػػػػػاعمة ) اػػػػػد حػػػػػيف عرَّا ػػػػػا كػػػػػؿ  

 تسػػػتند ويغيػػػر نظػػػرة المعممػػػيف لطبلب ػػػـ  حيػػػث لمتعمػػػيـ والػػػتعماـ يجعػػػؿ الطػػػبلب أكثػػػر إنتاجػػػاً  
منػػػ  مػػػف إنجػػػاز عممياتػػػا أف الػػػد ماغ لػػػـ ي   وحيػػػثإلػػػ  تركيػػػب ووظياػػػة الػػػد ماغ   هػػػذع النظريػػػة 

ولكن ػػػا   وهػػػد ليسػػػت مدعومػػػة اقػػػط مػػػف قبػػػؿ عمػػػـ األعصػػػاب  الطبيعيػػػة اػػػدف الػػػتعماـ سػػػيحدث
   . كذلؾ مدعومة ب بحاث عمـ الناس المعراد 
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لمػػػػػدماغ البشػػػػػػرل  دويػػػػػرت البػػػػػاحثوف أف هػػػػػذا الػػػػػتعمـ ينطمػػػػػؽ مػػػػػف الا ػػػػػـ الاسػػػػػيولوج
اكتسػػػػػاب الم ػػػػػارات و وطريقػػػػػة عممػػػػػا واالسػػػػػتاادة مػػػػػف هػػػػػذع العمميػػػػػة اػػػػػد تطػػػػػوير الػػػػػتعمـ 

واػػػػؽ نظػػػػرة عمميػػػػة واقعيػػػػة ل ػػػػذا المكػػػػوف   التدريسػػػػية مػػػػف قبػػػػؿ طػػػػبلب التربيػػػػة الميدانيػػػػة
 مكانياتا اد تطوير التعمـ والتعميـ. إالبشرل حت  يتـ االستاادة القصوت مف 

 مبادئ التعلُّه املستيد إىل الدِّماغ:

عػػدداً مػػف المبػػادئ التػػد تحكػػـ هػػذا  Caine & Caineمػػف كػػيف وكػػيف  لقػػد طػػور كػػؿ  
  8048  الز)ػػػػػوؿ 8004النػػػػػوع مػػػػػف الػػػػػتعماـ  وتتمثػػػػػؿ هػػػػػذع المبػػػػػادئ ايمػػػػػا يمػػػػػد )زيتػػػػػوف 

 (:8041أبوالسميد   و عبيدات
البحػػػػث عػػػػف . 1   الػػػػد ماغ اجتمػػػػاعد بطبيعتػػػػا. . 8    الػػػػد ماغ نظػػػػاـ دينػػػػاميكد معقػػػػد  .4

 المعن  الاطرل
والعواطػػػػػؼ عوامػػػػػؿ االناعػػػػػاالت . 6 .البحػػػػػث عػػػػػف المعنػػػػػ  يػػػػػتـ مػػػػػف خػػػػػبلؿ التنمػػػػػيط  .6

  اد التعمـ.حاسمة 
يت ػػػػمف الػػػػتعمكـ كػػػػبًل مػػػػف االنتبػػػػاع المركػػػػز . 1 .يتعامػػػػؿ الػػػػدماغ مػػػػ  الكميػػػػات والجزئيػػػػات .4

 .الطرادواإلدراؾ 
لػػػػػدينا عمػػػػػ  األقػػػػػؿ . 3  .يت ػػػػػمف الػػػػػتعماـ دائمػػػػػاً عمميػػػػػات واعيػػػػػة وعمميػػػػػات ال واعيػػػػػة. 2 

  اػػػػد ال ػػػػوب التغيػػػػر اػػػػد الن ػػػػر ذو طػػػػاب  تطػػػػورل الػػػػتعماـ. 40. طريقتػػػػاف لتنظػػػػيـ الػػػػذاكرة 
يتعػػػػػزز الػػػػػتعمـ بواسػػػػػطة التحايػػػػػز والتحػػػػػدل  . 44 وكثااػػػػػة الخبػػػػػرات اػػػػػد البيئػػػػػة المحيطػػػػػة.

  وهػػػػذا مػػػػا يجعمنػػػػا نسػػػػع  لمراعػػػػاة كػػػػؿ دمػػػػاغ  اريػػػػد بذاتػػػػا. 48  .ويثػػػػبط بػػػػالخوؼ والت ديػػػػد
 .أنماط التعمـ المختماة

 

 عهاسات ىظسٓ٘ التعلُّه املستيد إىل الدِّماغ يف تعلُّه ّتينٔ٘ املَازات:اى

اػػػػػػد الكثيػػػػػر مػػػػػػف المجػػػػػػبلت  انعكسػػػػػت مبػػػػػػادئ نظريػػػػػة الػػػػػػتعماـ المسػػػػػتند إلػػػػػػ  الػػػػػد ماغ
التعميميػػػػة  وذلػػػػؾ لمػػػػا أظ رتػػػػا هػػػػذع النظريػػػػة مػػػػف دور حيػػػػول لمػػػػدماغ اػػػػد تعماػػػػـ اإلنسػػػػاف  

أشػػػػػارت األدبيػػػػػات التربويػػػػػة إلػػػػػ  مجموعػػػػػة مػػػػػف وقػػػػػد  وطريقػػػػػة اكتسػػػػػابا لمعمػػػػػـو والمعػػػػػارؼ.
المجػػػػػاالت المتعمقػػػػػة بػػػػػالتعميـ  التػػػػػد ت طبَّػػػػػؽ اي ػػػػػا نظريػػػػػة الػػػػػتعماـ المسػػػػػتند إلػػػػػ  الػػػػػد ماغ  

  عاانػػػػػػػػػة 8004وتػػػػػػػػػنعكس اي ػػػػػػػػػا ءثارهػػػػػػػػػا  وذلػػػػػػػػػؾ عمػػػػػػػػػ  النحػػػػػػػػػو التػػػػػػػػػالد )زيتػػػػػػػػػوف 
 (8003والجيش 
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 املياٍج: . 0 

وأف يكػػػػوف المػػػػن ر قػػػػادراً عمػػػػ   الهتمامػػػػات الطػػػػبلب واحتياجػػػػات ـ  يصػػػػمـ المػػػػن ر واقػػػػاً 
مسػػػػاعدة الطػػػػبلب عمػػػػ  نقػػػػؿ خبػػػػرات ـ لحيػػػػات ـ العامػػػػة وأف يكػػػػوف ذا صػػػػمة وثيقػػػػة بخبػػػػرات 

حم ػػػا   عمػػ  البيئػػة الخارجيػػة الواقعيػػػة  ويطػػرح مشػػكبلت البيئػػػة الواقعيػػة  ويشػػج  الطػػػبلب
 وأف يتعماموا اد محيط خارج حجرات الد راسة. 

 :للنتعلِّه ذّ املعيٙ الفسص٘ امليَج ْٓفس. 8
بػالتعمـ  لممتعم مػيف المػن ر يسػمة أف األهميػة امػف الاريػد  تنظيمػا دمػاغ لكػؿ أف بمػا

وذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػبلؿ إثػػػػراب بيئػػػػة الػػػػتعمـ بػػػػالتنوع الػػػػذل   اػػػػد  ػػػػوب أنمػػػػاط الػػػػتعمـ الخػػػػاص ب ػػػػـ
 .التكاممية والشمولية مكاناتا وقدراتاإطالب االنطبلؽ اد  وب اليساعد 

 التعلُّه: بٔئ٘. 3

حجػػػرات الد راسػػػة تكػػػوف  بالنشػػػاط  واالن مػػػاؾ اػػػد خبػػػرة الػػػتعماـ. الػػػتعماـ بيئػػػة تتسػػػـ 
يسػػػود جػػػو . نمػػػاط تعمم ػػػـ الخاصػػػةأطيػػػاا ـ و أثػػػارة اهتمػػػاـ الطػػػبلب بكػػػؿ إجذابػػػة وقػػػادرة عمػػػ  

 إلػػ  مػػف التحػػدل ذو المغػػزت أو ال ػػادؼ  ولػػيس المقصػػود بالتحػػدل هنػػا التحػػدل المػػؤدل
 أف الػػد ماغ يقػػـو بالتوصػػيبلت إلػػ  الحػػد األقصػػ  عنػػدما األبحػػاث أو ػػحت اقػػد  الخػػوؼ
 المجازاات. أو ت شج  عم  القياـ ببعض المخاطر بيئة اد صحية بشكؿ   يتحدت
 طسائل التدزٓس ّاسرتاتٔجٔاتُ:. 4

يمكػػػػف السػػػػتراتيجيات التػػػػدريس المتحكمػػػػة اػػػػد االتجػػػػاع الطبيعػػػػد لمػػػػد ماغ الػػػػذل بػػػػدورع 
المتداقػػػػػة لمػػػػػدماغ  أف يوسػػػػػ  عقػػػػػوؿ المتعممػػػػػيف السػػػػػتقباؿ أاكػػػػػار  يحػػػػػدد كػػػػػـ المعمومػػػػػات

مػػػػػف االسػػػػػتراتيجيات  جديػػػػػدة. وقػػػػػد توصػػػػػمت الدراسػػػػػات الم تمػػػػػة ب ػػػػػذا الجانػػػػػب إلػػػػػ  عديػػػػػد  
عمميػػػػات    المتوااقػػػػة مػػػػ  مبػػػػادئ الػػػػتعماـ المسػػػػتند إلػػػػ  الػػػػد ماغ ومن ػػػػا: التاكيػػػػر االاترا ػػػػد

          .االستقصاب العممد   التشبي ات    خرائط المااهيـ   التعمـ التعاوند   التبادؿ
 مساحل اسرتاتٔجٔ٘ التعلُّه املستيد إىل الدماغ:

الػػػػتعماـ والتعمػػػػيـ واػػػػؽ اسػػػػتراتيجية الػػػػتعماـ المسػػػػتند إلػػػػ  الػػػػد ماغ عمػػػػ   عمميتػػػػاتت ػػػػمف 
 (: 8046خمس مراحؿ رئيسة )جنسف 
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 . Preparationاإلعداد  :املسحل٘ األّىل
ل ػػػػػذع المرحمػػػػػة حيػػػػػث تق ػػػػػد بػػػػػاالنطبلؽ مػػػػػف خػػػػػبلؿ معراػػػػػة قػػػػػرب أمصػػػػػطمة ت يئػػػػػة 

شػػػارات رمزيػػػة اا عطػػػاب تصػػػورات عامػػػا و اا الحصػػػيمة المعرايػػػة لػػػدت المتمقػػػد حػػػوؿ المو ػػػوع و 
عػػػػادة ترتيػػػػب المعراػػػػة إتو ػػػػيحية تسػػػػتثير السػػػػكيما )البنيػػػػة المعرايػػػػة( اػػػػد العقػػػػؿ وتحاػػػػز 

 لمدماغ. لتقبؿ المو وع الجديد وتشكيمة داخؿ البنية المعراية
  Acquisition عسض املعلْمات ّانتسابَا :املسحل٘ الجاىٔ٘

ـا اػػػػد هػػػػذع المرحمػػػػة تشػػػػكيؿ ترابطػػػػات عصػػػػبية نتيجػػػػة الخبػػػػرات األصػػػػمية والمترابطػػػػة   يػػػػت
وكممػػػػػا كانػػػػػت المػػػػػدخبلت مترابطػػػػػة كانػػػػػت الترابطػػػػػات العصػػػػػبية أقػػػػػوت وأكثػػػػػر  اػػػػػدذا كانػػػػػت 

ـ  ومػػػػػف مصػػػػػادر االكتسػػػػػاب: المػػػػػدخبلت م لواػػػػػة اسػػػػػتقوت الترابطػػػػػات المثػػػػػارة وينػػػػػتر الػػػػػتعما 
  ولعػػػػػػب الػػػػػػدور  والخبػػػػػػرات المتنوعػػػػػػة  والمثيػػػػػػرات البيئيػػػػػػة  واألدوات البصػػػػػػرية  المنااسػػػػػػة
 والمشاري  الجماعية.   والايديوالخرائط الذهنية     والقرابة

  Elaboration (الشسح ّاإلٓضاح) : التفصٔل املسحل٘ الجالج٘
 دمػػػروتحتػػػاج إلػػػ    وتعميقػػػا ـ الا ػػػـيعوتػػػد  تػػػرابط الموا ػػػي  إلػػػ هػػػذع المرحمػػػة  ت ػػػدؼ
مػػػف أجػػػؿ ا ػػػػـ أعمػػػؽ وتغذيػػػة راجعػػػة مػػػ  اسػػػتراتيجيات صػػػػريحة   اػػػد األنشػػػطة  المتػػػدربيف

و ػػػػػمنية  والتصػػػػػحية والتعػػػػػديؿ المتواصػػػػػؿ طريقػػػػػة م مػػػػػة اػػػػػد الػػػػػتعماـ  ومػػػػػف األسػػػػػاليب 
وجميع ػػػػا   المتبعػػػػة اػػػػد هػػػػذع المرحمػػػػة: أشػػػػرطة الايػػػػديو  تػػػػدقيؽ الراػػػػاؽ  ماػػػػاتية اإلجابػػػػة

 توار تغذية راجعة ذات قيمة لممتعمـ. 
 Memory Formationالرانسٗ  تهًْٓاملسحل٘ السابع٘ : 

الػػػػد ماغ يػػػػتعمَّـ بػػػػ عم  درجػػػػات الكاػػػػابة عبػػػػر الوقػػػػت ولػػػػيس داعػػػػة واحػػػػدة. ولػػػػذلؾ يجػػػػب 
عطػػػػػػػاب ارصػػػػػػػة لمتاكيػػػػػػػر ومعالجػػػػػػػة اا لمراحػػػػػػػة وتبػػػػػػػادؿ االاكػػػػػػػار و  اً عطػػػػػػاب المتػػػػػػػدربيف وقتػػػػػػػإ

 .المعمومات
 Functional Integration ل٘ اخلامس٘ : التهامل الْظٔفٕاملسح

  يػػػػتـ اػػػػد هػػػػذع المرحمػػػػة اسػػػػتخداـ الػػػػتعماـ الجديػػػػد ب ػػػػدؼ تعزيػػػػزع الحقػػػػاً والتوسػػػػ  ايػػػػا
وتقػػػويـ األداب الكمػػػد   والتقػػػويـ الػػػذاتد لممتػػػدرب  قػػػرافوتقػػػويـ األ  نشػػػطةوذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ األ 

 وتقويـ المدرب.  لمجمسة
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 املستيد إىل الدِّماغ:أٍنٔ٘ التعلُّه 

يجػػػػاد دور حيػػػػولَّ لمػػػػد ماغ اػػػػد الػػػػتعماـ  إلقػػػػد سػػػػاعد  الػػػػتعماـ المسػػػػتند إلػػػػ  الػػػػد ماغ إلػػػػ  
وأسػػػموب اكتسػػػاب العمػػػـو والخبػػػرات  مػػػف خػػػبلؿ خمػػػؽ بيئػػػة )نيػػػة وثريػػػة لمػػػتعماـ  حيػػػث تتميػػػز 

 (:  8004بما يمد)زيتوف 
نسػػػقد متػػػرابط  كمػػػا تصػػػمـ بشػػػكؿ  يؤكػػػد الػػػتعمـ المسػػػتند لمػػػدماغ عمػػػ  الػػػتعماـ التعػػػاوند  

تصػػػػمـ واقػػػػاً الهتمامػػػػات الطػػػػبلب  وتػػػػوار ارصػػػػة  ال تناصػػػػؿ ايػػػػا الجزئيػػػػات عػػػػف الكميػػػػات.
اػػػػد إثػػػػراب البيئػػػػة  تسػػػػ ـالبحػػػث عػػػػف المعنػػػػ   توجػػػػا المعمػػػػـ إلػػػػ  ا ليػػػات واإلجػػػػرابات التػػػػد 

شػػػػباع الػػػػدروس بالمناقشػػػػة والحػػػػوار  وتػػػػواير أنشػػػػطة التحػػػػدل  واتبػػػػاع أسػػػػموب  التعميميػػػػة  واا
 متعدد األنماط.

تسػػػػاعد المػػػػتعمـ عمػػػػ  االشػػػػتراؾ اػػػػد تحػػػػديات ذات معنػػػػ  واتبػػػػاع األسػػػػموب التعػػػػاوند  
 والمشاركة اد المناقشات والحوارات الصاية  وصن  القرارات وعممية التقويـ.

( المبػػػػػػررات التػػػػػػد تبػػػػػػرز أهميػػػػػػة الػػػػػػتعماـ واػػػػػػؽ 8001وقػػػػػػد أورد قطػػػػػػامد والمشػػػػػػاعمة )
 إل  الد ماغ ايما يمد:استراتيجية التعماـ المستند 

الػػػػػد ماغ هػػػػػو ع ػػػػػو الػػػػػتعماـ  والتاكيػػػػػر وهػػػػػذع االسػػػػػتراتيجية تعطػػػػػد الارصػػػػػة لمػػػػػتعماـ أف 
طبيعػػػد اػػػد  ػػػوب  يػػػتعمَّـ الػػػد ماغ بشػػػكؿ    حيػػػث يكػػػوف متسػػػقاً مػػػ  عمميػػػات الػػػد ماغ الطبيعيػػػة

نيػػػػة هػػػػذع االسػػػػتراتيجية  وتعطػػػػد المعمػػػػـ الارصػػػػة لتطبيػػػػؽ تعماػػػػـ أا ػػػػؿ  وتاػػػػتة البػػػػاب إلمكا
 )ير محدودة اد قاعة الدروس.

ت عػػػػػد اسػػػػػتراتيجية لزيػػػػػادة إنتاجيػػػػػة المتعممػػػػػيف مػػػػػف خػػػػػبلؿ زيػػػػػادة دااعيػػػػػت ـ لمػػػػػتعمـ كمػػػػػا 
ثػػػػراب بيئػػػػة الػػػػتعمـ. اػػػػد الػػػػتعماـ التقميػػػػدل يتمركػػػػز دور المعمػػػػـ كممقػػػػف لممعمومػػػػات وناقػػػػؿ و  واا

خداـ هػػػذع ل ػػػا  ويػػػتـ تقيػػػيـ الطػػػبلب  مػػػف خػػػبلؿ المعمومػػػات  بينمػػػا ال يحػػػدث ذلػػػؾ عنػػػد اسػػػت
 االستراتيجية اد التدريس.

الػػػتعماـ واػػػؽ هػػػذع االسػػػتراتيجية  يتعػػػاوف المعممػػػيف والطػػػبلب ويصػػػبة لػػػدي ـ  ومػػػف خػػػبلؿ
 .مسؤولية متبادلة   حيث يعد الطبلب ماذا يريدوف أف يعمموا  وكيؼ يحققوا أهداا ـ
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 املنازسات التدزٓسٔ٘ثاىًٔا: 

المسػػػػػػػتخدمة لتطػػػػػػػوير أداب  الم مػػػػػػػةتعػػػػػػػد بػػػػػػػرامر إعػػػػػػػداد المعممػػػػػػػيف أحػػػػػػػد األدوات     
قبػػػػؿ الخدمػػػػة مػػػػف خػػػػبلؿ طػػػػرؽ عمميػػػػة متخصصػػػػة تعمػػػػؿ عمػػػػ  تنميػػػػة وتجويػػػػدع المعممػػػػيف 

كسػػػػاب ـ  م ػػػػارات ـ العمميػػػػة والانيػػػػة واإلداريػػػػة والشخصػػػػية ب ػػػػدؼ االرتقػػػػاب بتمػػػػؾ الم ػػػػارات واا
يػػػاـ بواجبػػػات ـ التربويػػػة والتعميميػػػة عمػػػ  أكمػػػؿ وجػػػا  الكاايػػػات والقػػػدرات الم نيػػػة البلزمػػػة لمق

ولػػػػػذلؾ عنػػػػػد تخطػػػػػيط هػػػػػذع البػػػػػرامر ينبغػػػػػد مراعػػػػػاة ال ػػػػػدؼ مػػػػػف و ػػػػػع ا والحػػػػػرص عمػػػػػ  
(. وقػػػػػد أصػػػػػبة 8044مبلبمت ػػػػػا الحتياجػػػػػات المعممػػػػػيف لتطػػػػػوير أدائ ػػػػػـ التدريسػػػػػد)العدواند 

لػػػذلؾ اهتمػػػت   لمعمػػػؿ اػػػد مجػػػاؿ التػػػدريس أساسػػػياً  اإلعػػػداد التربػػػول مػػػا قبػػػؿ الخدمػػػة شػػػرطاً 
كميػػػػػات التربيػػػػػة بػػػػػالبرامر التربويػػػػػة التػػػػػد تقػػػػػدم ا باعتبارهػػػػػا الج ػػػػػات المنػػػػػوط ب ػػػػػا اإلعػػػػػداد 
التربػػػػول والعممػػػػد لممعممػػػػيف قبػػػػؿ الخدمػػػػة وتنميػػػػة م ػػػػارات ـ األدائيػػػػة التدريسػػػػية مػػػػف خػػػػبلؿ 
مقػػػػرر التربيػػػػة الميدانيػػػػة  بمػػػػا يحقػػػػؽ انتمػػػػابهـ لم نػػػػة التعمػػػػيـ والقيػػػػاـ بواجبػػػػات ـ الم نيػػػػة 

ا ػػػد السػػػبيؿ الػػػوحد لمتحقػػػؽ مػػػف مػػػدت صػػػبلحية إعػػػدادع العممػػػد والنظػػػرل    أكمػػػؿ وجػػػا.عمػػػ
أخػػػبلؽ الم نػػػة وتحسػػػيف أدائػػػا  إلػػػ كمػػػا تتػػػية لػػػا التعػػػرؼ  لممقػػػررات التػػػد أن اهػػػا بنجػػػاح.

   (.8003سموؾ طبلب التعميـ العاـ والبيئة المدرسية)الناقة  إل وتنمية قدراتا والتعرؼ 
إف الممارسػػػػػػات التدريسػػػػػػية اػػػػػػد العصػػػػػػر الحػػػػػػالد تتطمػػػػػػب تطبيػػػػػػؽ معػػػػػػايير جديػػػػػػدة    

محػػػػددة حيػػػػث تعػػػػد هػػػػذع المعػػػػايير المحػػػػؾ الػػػػذل يقػػػػاس اػػػػد  ػػػػوئا أداب المعمػػػػـ وممارسػػػػاتا 
الصػػػػورة المثاليػػػػة  إلػػػػ عػػػػف العشػػػػوائية والذاتيػػػػة وهػػػػد تعطػػػػد المعمػػػػـ الحػػػػااز لموصػػػػوؿ  بعيػػػػداً 

يتطمػػػػػػب مػػػػػػف المعممػػػػػػيف إظ ػػػػػػار الم ػػػػػػارات  المرجػػػػػػوة اػػػػػػد األداب التدريسػػػػػػد األمػػػػػػر الػػػػػػذل
والمعػػػػػارؼ التػػػػػػد يتمتعػػػػػػوف ب ػػػػػا التػػػػػػد تعػػػػػػد ذات أهميػػػػػػة اػػػػػد عمميػػػػػػة تقػػػػػػويـ الممارسػػػػػػات 

 (.Wallace,2012&ًSinger)التدريسية 
 التدزٓسٕ:مفَْو املنازس٘ التدزٓسٔ٘ أّ األداء 

وزاولػػػػا لغػػػػة: مػػػػارس يمػػػػارس مراسػػػػا وممارسػػػػة ا ػػػػو ممػػػػارس ومػػػػارس الشػػػػدب عالجػػػػا 
بعممػػػػا وممارسػػػػة: طريقػػػػة لمعمػػػػؿ أو طريقػػػػة يجػػػػب أف يػػػػتـ العمػػػػؿ ب ػػػػا والممارسػػػػات  وقػػػػاـ

والمواصػػػػػػاات القياسػػػػػػية واإلرشػػػػػػادات   والوظػػػػػػائؼ  والعمميػػػػػػات  يمكػػػػػػف أف تشػػػػػػمؿ األنشػػػػػػطة
 (.4640)ابف منظور  
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جميػػػػ  األعمػػػػاؿ التػػػػد يقػػػػـو ب ػػػػا الممارسػػػػة التدريسػػػػية أن ػػػػا ( 4610)القميػػػػزل  يعػػػػرؼو 
الزهرانػػػد  ويعرا ػػػا وخارجػػػا ول ػػػا تػػػ ثير عمػػػ  سػػػير العمميػػػة التعميميػػػة.المعمػػػـ داخػػػؿ الصػػػؼ 

يقػػػػػـو بػػػػػا المعمػػػػػـ مػػػػػف ممارسػػػػػات تربويػػػػػة وتعميميػػػػػة تػػػػػنعكس ءثارهػػػػػا عمػػػػػ   مػػػػػا( 8002)
سػػػػموؾ المعمػػػػـ الممارسػػػػة التدريسػػػػية ب ن ػػػػا ( 8001)والنجػػػػار  اشػػػػحات يعػػػػرؼ ا. كمػػػػالطػػػػبلب
الترجمػػػة  األداب هػػػوأثنػػػاب مواقػػػؼ التػػػدريس سػػػواب داخػػػؿ الاصػػػؿ أو خارجػػػا وهػػػذا اػػػد  قبػػػؿ و

اسػػػتراتيجيات تػػػدريس اػػػد  أواإلجرائيػػػة لمػػػا يقػػػـو بػػػا المعمػػػـ مػػػف تخطػػػيط مسػػػبؽ وسػػػموكيات 
اػػػد األنشػػػطة المدرسػػػية أو )يرهػػػا مػػػف األعمػػػاؿ التػػػد تسػػػ ـ اػػػد  إسػػػ اماإدارتػػػا لماصػػػؿ أو 

 ارؼ واتجاهات وم ارات.تحقيؽ تقدـ تعمـ الطبلب بما يكسب ـ مع
مجموعػػػػة مػػػػف الم ػػػػارات الممارسػػػػة التدريسػػػػية أن ػػػػا ( 8004يعػػػػرؼ الحايػػػػؾ وءخػػػػروف )و 

نصػػػػػػػر ويعػػػػػػرؼ  والقػػػػػػدرات السػػػػػػموكية والمعرايػػػػػػة والوجدانيػػػػػػة التػػػػػػػد يمارسػػػػػػ ا المعممػػػػػػوف.
نجػػػػػازات المعمػػػػػـ وممارسػػػػػاتا اػػػػػد ظػػػػػؿ الظػػػػػروؼ إكػػػػػؿ الممارسػػػػػة التدريسػػػػػية أن ػػػػػا ( 8008)

وظ ػػػػػػرت عديػػػػػػد مػػػػػػف  بصػػػػػػرؼ النظػػػػػػر عمػػػػػػا يسػػػػػػتغرقا مػػػػػػف وقػػػػػػت.واإلمكانػػػػػػات المتاحػػػػػػة 
ليكونػػػػػوا قػػػػػادريف عمػػػػػ  أداب عمم ػػػػػـ  وت سيسػػػػػ ـ المؤسسػػػػػات التػػػػػد تعنػػػػػ  بدعػػػػػداد المعممػػػػػيف

بم نيػػػػػػػة عاليػػػػػػػة ومن ػػػػػػػا المجمػػػػػػػس الػػػػػػػوطند األمريكػػػػػػػد العتمػػػػػػػاد بػػػػػػػرامر إعػػػػػػػداد المعمػػػػػػػـ 
NCATE))  الػػػػذل تبنػػػػ  المعػػػػايير التػػػػد تركػػػػز عمػػػػ  أداب المعممػػػػيف العتمػػػػادهـ اػػػػد الحقػػػػؿ

  مػػػؤهبلت عاليػػػة ذتبػػػ ف كػػػؿ طالػػػب يسػػػتحؽ أف يػػػتعمـ عمػػػ  يػػػد معمػػػـ معتمػػػد  التربػػػول إيمانػػػاً 
تخػػػػػرير معممػػػػػيف أكثػػػػػر كاػػػػػابة  إلػػػػػ وأف التػػػػػزاـ مؤسسػػػػػات اإلعػػػػػداد ب ػػػػػذع المعػػػػػايير يػػػػػؤدل 

ثػػػػػراب تحصػػػػػيؿ ط تطػػػػػوير البػػػػػرامر  معػػػػػاييرال فومػػػػػ بلب ػػػػػـ.وم نيػػػػػة ويمكػػػػػن ـ مػػػػػف تحسػػػػػيف واا
لمعمػػػػؿ اػػػػد المػػػػدارس كمعممػػػػيف أو  فالطػػػػبلب المعممػػػػوف الػػػػذيف يؤهمػػػػوأف األكاديميػػػػة حيػػػػث 

ا م ػػػػػـ لممحتػػػػػوت ف لمعمػػػػػؿ اػػػػػد المػػػػػدارس يظ ػػػػػروف )يػػػػػرهـ مػػػػػف التربػػػػػوييف ممػػػػػف يعػػػػػدو
الم نيػػػػة والم ػػػػارات واالتجاهػػػػات ال ػػػػرورية ل ػػػػـ لمسػػػػاعدة الطػػػػبلب عمػػػػ   المعراػػػػد والمعراػػػػة

 الم نة.معايير  فالتعمـ وتبيف نتائر التقييـ أف الطبلب المعمميف يحققو
حيػػػػث تصػػػػمـ الكميػػػػة والمػػػػدارس المشػػػػاركة مع ػػػػا خبػػػػرات ميدانيػػػػة   :الخبػػػػرات الميدانيػػػػة

لمعمػػػػؿ اػػػػد  يعػػػػدوفالػػػػذيف ممػػػػا يسػػػػاعد الطػػػػبلب المعممػػػػيف و)يػػػػرهـ مػػػػف   وتناػػػػذها وتقوم ػػػػا
والم ػػػػػارات واالتجاهػػػػات ال ػػػػػرورية لمسػػػػػاعدة  المعػػػػارؼالمػػػػدارس عمػػػػػ  أف ينمػػػػو ويظ ػػػػػروا 

 الطبلب عم  التعمـ.
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حيػػػث تصػػػمـ الكميػػػة المنػػػاهر والخبػػػرات وتناػػػذها وتقوم ػػػا بحيػػػث تسػػػاعد  :تنػػػوع الطػػػبلب
ت ـ طبلب ػػػػػا عمػػػػػ  اكتسػػػػػاب وتطبيػػػػػؽ المعػػػػػارؼ والم ػػػػػارات واالتجاهػػػػػات ال ػػػػػرورية لمسػػػػػاعد

 والطبلب.عم  التعميـ وشمؿ هذع الخبرات أع اب هيئة التدريس 
حيػػػػػػث تمتمػػػػػػؾ الكميػػػػػػة التج يػػػػػػزات والمصػػػػػػادر والميزانيػػػػػػة  :اإلدارة والمصػػػػػػادر والمػػػػػػوارد

الطػػػػػبلب المعممػػػػػيف بمػػػػػا يمكػػػػػن ـ مػػػػػف تحقيػػػػػؽ المعػػػػػايير الم نيػػػػػة ومعػػػػػايير الواليػػػػػة  ألعػػػػػداد
 (.(NCATE,2008والمؤسسة األكاديمية 

 التدزٓسٔ٘ ّازتباطَا بيظسٓات التعله:املنازسات 

بنظريػػػػة الػػػػتعمـ التػػػػد يتبناهػػػػا  وثيقػػػػاً  تػػػػرتبط الممارسػػػػات التدريسػػػػية لممعممػػػػيف ارتباطػػػػاً    
االممارسػػػػات التدريسػػػػية التػػػػد يسػػػػتخدم ا البنػػػػائيوف تؤكػػػػد عمػػػػ   ػػػػرورة قيػػػػاـ المعمػػػػـ بتقبػػػػؿ 

وتزويػػػػػدع   لم ػػػػػارات االستقصػػػػػاب لديػػػػػا وتحايزهػػػػػا واعػػػػػدالمػػػػػتعمـ كاػػػػػرد باحػػػػػث مستكشػػػػػؼ 
بػػػػالخبرات الواقعيػػػػة الحقيقيػػػػة التػػػػد تتحػػػػدت مدركاتػػػػا السػػػػابقة وتقػػػػديـ أنشػػػػطة تعميميػػػػة تعػػػػزز 
  مػػػػف تكامػػػػؿ األنظمػػػػة المعرايػػػػة لديػػػػا وتوظيػػػػؼ اسػػػػتجابات المتعممػػػػيف اػػػػد توجيػػػػا الػػػػدروس

والحػػػػرص عمػػػػ  تػػػػواير أنشػػػػطة تثيػػػػر الا ػػػػوؿ الػػػػذهند لػػػػدت المتعممػػػػيف وتشػػػػجي  الحػػػػوارات 
والت كيػػػػد عمػػػ  الخبػػػػرات القبميػػػة اػػػػد   لتعػػػػاوند اػػػد األنشػػػػطة التعميميػػػةالجماعيػػػة واالنػػػدماج ا

بنػػػػاب معػػػػارؼ جديػػػػدة واالهتمػػػػاـ بػػػػاألداب والا ػػػػـ اػػػػد عمميػػػػة التقيػػػػيـ والتنويػػػػ  اػػػػد أسػػػػاليب ا 
(. بينمػػػػػػا المعمػػػػػػـ 8001المتمركػػػػػػزة عمػػػػػػ  السػػػػػػياقات الحقيقيػػػػػػة لمػػػػػػتعمـ) زيتػػػػػػوف وزيتػػػػػػوف 

أن ػػػػا خبػػػػرة ارديػػػػة خاصػػػػة وأف مػػػػا ي ػػػػـ الممارسػػػػات التدريسػػػػية عمػػػػ   إلػػػػ السػػػػموكد ينظػػػػر 
االرتبػػػػاط بػػػػيف المثيػػػػر واالسػػػػتجابة وال  ( يعنػػػػد أساسػػػػاً الدراسػػػػد)االرتباطالمعمػػػػـ داخػػػػؿ الاصػػػػؿ 

التركيػػػز عمػػػ  الػػػتعمـ  اً واحػػػدة. وأي ػػػيعنػػػد التااعػػػؿ بػػػيف الطػػػبلب عنػػػدما ينظػػػر ل ػػػـ كوحػػػدة 
الممارسػػػػات التدريسػػػػية لممعمػػػػـ  االتعميميػػػػة. أمػػػػأثنػػػػاب العمميػػػػة اػػػػد المبػػػػرمر وكػػػػذلؾ التعزيػػػػز 

الػػػدماغ ادنػػػا يقػػػـو بمػػػا يمػػػد: أف محػػػور العمػػػـ كيػػػؼ  إلػػػ الػػػذل يتبنػػػ  نظريػػػة الػػػتعمـ المسػػػتند 
وكيػػػػؼ نػػػػتعمـ  ػػػػمف البيئػػػػة الثريػػػػة  الطػػػػبلب اػػػػد مدارسػػػػ ـ؟ إلػػػػ ينقػػػػؿ  الػػػػدماغ وكيػػػػؼنا ػػػػـ 

بالمعراػػػػػػة وبالمعطيػػػػػػات التعميميػػػػػػة وبػػػػػػالحواس المتعػػػػػػددة )يػػػػػػر المقتصػػػػػػرة عمػػػػػػ  الحػػػػػػواس 
معرواػػػة لػػػدت اإلنسػػػاف والتجػػػارب اإلنسػػػانية حولنػػػا ونسػػػتغم ا أا ػػػؿ اسػػػتغبلؿ  كمػػػا ينبغػػػد ال

هػػػذع المعراػػػة تسػػػ ؿ مػػػف طػػػرؽ اكتسػػػاب الطػػػبلب لممعراػػػة  ألن ػػػامعراػػػة ءليػػػة عمػػػؿ الػػػدماغ 
وتخيػػػػػؼ القمػػػػػؽ واحػػػػػداث االسػػػػػتقرار الناسػػػػػد واالجتمػػػػػاعد وانجػػػػػاز الم ػػػػػاـ التربويػػػػػة بكػػػػػؿ 
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لنػػػػوع يتطيػػػػب هػػػػذا ا (.8041حمػػػػاد  ( )أبػػػػو8046ل وقطػػػػاو  )الخوالػػػػدة ودقػػػػةسػػػػ ولة ويسػػػػر 
مػػػػف المعمػػػػـ أف يكػػػػوف ميسػػػػراً لمػػػػتعمـ وموج ػػػػاً ولػػػػيس مسػػػػيطراً وم يمنػػػػا عمػػػػ   مػػػػف الػػػػتعمـ 

 :العمميػػػػة التعميميػػػػة  ممػػػػا يوسػػػػ  مػػػػف أدوار المعمػػػػـ لتت ػػػػمف الممارسػػػػات التدريسػػػػية التاليػػػػة
أنشػػػطة تسػػػاعد عمػػػ  االهتمػػػاـ بالمعراػػػة السػػػابقة لػػػدت المتعممػػػيف وذلػػػؾ مػػػف خػػػبلؿ تصػػػميـ 

الت كيػػػد عمػػػ  مبػػػدأ النمػػػو و  .الػػػربط بػػػيف المعراػػػة الجديػػػدة ومػػػا لػػػدت المػػػتعمـ مػػػف خبػػػرات سػػػابقة
إلػػػػ  جانػػػػب إتاحػػػػة الارصػػػػة لتطػػػػوير األنمػػػػاط   المعراػػػػد واػػػػؽ الػػػػنمط الػػػػذل يا ػػػػما المػػػػتعمـ

تػػػواير بيئػػػة تعمػػػيـ وتعمػػػـ يسػػػودها التاكيػػػر اػػػد المعراػػػة الجديػػػدة و  .األخػػػرت التػػػد ال يمتمك ػػػا
الت مػػػؿ اػػػد مػػػا لػػػدي ـ مػػػف أاكػػػار ووج ػػػات نظػػػر حػػػوؿ المو ػػػوع  وتشػػػجي  المتعممػػػيف عمػػػ  و 

التنػػػوع اػػػد األسػػػاليب واالسػػػتراتيجيات و  .طػػػرح أاكػػػارهـ واستاسػػػارات ـ مػػػف أجػػػؿ تعميػػػؽ الا ػػػـ
 .أنماط التعمـ المختماة داخؿ الصؼ  مما يؤدل إل  تطوير قدرات تعمـم  بما يتناسب 

 وامسػػػػاتا الػػػػتعمـ المسػػػػتند لمػػػػدماغمعمػػػػـ مبػػػػادئ الؼ ويمكػػػػف أف نخمػػػػص إلػػػػ  أف توظيػػػػ
اػػػػػد ممارسػػػػػاتا التدريسػػػػػية التػػػػػػد ال تقتصػػػػػر عمػػػػػ  المحتػػػػػػوت العممػػػػػد المقػػػػػدـ  والوسػػػػػػائؿ 
التعميميػػػػػة المسػػػػػتخدمة وطرائػػػػػؽ التػػػػػدريس والتقػػػػػويـ المتبعػػػػػة  بػػػػػؿ تتعػػػػػداها إلػػػػػ  العبلقػػػػػات 

يف أناسػػػ ـ مػػػف ناحيػػػة االجتماعيػػػة المتبادلػػػة بينػػػا وبػػػيف المتعممػػػيف مػػػف ناحيػػػة  بػػػيف المتعممػػػ
أخػػػرت  ممػػػا يجعػػػؿ مػػػف البيئػػػة الصػػػاية بيئػػػة تعمػػػـ مبدعػػػة  تمكػػػف المػػػتعمـ مػػػف ربػػػط المحتػػػوت 
العممػػػد بخبراتػػػا الحياتيػػػػة  وبنػػػاب أاكػػػار تعكػػػػس امسػػػاة العمػػػـ المعاصػػػػر  ولت مػػػؿ اػػػد أاكػػػػارع 
والػػػػػدااع عن ػػػػػا  ومشػػػػػاركة المعمػػػػػـ اػػػػػد عمميػػػػػة التخطػػػػػيط ألنشػػػػػطة صػػػػػاية قائمػػػػػة عمػػػػػ  

تعػػػػاوند والتغييػػػػر الماػػػػاهيم   ومػػػػف ثػػػػـ تنميػػػػة المسػػػػتوت التحصػػػػيمد واسػػػػتيعاب االستقصػػػاب ال
 .اد المستويات العميا منا المااهيـ العممية وخصوصاً 

 

 املفأٍه العلنٔ٘: ثالجًا

لذا ادف   هداًا مف أهداؼ التعمـ الما ـوحيث يمثؿ  أساس التعمـ المااهيـ العممية  تعد      
تطوير التعميـ ارتبط بمحور المتعمـ ك ساس لعممية التعمـ وبالتالد تطوير االستراتيجيات 
. واستراتيجيات التدريس المبنية عم  نظريات التعمـ  التدريسية التد تساعد عم  تعمـ الما ـو

 ا أف مف التعرياات من بعدد  المستند عم  الدماغ أحد هذع االستراتيجيات. وقد عرؼ الما ـو 
: عبارات أو رموز لاظية تدؿ عم  معمومات وأاكار مجردة أو خبرات معينة ذات صاات  الما ـو

(  وعرؼ 8004بوجبللة وعميمات  أ) مشتركة وتتميز المااهيـ عف الحقائؽ بالتعميـ والتجريد
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ت أو الظواهر أو المعموما العبلقاتب نا مصطمة لا داللة لاظية محددة  ويتطمب تكوينا إدراؾ 
التد  األشياب(. وعرات المااهيـ أن ا مجامي  مف 8041التد ترتبط ببع  ا البعض )الابلح  
كما عرؼ ب نا اكرة تختص بظاهرة معينة  (..44  8006ل ا أسماب مشتركة )مرداف والعبيدل  

  سالمةأو عالقة أو استنتاج عقمد يعبر عن ا بواسطة كممة مف الكممات أو مصطمة معيف. )
( أف الما ـو هو كممة أو كممات تطمؽ عم  8003)الحمية ومرعد    (. وتعراا كؿ مف 8006

. (8004ويعرؼ )نشواف  .حصر ل ا الصورة ذهنية ل ا سمات مميزة وتعمـ عم  أشياب 
لما ـو أنا: مجموعة مف المعمومات التد توجد بين ا عبلقات حوؿ شدب معيف تتكوف اد ا

 ن ا مجموعة ب وتعرؼ المااهيـ كذلؾلمشتركة والمميزة ل ذا الشدب. الذهف  وتشتمؿ الصاات ا
يتـ تجميع ا عم  أساس مف الصاات أو  خاصة أحداثأو  عناصرأو  مو وعاتأو  رموزمف 

خبرات أو مواد دراسية  خبلؿالخصائص المشتركة  وب نا نسؽ مف أاكار مجردة يتكوف مف 
 .)31  8002عطية  )متتالية 

العممد هو عممية مستمرة التنت د بمجرد تعريؼ الما ـو أو إي اح  الما ـوإف تعمـ           
داللتا الماظية بؿ تقت د تخطيطًا اد التدريس يت مف تنظيمًا متكامبًل لممعراة العممية 
والمواقؼ التعميمية التد تتية الارص لممتعمـ لتعرؼ المواقؼ والمقارنة بين ا ومف ثـ تصنيا ا 

المعراة  إفحيث (. 8006تكويف الما ـو العممد السميـ واكتسابا )زيتوف   لموصوؿ إل 
العممية هرمية البناب  اكؿ ما ـو عممد يحتاج إل  ما ـو سابؽ ويبن  عميا ما ـو الحؽ 

 (.8004)نشواف  
 لبلناجار نظراً   ويعد تعميـ المااهيـ العممية مف الجوانب التعميمية التد ينبغد االهتماـ ب ا          
جمي  الحقائؽ العممية  األمر الذل يحتـ تعميـ  مف الصعوبة بمكاف تعميـ  حيث المعراد

المتعمـ عم  تذكر اعممية اكتساب المااهيـ العممية يساعد (. 8003المااهيـ العممية )الشعيمد  
تس يؿ  اد الما ـو عموماً  سيس ـ   وبالتالدالتعمـ عادةإل ما يتعمما  وبالتالد نقمؿ مف الحاجة
تساعد  كما أف المااهيـ (.8004)عقؿ   الجديدة األخرتانتقاؿ أثر التعمـ لممواقؼ التعميمية 
الما ـو  حت  يطبقا مرات عديدة اد مواقؼ  يتعمـ التمميذ إفعم  التقميؿ مف إعادة التعمـ  اما 

تعمـ المااهيـ يساعد عم  و ). 8001)نزاؿ  جديد تعميمية جديدة  دوف الحاجة إل  تعمما مف
أف يتعراوا  يمكف لممتعمميفوبالتالد   تعميمدالموقؼ البيف العناصر المختماة اد  العبلقاتإيجاد 
ويرت السراند (. 8046ة )مصطا   أوجا التشابا بيف ما سيؽ أف تعمموع والمواقؼ الجديد إل 
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بصورة سميمة  وتساعد عم  التعامؿ  تساعد اد التعمـ( أف تعمـ المااهيـ العممية 8004)
 األجزابمجموعة مف  لمبيئة عف طريؽ تجزئت ا إل  واالجتماعيةالطبيعية  المشكبلتبااعمية م  

 لممدركات الحسية  والتقميؿ مف المبلحظاتيمكف التحكـ ب ا  كما تعمؿ عم  تنظيـ عدد مف 
كما أن ا تساعدنا عم    تعمـكما تساعد عم  الحد مف صعوبات ال  الحاجة إل  إعادة التعمـ

يساعد عم   المختماة وتصنيا ا بشكؿ   وتعمؿ عم  تنظيـ المعمومات  المختماة األنشطةنجاز ا
 .المتبادلة وجعم ا ذات معن  العبلقاتا ـ 

براهيـسعادة   وأورد           التقميؿ مف  :تدريس المااهيـ وهد ألهميةالنقاط التالية  (8044) واا
 كما أن ا تنظـ .مستمر ومتتاب  اد بناب المن ر المدرسد بشكؿ  المااهيـ تس ـ و .عادة التعمـإ

اد المن ر المدرسد  لذا ينبغد  األساسية واالستقصابمف أدوات التاكير  وتعد .الخبرة العقمية
 .التمميذتشكيم ا وتنميت ا عند  لمعمؿ عم  االهتماـمف  بذؿ المزيد

 وهد تعطد داللة وا حة عف طبيعة الما ـوويتصؼ الما ـو بمجموعة مف الخصائص           
  الصعوبة كمما انتقؿ مف مرحمة إل  أخرت تتكوف وتنمو باستمرار  وتتدرج من ا أف المااهيـ 

 اً تمخيصالمااهيـ  تعدكما  المااهيـ هد أدوات الاكر الرئيسيةو  . ف العمـ ينمو بنمو المااهيـوأ
 الكثير مف الحقائؽ اتجة مف األشياب أو الظواهر أو الحقائؽ وهد تساعدنا لمتعامؿ م لمخبرة الن

 إف  حيث ءخر وذلؾ الختبلؼ مستوت الخبرة مدلوالت المااهيـ الواحدة مف شخص   وتختمؼ.
  (.8002عودة   (المااهيـ تعتمد عم  الخبرات السابقة لمارد

 .الماظية والداللة سـالايتكوف مف جزأيف  خصائص الما ـو العممد  أف الما ـو ومف          
عمميات هد  ثبلث خبلؿتتكوف المااهيـ العممية مف و   .يت مف الما ـو العممد التعميـو 

تكويف المااهيـ العممية ونموها عممية مستمرة تتدرج عممية  وتعد .والتعميـ  والتنظيـ  التمييز
 .خرت وذلؾ نتيجة لنمو المعراةال  مرحمة  إل  ءخر ومف ؼ  اد الصعوبة مف ص

 

 االجتاِ:ثالجًا: 

 أو موقااً  تعارض أو ت ؤيد تقويمية بطريقة لبلستجابة الت يؤ مف ماتر ة حالة االتجاع يعد   
 الت يؤ مف حالة أنا. (8006كاشؼ ) اد إليا المشار Allport ألبورت عراا وقد معيناً  مثيراً 

دد السابقة  الخبرة ت نظم ا التد والعصبد  العقمد   ديناميكية بطريقة أو مباشرة بطريقة ت حك
: الباحثيف مف عدد   ويشير .يواج ون ا التد المختماة واألو اع األشياب نحو األاراد ب ا يستجيب
 Choksi,et al) وءخروف جوكسد  ((Macfee and  Degge,1980 ودير ماكاد
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 األاراد سموؾ لا ـ السبؿ أا ؿ مف:  إل  أنا( Shome,2011) وءخروف وشـو  (2006,
 الانية األنشطة اد االشتراؾ حياؿ ودوااع ـ اتجاهات ـ إل  التعرؼ هو بالاف  يتعمؽ ايما

 .المختماة
 ظ ػر القػرف عنػدما هذا إل  َمطكم  يعود ولكنا ليس حديثاً  أمر االتجاهات بدراسة العناية إف     
 العقػود خػبلؿ بػا االهتمػاـ وتنػامد زاد الما ػـو هػذا أف( : 4324) ويػذكر الشػي  االتجاع  ما ـو
 سػونر:  مػف كػؿ   يشػير إذ   منػا الم نػد خاصػة التعمػيـ عم  الطمب لتزايد نظراً  المنصرمة الثبلث
 االتجاهػات بػ ف   Zhang, 2007 )) وزانػر  ((Song and Jennifer, 2005 وجيناػر
 وموج ػة م يئػة كػدواا  بذلؾ لتعكمؿ   واستعداداتا وقدراتا واهتماما الارد ميوؿ تحديد اد ت ساعد
 .با التنبؤ اد تساعد  أن ا عم  ا بلً  لسموكا 
 تعريااً  ل ا ي عوا ولـ وطبيعت ا  االتجاهات ما ـو نحو متباينة العمماب نظرة جابت وقد     

 وءخروف ايسنيؾ يشير إذ والتغير  التبدؿ كثيرة ااترا ية شخصية بنابات كون ا محددًا 
(Eysenck,  et. al, 1972 )وت يؤ إدراكية نزعة: أن ا عركات ا الناس عمـ موسوعة أف 

 السموكية العمـو قاموس وعركا ا   مو وعات عدة أو معيف مو وع عف لبلستجابة واستعداد
 بعض نحو إيجاباً  أو سمباً  معيف ب سموب( نسبًيا)ثابت بشكؿ لبلستجابة مكتسب استعداد  ب ن ا

 بور)اتا مف كؿ ويو ة  (Wollman, 1973 )المااهيـ أو األشياب أو األشخاص
 خبلؿ مف وم َتَعممكة مكتسبة االتجاهات ف ب (Borgatta and Borgatta, 1992)وبور)اتا
 .الاردية والمشاهدات الرااؽ وجماعات األسرة أاراد م  التعامؿ
 يسػػتجيب حتػػ  ميمػػا أو الاػػرد ت يػػؤ هػػو االتجػػاع أف  ( 4331) وءخػػروف حمػػو أبػػو ويػػرت     

 بػػػالعواطؼ مرتبطػػاً  يكػػػوف مػػا عػػادة وهػػػو مػػا  قيمػػػة أو موقػػؼ أو مو ػػوع تجػػػاع معينػػة بصػػورة
 ,Jarolimenk and Parker)وبػػاركر جاروليمنػػؾ مػػف كػػؿ يػػرت اػػد حػػيف واإلحساسػػات 

اػػد  مػػا  بطريقػػة معػػيف نحػػو شػػدب لبلسػػتجابة اسػػتعدادع أو الاػػرد ر)بػػة هػػو االتجػػاع أف (1993
 االسػتعداد مػف حالػة أو بالشػعور (Gibson,  et. al., 1994)وءخروف  جبسوف يحددها حيف

 محػدداً  تػ ثيراً  محدثػةً  والتجربػة  الخبرة خبلؿ مف وتنتظـ تكتسب والتد السمبد أو جابدياإل الذهند
 االتجاهػات بػ ف( 8000) الروا ػية يػذكر كمػا والمواقؼ  واألشياب الناس نحو الارد استجابة اد
 سػػموؾ يوجػػا الػذل الػػواقعد المكػوف تشػػكؿ إذ الاػرد  لشخصػػية الرئيسػة المكونػػات مػف واِحػػدة ت عػد
 البػاحثوف ويػرت. الػراض أو بػالقبوؿ ل ػا االسػتجابة منػا تسكػتدعد التد المواقؼ اد ويداعا الارد
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 بالبيئػة تااِعمػا نتيجػة الاػرد يعيشػ ا نشػطة وحركيػة واناعاليػة ذهنيػة حالػة الاػف نحو  االتجاع أف
 .سموكاتا عم  بعد ايما تنعكس حياتا اد معيف نمط ِلت حدد المحيطة
 كبيػراً  اتااقػاً  هنػاؾ اػدف وطبيعتػا االتجػاع ما ػـو حػوؿ النظػر وج ػات اػد التبايف مف وبالر ) ـ     
ف االتجاهػػات  ب ػػا تتميػػز التػػد الخصػػائص عمػػ   موروثػػة  )يػػر وم َتعَمَمػػة مكتسػػبة االتجاهػػات واا

 ومتعػددة متنوعػة وهػد البيئػة  اػد مػا موقػؼ أو الشػدب أو الاػرد بػيف معينة عبلقة عم  تن ول
 لمتعػػديؿ قابمػػة ولكن ػػا النسػػبد واالسػػتمرار بالثبػػات ومتسػػمة الموقػػؼ  الخػػتبلؼ الواحػػد الاػػرد لػػدت
 وقػػد المو ػػوعية  طػػاب  مػػف أكثػػر الذاتيػػة طػػاب  األاػػراد لػػدت عمي ػػا ويغمػػب معينػػة  ظػػروؼ تحػػت
 يمكػف لػذا القبػوؿ  أو الراض حيث مف و عا ا قوت ا درجة اد ومختماة خاصة  أو عامة تكوف

 أو لموقػػؼ الاػػرد بتقبػػؿ ويتمثػػؿ موجبػػة  اتجاهػػات: األوؿ   أنمػػاط ثبلثػػة اػػد االتجاهػػات تصػػنيؼ
 اتجاهػات: والثالػث مػا  شػدب أو لموقػؼ الاػرد براض متمثمة سالبة  اتجاهات: والثاند ما  شدب

 خزعمػػػػد)مػػػػا  شػػػػدب أو موقػػػػؼ راػػػػض أو قبػػػػوؿ بػػػػيف وحيرتػػػػا الاػػػػرد بسػػػػموؾ تتمثػػػػؿ محايػػػػدة 
 (.8040ومومند 

 أو العممية هذع إنجاح اد كبير بشكؿ التعميـ عممية نحو تؤثر الطمبة اتجاهات كانت وَلم ا     
 بند ويؤكد ما  دراسد حقؿ نحو أو تخصص نحو إيجابية اتجاهات امتبلك ـ حيث مف إاشال ا
 الدراسد الحقؿ أو التخصص ذلؾ م ارات اكتساب ارصة ل ـ سيوار ذلؾ أف( 8006) جابر 

 سمبية اتجاهاتا كانت إذا الم ارات هذع اكتساب اد صعوبة يواجا اد حيف ويسر  بس ولة
 اد كبيراً  دوراً  التخصصات أو المو وعات أو الم ف نحو يجابيةاإل االتجاهات تمعب إذ نحوها 
 واإلبداع والتاوؽ ل ا والعطاب إل  االنتماب تدكَاعا مما عمي ا  اإلقباؿ نحو الارد سموؾ تنشيط
 .سمبية االتجاهات كانت إذا صحية والعكس اي ا 
 حسػػف ) دراسػػة:  من ػػا الدراسػػات بعػػض أشػػارت اقػػد االتجػػاع مكونػػات لتحديػػد محاولػػة واػػد     

 مكونػػات  أو عناصػػر ثبلثػػة لبلتجػػاع إلػػ  أف( Anderson,1985) اندرسػػوف ودراسػػة( 8006
 والمعمومػػػات بالمعػػػارؼ والمتمثػػػؿ االتجاهػػػات أ)مػػػب منػػػا تتكػػػوف الػػػذل المعراػػػد المكػػػوف: األوؿ

  معنويػاً  ما ومػاً  تبقػ  ادن ػا لػذا االتجػاع  مو ػوع حػوؿ الاػرد لػدت المتشػكمة والمعتقػدات واألاكار
 االتجاهػػات عػػف ت عكبػػر ممحوظػػة ممارسػػات خػػبلؿ مػػف عمي ػػا االسػػتدالؿ وباإلمكػػاف مممػػوس  )يػػر

 نحػػػو الموج ػػػة الاػػػرد بمشػػػاعر المتمثػػػؿ الوجػػػداند أو االناعػػػالد المكػػػوف: والثػػػاند. ب ػػػا وتػػػرتبط
. االتجػػاع لمو ػػوع را ػػا أو بتقبمػػا والمػػؤثرة العػػاطاد بتكوينػػا مرتبطػػة وتكػػوف االتجػػاع مو ػػوع
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 أو السػػػموكية واألنمػػػاط إلػػػ  االسػػػتعدادات ي شػػػير الػػػذل النزوعػػػد أو السػػػموكد المكػػػوف: والثالػػػث
 .لبلتجاع واالناعالية المعراية المكونات م  والمتوااقة المنسجمة االستجابات

 م نظـ  تركيب اد معاً  والسموكيات والعواطؼ المعارؼ بيف ربط عممية االتجاع ااف هنا ومف     
 عم  الت كيد يزداد بينما بين ا  ايما تاـ اتساؽ اد ليست الثبلث المكونات هذع أف مف لر)ـبا

 ارتباطاً  ويرتبط ناحية مف الناسد االتجاع مكونات بيف األقوت ألنا االناعالد  العنصر أهمية
 َيم د ا و أخرت  ناحية مف مختماة ب وجا انية طاقات أل تاريغ مف الارد با يقـو ما بكؿ وثيقاً 

 (.8000 بمخير )عمؿ  أل إلنتاج وداعا السموؾ لتحريؾ البلزمة االناعالية بالشحنة االتجاع

 الدزاسات السابك٘:

ااعمية التعمـ المستند لمدماغ  إل ( التد هدات التعرؼ Barbara,2002دراسة باربارا )     
 استمرت حيث ماكينز بالواليات المتحدة األمريكية  مدرسة اد مف خبلؿ استخداـ دراسة الحالة

 مقدارع التاوؽ نسبة ارتااع اد إل  الد راسة وتوصمت ونصؼ  سنتيف المقارنة الد راسة هذع
 بالطريقة تعمامت التد بالمجموعة مقارنةً  ب ذع الطريقة تعمامت المجموعة التد أاراد %( لدت46)

 .التقميدية
( إل  الكشؼ عف ااعمية استراتيجيات Pinkerton,2002)بنكرتوف هدات دراسةكما  

واستخدـ  الكيمياب والايزياب لمدة طويمة التعماـ المستند لمدماغ اد المدارس العميا اد تعماـ 
أظ رت النتائر ااعمية استخداـ استراتيجيات التعماـ المستند  الباحث المن ر التجريبد  حيث 

أس مت اد مساعدة الطبلب اد  هذع االستراتيجيات وأفمقارنة بالطريقة التقميدية   لمدماغ
 ع االستراتيجيات.طريقة تاكيرهـ  مما انعكس باإليجاب عم  استخداـ هذ

( إل  و   نموذج تصميمد تعميمد قائـ عم  التعماـ 8002هدات دراسة إسماعيؿ)و 
البنائد المستند إل  الد ماغ لتعميـ العمـو بالمرحمة اإلعدادية  وقياس ااعميتا اد تنمية الموهبة 

بالمرحمة اإلعدادية. واستخدمت  العممية والتاكير الكمد لمدماغ لدت الطبلب الموهوبيف عممياً 
الد راسة المن ر الوصاد التحميمد اد تحديد أسس نموذج التصميـ التعميمد المقترح  وأبعاد 

وبعد تطبيؽ التجربة   الموهبة وأساليب التاكير والسيطرة الد ما)ية  والتاكير الكمد لمدماغ
ترح اد تنمية الموهبة العممية  توصمت الد راسة إل  ااعمية نموذج التصميـ التعميمد المق

التاكير االبتكارل(  والتاكير الكمد لمدماغ و حكمة العمـ  و وأبعادها التالية )طبيعة العمـ وعممياتا  
 لدت عينة الد راسة.
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 عم  قائـ تعميمد برنامر ااعمية استقصاب ( دراسة هدات إل 8044وقد أجرت حسنيف )
 الدااعية وزيادة العممية  المااهيـ واكتساب التحصيؿ  سيفتح اد إل  الد ماغ المستند التعماـ
العمـو  وكانت نتائر الدراسة تؤكد ااعمية التعمـ  اد األساسد الراب  طالبات الصؼ لدت لمتعماـ

 .المستند لمدماغ اد تحسيف التحصيؿ  واكتساب المااهيـ والدااعية
إلد تقديـ نموذج مقترح قائـ عمد التعمـ المتوااؽ  (8048) عبدالعزيز دات دراسةوه     

م  الدماغ  وتعرؼ أثرع اد تنمية المااهيـ العممية  وم ارات التاكير الناقد  واالتجاع نحو دراسة 
إل  العينة قسمت حيث   استخدـ المن ر التجريبدالعمـو لدل تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادل  

التجريبية عف كاابة  كشات نتائر الدراسةو  ابطة مجموعتيف احداهما تجريبية واألخرت 
 النموذج المقترح اد تحسيف جمي  المتغيرات التابعة لدل عينة الدراسة. 

( الكشؼ عف ااعمية استراتيجية التعماـ المستند إل  8046) وهدات دراسة المطراد
الد ماغ  ونمط السيطرة الد ما)ية اد تنمية التاكير الناقد  واالتجاع نحو مادة العمـو لدت طبلب 

المجموعتيف:  ذا( بجامعة أـ القرت  وقد استخدـ الباحث المن ر التجريبد 4العمـو مساؽ )
وصمت الد راسة إل  وجود اروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطد دراجات التجريبية وال ابطة  وقد ت

مف: اختبار التاكير الناقد  ومقياس االتجاع نحو العمـو   المجموعة التجريبية وال ابطة اد كؿ  
اد  وذلؾ اد التطبيؽ البعدل لممقياسيف  كما أشارت النتائر إل  عدـ وجود اروؽ دالة إحصائياً 

 د  واالتجاع نحو العمـو ت عزت إل  متغير نمط السيطرة الد ما)ية.اختبار التاكير الناق
( إل  استقصاب أثر برنامر تدريبد قائـ عم  8046هدات دراسة الاممباند ) اد حيف

التعماـ المستند إل  الد ماغ  ومستوت دااعية اإلتقاف اد تنمية م ارات ما وراب التعماـ والتحصيؿ 
اد المممكة العربية السعودية  وقد استخدمت الباحثة المن ر التجريبد  كمية التربية باألكاديمد 

المرحمة التح يرية بكميات التربية بمحااظة جدة. وقد توصمت الد راسة  مف عينة الد راسة وكانت
مف  المجموعة التجريبية وال ابطة اد كؿ   درجاتبيف متوسطد  إل  وجود اروؽ دالة إحصائياً 

اختبار م ارات ما وراب التعماـ واختبار التحصيؿ األكاديمد  وذلؾ اد التطبيؽ البعدل 
ترج  لمتغير دااعية اإلتقاف  لممقياسيف  كما أشارت النتائر إل  عدـ وجود اروؽ دالة إحصائياً 

 اد كؿ مف: م ارات ما وراب التعماـ  والتحصيؿ األكاديمد.
( إل  الكشؼ عف أثر ااعمية التعمـ 8041حيف  الحناول )وهدات دراسة أبو لطياة  الصبل

المستند عم  الدماغ اد اكتساب المااهيـ العقدية المت منة بوحدة العقيدة بكتاب التربية 
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 ذالدت الصؼ العاشر بمدينة السمط باألردف  واستخدـ الباحثوف المن ر التجريبد  ةاالسبلمي
صمت الد راسة إل  وجود اروؽ دالة إحصائيا بيف وقد تو  المجموعتيف: التجريبية وال ابطة 

المجموعة التجريبية وال ابطة اد اكتساب المااهيـ العقدية لدت طبلب الصؼ  درجاتمتوسطد 
 العاشر األساسد تعزت الستراتيجية التعمـ المستند عم  الدماغ لصالة المجموعة التجريبية. 

 :سابك٘لالدزاسات اتعلٔل عاو علٙ 

مف خبلؿ استعراض الدراسات السابقة  يمكف استخبلص مجموعة مف المؤشػرات التػد يمكػف 
تناولػت عديػد مػف الدراسػات  الحالد  وتتمثؿ اد ما يمد: البحثاالستاادة من ا اد تحقيؽ أهداؼ 

السابقة اػد هػذا المحػور دراسػة  ااعميػة أو أثػر الػتعماـ المسػتند إلػ  الػد ماغ اػد تنميػة التحصػيؿ 
(  8044  حسػنيف )(Barbara,2002)باربػارا اسد بصورة أساسية  مثؿ دراسات كػؿ مػف: الدر 

(  اد حيف تناولت بعض الدراسات تنمية م ارات التاكيػر العممػد  وتمثػؿ  ذلػؾ  8046الاممباند )
 عبػػػػػدالعزيز(  8002  وأسػػػػػماعيؿ )(Pinkerton,2002)اػػػػػد دراسػػػػػات كػػػػػؿ مػػػػػف: بنكرتػػػػػوف

وتناولػػػت بعػػػض الدراسػػػات تنميػػػة الماػػػاهيـ العمميػػػة مثػػػؿ دراسػػػة (  8046والمطراػػػد) ( 8048)
وتناولػػت (. 8041(  أبػو لطياػػة والصػبلحيف  والحنػاول )8048) عبػدالعزيزو  (8044حسػنيف)

(  وتناولػػت 8046(  والاممبػػاند )8044بعػػض الدراسػػات تنميػػة الداعيػػة مثػػؿ دراسػػة حسػػنيف )
أشػػارت (. و 8046(  والمطراػػد )8048) عبػػدالعزيزبعػػض الدراسػػات تنميػػة االتجػػاع مثػػؿ دراسػػة 

 .معظػػـ الدراسػػات إلػػ  أهميػػة الػػتعماـ المسػػتند إلػػ  الػػد ماغ  واعاليتػػا اػػد تنميػػة المتغيػػرات التابعػػة
تنوعت الدراسات مف حيث العينة  حيث شممت جمي  مراحػؿ التعمػيـ العػاـ والتعمػيـ الجػامعد  اقػد 

ئيػة  وعينػات مػف المرحمػة الثانويػة  وعينػات است دات بعض الدراسات عينات مػف المرحمػة االبتدا
          .مف المرحمة الجامعية والطبلب المعمميف

الحالد م  معظـ بحوث ودراسات هذا المحور اد تناول ا لمتعماـ المستند إل   البحثتاؽ ي
الد ماغ كمتغير مستقؿ  وتتميز عن ا بتناول ا متغيرل الممارسات التدريسية  واالتجاع نحو م نة 

بدراسة -اد حدود عمـ الباحثوف-التدريس  حيث لـ ت تـ أل مف الدراسات والبحوث السابقة 
التعماـ المستند إل  الد ماغ اد تنمية الممارسات التدريسية واالتجاع نحو م نة  أثر أو ااعمية

عداد  التدريس  لدت الطالب المعمـ. تـ االستاادة مف بحوث ودراسات هذا المحور اد صيا)ة واا
ا البرنامر التدريبد المقترح واقًا الستراتيجية التعماـ المستند إل  الد ماغ  كما أاادت دراسات هذ
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المحور اد تحديد التصميـ التجريبد المناسب لمدراسة  وصيا)ة ارو  ا وتوجي  ا تبعا  
 .لنتائر تمؾ الدراسات  واختيار األساليب اإلحصائية المناسبة

 فسّض البحح: 

 البحث ( بيف متوسطد درجات طبلب مجموعة0.04عند مستوت ) اؿ إحصائياوجد ارؽ دي .4
  .اقة المبلحظة لصالة التطبيؽ البعدتالتطبيقيف القبم  والبعدت لبطاد 

 البحث ( بيف متوسطد درجات طبلب مجموعة0.04عند مستوت ) اؿ إحصائياوجد ارؽ دي .8
  .التطبيقيف القبم  والبعدت لبلختبار التحصيمد لصالة التطبيؽ البعدتاد 

 البحث ( بيف متوسطد درجات طبلب مجموعة0.04عند مستوت ) اؿ إحصائياوجد ارؽ دي .1
  .التطبيقيف القبم  والبعدت لمقياس االتجاع لصالة التطبيؽ البعدتاد 

 البححإجساءات 

 :البححأّاًل: ميَج 

وذلؾ لمناسبتا ألهداؼ البحث الحال   كما   المن ر شبا التجريبدالباحثوف استخدـ 
 ألدواتالقياس القبمد والبعدل المجموعة الواحدة ذات القياسيف تصميـ  الباحثوفاستخدـ 
 .البحث

 :البححثاىًٔا: متغريات 

 المتغير المستقؿ: برنامر تدريبد مقترح قائـ عم  التعمـ المستندة لمدماغ.. 4
 واالتجاع نحو م نة التدريس.  والمااهيـ العممية  المتغيرات التابعة: الممارسات التدريسية. 8

 :البححزابعًا: دلتنع 

 مف طبلب كمية التربية )التعميـ االبتدائد( بكمية التربية بجامعة الممؾ خالد. البحثتكوف مجتم  
 :البحح دلنْع٘خامسًا: 

( طالبًا تـ اختيارهـ عشوائيًا مف طبلب كمية التربية )التعميـ 46مف ) البحث مجموعةتكونت      
 .االبتدائد( بكمية التربية بجامعة الممؾ خالد
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 :التدزٓيب دلال البححإعداد الربىامج سادسًا: 

تطوير الممارسات التدريسية وتنمية المااهيـ العممية واالتجاع ي دؼ البرنامر التدريبد إل       
اد  وب نظرية التعماـ المستند إل  الد ماغ لدت طبلب التربية الميدانية بكمية التربية نحو الم نة 

الحالد  بالبحثالباحثوف عم  الدراسات السابقة ذات الصمة وبعد اطبلع بجامعة الممؾ خالد  
 لبلطبلع عم  خطوات بناب البرنامر المقترح  ت مف بناب البرنامر التالد:

وهد نظرية التعمـ   يستند إل  أحد النظريات الحديثة اد التعمـ ب ناتحدد امساة البرنامر  .4
المستند إل  الدماغ التد تدعو إل   رورة تواير بيئات تعمـ تساعد عم  التااعؿ والتنوع 

مما يؤدل ال  تنمية الم ارات   الطبلباد األساليب التعميمية لتنشيط عمميات التعمـ لدت 
 التدريسية واكتساب المااهيـ وتنمية االتجاع نحو م نة التدريس.

البرنامر  وذلؾ مف خبلؿ الرجوع لعديد مف الدراسات واألدبيات التد  تحديد أسس بناب .8
اهتمت بنظرية التعمـ المستند لمدماغ مف حيث تعريا ا وأهميت ا ومنطمقات ا األساسية  

 وتتمثؿ هذع ألسس اد:
 لخبرات ومواقؼ مرتبطة بالبيئة المحيطة يؤدل إل  تحسيف عمؿ الدماغ. الطبلبتعرض  ( أ
 مناخ اناعالد اد قاعة التدريب.  إعداد ( ب

 أثناب التدريب االدماغ ينمو ويتطور بالتااعؿ والتعاوف م  ا خريف. اد التااعؿ والتعاوفج( 
الدماغ البشرل لا قدرة خاصة عم  الترميز لممعمومات تختمؼ مف شخص ألخر  ولذلؾ . 1

 وسائؿ العرض والتدريب. تنوي يجب 
نطمؽ مف قوة الصمة بيف المدخبلت الحسية المستمرة التد تصميـ الخبرة التدريبية ي . 6

يعالج ا الدماغ وكياية استخداـ الدماغ لممعراة القبمية اد تصنيؼ المثيرات إل  مااهيـ 
 م لواة أو جديدة. 

تحديد هدؼ البرنامر التدريبد العاـ  حيث ي دؼ إل  تنمية المااهيـ العممية واالتجاهات . 6
الم نية واألساليب التدريسية اد  وب نظرية التعماـ المستند إل  الد ماغ  كما تـ تحديد 

 األهداؼ اإلجرائية لمبرنامر التدريبد. 
نظرية التعمـ المستند  نش ةلتالد: تحديد المحتوت التعميمد لمبرنامر التدريبد وت مف ا. 4

ما ـو نظرية الدماغ. التعماـ و تطور ما ـو الدماغ البشرل  و نظريات التعمـ  و لمدماغ  
التعماـ الد ما)د يت ثر و التعماـ عممية اسيولوجية  و الد ماغ نظاـ متكيؼ  و الد ماغ  وعبلقتا ب
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العممية الاسيولوجية و الدما)ية.  أنواع الخبلياو خصائص الد ماغ ووظائاا  و بالبيئة  
أنواع و الخرائط الذهنية  و التعمـ ذو المعن   و األساسية لمتعماـ  استراتيجية التعمـ التعاوند  

 .التاكير الناقدو نظرية معالجة المعمومات  و   التعمـ باالستكشاؼو أنماط التعمـ  و الذاكرة  
تحديد استراتيجيات التدريب  ومراحما  وت مف البرنامر التدريبد المراحؿ التالية: اإلعداد . 1

تكويف الذاكرة  و التاصيؿ )الشرح واإلي اح(  و والتج يز  عرض المعمومات واكتساب ا  
 التكامؿ الوظياد.و 
 ع و هيئة التدريس  حيث تمثؿ دور والطالب ع و هيئة التدريستحديد دور . 2

عم  بناب إطار عمؿ ذهند  الطالبد: تو ية ال دؼ مف التعمـ  ومساعدة ايمايم
استثارة عمؿ الد ماغ ونشاطا لمتعماـ.  و   ونوعا لمو وع التعماـ  تحديد مجاؿ التعماـ الجديد

استح ار الخبرات السابقة المرتبطة و تنظيـ صورة ذهنية كمية اد عبلقات مترابطة  و 
عم  تطوير إستراتيجية تمثيؿ ذهند لممعمومات  الطالبمساعدة و بالمو وع الجديد  

بآليات مساعدة الذهف لممعالجة وتقميب موا ي  التعماـ  تنشيط  الطالبتزويد و الجديدة  
تعميؽ الا ـ عف و تااعؿ مباشر أو )ير مباشر اد المواقؼ البيئية لزيادة الروابط  

عم  إ ااة خبرات لزيادة  الطالبمساعدة و طريؽ مواقؼ التاصيؿ والتوسي  بالخبرات  
  الطالبت يئة مواقؼ الخبرة البلزمة لمتااعؿ بيف و الا ـ)توسي  دائرة ارتباطاتا الذهنية(  

  لممارسة عمميات التصنيؼ  لمطالبوما يواجا  التزويد بالتغذية الراجعة  إتاحة الارصة 
ات مف  الطالبدور  تقديـ أنشطة مختماة  ومواقؼ ميدانية. أماو والاحص  والتحميؿ  

طرح توقعات إيجابية لمو وع التعماـ  و مايمد: و   أهدااا ومناقشة أهداؼ المو وع  
البناب والبحث أو و ات  تعاونًد اد مجموعالمناقشة والعمؿ الو  وتبند تمؾ التوقعات 

استكشاؼ مو وع التعماـ باستخداـ نمطا الما ؿ اد التعماـ  و االستكشاؼ أو التصميـ  
تقديـ ما تعماما لآلخريف. ومراجعة و   طرح أسئمة جديدةو   بيؽ المعراة والم اراتتطو 

تثبيت التعماـ مف و التقارير(   -وتقويـ تعماـ زمبلئا  الكتابة حوؿ ما تعماما )المذكرات
 الخارطة الذهنية(.-خبلؿ المشاري  )عمؿ النماذج

وعات تعميمية  حيث ت منت هذع إل  وحدات ومو  وتجزئتا ترتيب البرنامر التدريبد. 3
  والطالب ع و هيئة التدريسأدوار و الماردات التعميمية  و األهداؼ  و  المو وعات:

 األنشطة  وأسئمة التقويـ.و المحتوت التعميمد  و 
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جدوؿ المواصاات لكؿ وحدة دراسية م  تحديد المحتوت مرتبًا ترتيبًا منطقيًا م   إعداد .40
 تحديد العمميات العقمية )المعراية( المتوق  أف يقـو ب ا الطبلب.

تحديد األنشطة والوسائؿ  وذلؾ إلثراب المحتوت المعراد بالعناصر التدريبية المرئية . 44
 )ير متجانسة. عم  مجموعات الطبلبوالمقروبة  وتوزي  

بطاقة مبلحظة الممارسات : تطبيؽ أدوات البحث تطبيقًا قبمياً و تحديد أساليب التقويـ  . 48
  واختبار المااهيـ العممية  وبعد ن اية البرنامر الم نية جاهاتتالتدريسية  ومقياس اال 

أثر هذا البرنامر اد تنمية األداب التدريسد  إل لمتعرؼ  األدوات بعدياً  تطبيؽسيتـ 
 .لمام ـ بالمااهيـإواتجاه ـ نحو م نة التدريس ومستوت  لمطبلب

 امف خبلؿ مات منتوجيا الطبلب وذلؾ مف خبلؿ تعريا ـ بكياية التعمـ تعميمات ل. 41
التد استخدمت لقياس ااعمية  البحثوتحديد أدوات   البرنامر مف محتوت عممد

 .البرنامر
تحديد أسموب التدريس وطريقتا وت مف استخداـ المجموعات  والتدريس الجماعد  . 46

العصؼ و   ورش العمؿ  الحوار والنقاش الماتوحو   لكتروندإل التعمـ او والتدريس الاردل  
  التعاوند. التعمـو   التعمـ الذاتدو   حؿ المشكبلتو د  الذهن

 سابعًا: إعداد الدلٔل:

 إعداد الدلٔل: خطْات -0

إعداد الدليؿ إل  مساعدة أع اب هيئة التدريس لمعراة ال دؼ العاـ لمبرنامر ي دؼ       
التدريبد  واالهداؼ اإلجرائية  وكذلؾ المحتوت التعميمد  واالستراتيجيات التدريسية المستمدة 

الجدوؿ الزمند لمبرنامر مف التعمـ المستند عم  الدماغ  واألنشطة التعميمية  وأساليب التقويـ. 
واقًا البرنامر  الدليؿ القائـ عم  تطبيؽتـ إعداد   وخطوات تنايذ البرنامر التدريبد. وقد التدريبد

 لمخطوات التالية:
وذلؾ لبناب الدليؿ اد صورتا األولية مت منًا االطبلع عم  األدب التربول والدراسات السابقة  -

األهداؼ و ال دؼ العاـ مف البرنامر  و أسس بناب البرنامر  و العناصر التالية: امساة البرنامر  
التدريب   ووسائؿتحديد أنشطة و استراتيجيات التدريب  و محتوت البرنامر  و اإلجرائية لمبرنامر  

 الخطوات التاصيمية.و الجدوؿ الزمند لمبرنامر التدريبد. و تحديد أساليب التقويـ  و 
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 ضبط الدلٔل: -8

عرض دليؿ البرنامر التدريبد عم  مجموعة مف المحكميف المتخصصيف اد مجاؿ  تـ     
  مدت الدليؿ م  البرنامرالمناهر وطرؽ تدريس  إلبداب الرأل حوؿ النقاط التالية: مدت اتساؽ 

الدليؿ مف معمومات عممية. مدت و وح العبارات  ودقة  ت مناالصحة والدقة العممية لما 
نشطة والوسائؿ واألدوات التد يوارها الدليؿ لمستوت طبلب الجامعة  مناسبة األ و صيا)ت ا  

  لمتعديؿ ومقترحات ـمناسبة الزمف الذل و   لتدريس كؿ وحدة مف الوحدات األساسية  
 .  أوالحذؼأواال ااة

 إعداد دلٔل املعله يف صْزتُ اليَائٔ٘:-3

وتـ إعداد اد  وب ءراب المحكميف تـ إجراب التعديبلت المقترحة عم  دليؿ البرنامر التدريبد  
 اد صورتا الن ائية.الدليؿ 
 :أدّات البحح: إعداد ثاميًا

 إعداد بطاق٘ املالحظ٘:

 اهلدف مً بطاق٘ املالحظ٘ ّصٔاغ٘ مفسداتَا: -0

تحديد مستوت األداب التدريسد لطبلب التربية الميدانية )التعميـ  بطاقة المبلحظةهدؼ  
أثناب ممارسة عممية التدريس  وقد تمت صيا)ة ماردات بطاقة المبلحظة اد اإلبتدائد( 

 ( عبارة.86وتكونت مف )
 صدم بطاق٘ املالحظ٘: -8

تخصصيف تـ عرض بطاقة المبلحظة اد صورت ا األولية عم  مجموعة مف المحكميف الم     
اد المناهر وطرؽ تدريس  إلبداب ءرائ ـ حوؿ مدت الدقة العممية لماردات المقياس  

 .لمطبلبلقياس األداب التدريسد و ومدت مناسبت ا لمطبلب  
 

 التجسٓب االستطالعٕ لبطاق٘ املالحظ٘ حلساب: -3

 بعد الت كد مف صدؽ محتوت بطاقة المبلحظة  تـ تطبيقا عم  عينة استطبلعية.     
 

 طسٓك٘ التصحٔح: -4

يؤدي ا  م ارةتـ تصحية بطاقة المبلحظة بحيث يحصؿ الطالب عم  خمس درجات لكؿ      
 .الطالب
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 حساب ثبات بطاق٘ املالحظ٘: -5

( 0.316حيث بمغت قيمتا ) الاا كورنباختـ حساب معامؿ ثبات مقياس االتجاع باستخداـ      
 المقياس. وهد مرتاعة  وتعطد ثقة اد نتائر تطبيؽ

 إعداد االختباز التحصٔلٕ:

 اهلدف مً االختباز ّصٔاغ٘ مفسداتُ: -0

تحديد مدت تنمية المااهيـ العممية المت منة اد دليؿ  :هدؼ االختبار التحصيمد إل      
البرنامر التدريبد. تـ صيا)ة ماردات االختبار مف نوع االختيار مف متعدد  وبمغ عدد مارداتا 

 عبارة. (86)
 صدؽ عم  دليبلً  جدوؿ المواصاات ي عدا  التحصٔلٕ: االختباز مْاصفات جدّل إعداد -8

اتب   الحالد البحث اد التحصيمد لبلختبار جدوؿ المواصاات وإلعداد االختبار  محتوت
  الخطوات التالية: الباحثوف

 .تحديد األهداؼ اإلجرائية لمبرنامر 
   وتحديد المااهيـ العممية المراد تنميت ا لدت الطبلب.تحديد األهداؼ المتعمقة بالمااهيـ العممية 

 .لمبرنامر التدريبد لكؿ مستوت مف مستويات بمـو السموكية األهداؼ تحديد
  ًعمميًا.  صيا)ة األسئمة بحيث يمثؿ كؿ سؤاؿ ما وما 
 األسئمة واقًا لترتيب لمس ولة والصعوبة  كما تـ مراعاة الس ولة والصعوبة عند ترتيب  ترتيب

اقرات االختبار اد كؿ مستوت مف مستويات األسئمة  كما تـ ترتيب األسئمة واقًا لترتيب الاقرات 
   واعتمد الباحثوف عم  الترتيب العشوائد اد البدائؿ.البرنامر التدريبدالتد تـ ت من ا 

 يد درجات االختبار مف خبلؿ تحديد درجة كؿ اقرة مف اقرات االختبار  ولمت كد مف تحد
مو وعية االختبار تـ تحديد درجة واحدة لكؿ اقرة مف اقرات االختبار بحيث يصبة مجموع 

    درجة. (86درجات االختبار )
 التحصٔلٕ: االختباز يف األسئل٘ ىْعٔ٘ اختٔاز -3

 النوع هذا ي عدا  متعدد  حيث مف االختيار أسئمة نوع مف سؤاالً  (86) عم  اشتمؿ االختبار     
القدرة عم  اكتساب  :مثؿ متعددة جوانب نظرًا لقدرتا عم  قياس االختبارات  أا ؿ مف

 المعمومات  وا م ا  واالستاادة من ا  والتمييز والمقارنة. 
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 صدم االختباز التحصٔلٕ: -4

األولية عم  مجموعة مف المحكميف المتخصصيف اد تـ عرض االختبار اد صورتا      
  ومدت مناسبت ا االمناهر وطرؽ تدريس  إلبداب ءرائ ـ حوؿ مدت الدقة العممية لماردات

 طبلب  ومدت مناسبت ا لقياس أهداؼ البرنامر التدريبد.لم
 التجسٓب االستطالعٕ لالختباز التحصٔلٕ: -5

تـ تطبيؽ االختبار التحصيمد عم  عينة  بعد الت كد مف صدؽ محتوت االختبار      
 استطبلعية.

 وتمت طريقة التصحية عم  النحو التالد:
تـ تصحية االختبار بحيث يحصؿ الطالب عم  درجة واحدة لكؿ سؤاؿ يجيب عنا بصورة      

 صحيحة  والدرجة صار لكؿ ماردة يجيب عن ا خط  أو يترك ا. ثـ بعد ذلؾ تـ: 
حيث بمغ معامؿ  الاا كورنباختـ حساب ثبات االختبار باستخداـ  حساب ثبات االختبار:

 .(  مما يدؿ عم  أف االختبار يتمت  بدرجة مناسبة مف الثبات0.201ثبات االختبار ككؿ )
)ساعة(  وهو ما يعادؿ زمف حصة  أداب االختبار ب زمف تـ تحديد تحديد زمن االختبار:

 + طالب أوؿ زمف = االختبار زمف :التالية لممعادلة حساب زمف االختبار واقاً  تـ دراسية  وقد
 .8÷ ءخر طالب زمف

 :حنْ مَي٘ التدزٓس إعداد مكٔاس االجتاِ

 :عبازاتُاهلدف مً املكٔاس ّصٔاغ٘  -0

هدؼ المقياس تحديد مستوت اتجاع طبلب التربية الميدانية )التعميـ اإلبتدائد( نحو م نة  
 عبارات المقياس عم  طريقة مقياس ليكرت خماسد التقديرل  التدريس  وقد تمت صيا)ة

 ( عبارة  مت منًا تعرياًا ل دؼ المقياس  وطريقة االستجابة.84وتكوف مف )
 

 صدم املكٔاس: -8

عرض المقياس اد صورتا األولية عم  مجموعة مف المحكميف المتخصصيف اد  تـ     
المناهر وطرؽ تدريس  إلبداب ءرائ ـ حوؿ مدت الدقة العممية لماردات المقياس  ومدت 

 لقياس اتجاهات الطبلب نحو م نة التدريس.و مناسبت ا لمطبلب  
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 التجسٓب االستطالعٕ للنكٔاس حلساب: -3

 بعد الت كد مف صدؽ محتوت المقياس  تـ تطبيقا عم  عينة استطبلعية.     
 

 طسٓك٘ التصحٔح: -4

تـ تصحية المقياس بحيث يحصؿ الطالب عم  خمس درجات لكؿ عبارة يجيب عن ا      
)موااؽ بشدة(  وأرب  درجات لكؿ عبارة يجيب عن ا )موااؽ(  وثبلث درجات لكؿ عبارة يجيب 

درجتاف لكؿ عبارة يجيب عن ا ))ير موااؽ(  والدرجة واحد لكؿ عبارة عن ا ))ير مت كد(  و 
 يجيب عن ا ))ير موااؽ بشدة(.

 

 حساب ثبات ملكٔاس االجتاِ: -5

( 0.288حيث بمغت قيمتا ) الاا كرونباختـ حساب معامؿ ثبات مقياس االتجاع باستخداـ      
 وهد مرتاعة  وتعطد ثقة اد نتائر تطبيؽ المقياس.

 
 
 

 :إجساءات البحح

 أّاًل: التدزٓس للنجنْع٘:

  حيث وزعت مو وعات البرنامر التدريبدبدأ التدريس لممجموعة حيث تـ الت كد مف توزي  . 4
  والت كد مف كااية التج يزات البلزمة لتنايذ التجربة  واستمر التدريس بواق  لمزمف واقاً الاصوؿ 

 .س  وقاـ بالتدريب أع اب هيئة التدري( حصة48)
 كما تـ توزي  دليؿ الطالب عم  طبلب المجموعة.. 8

 قبؿ التجريب. البحث ألدواتتـ التطبيؽ  جتسب٘ الدزاس٘ )التطبٔل الكبلٕ ألدّات البحح(:
 

 :البححالتطبٔل البعدٖ ألدّات 

  االختبار التحصيمدبطاقة المبلحظة  ) البحثبعد االنت اب مف التجريب تـ تطبيؽ أدوات      
 البحثومقياس االتجاع( تطبيقًا بعديًا عم  طبلب المجموعة  حيث تـ شرح تاصيمد حوؿ أدوات 

لمطبلب ثـ تصحية اإلجابات  ورصد الدرجات  ومعالجت ا باستخداـ األساليب اإلحصائية 
 المناسبة  تم يدًا لموصوؿ إل  النتائر ومناقشت ا وتاسيرها.
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 ّمياقشتَا ّتفسريٍا: البححىتائج 
 

 أّاًل: اليتائج املتعلك٘ باإلجاب٘ عً السؤال األّل:

ما البرنامر المقترح القائـ :  والذت نص عم  البحثالسؤاؿ األوؿ مف أسئمة  عفلئلجابة      
عم  التعماـ المستند إل  الد ماغ لتنمية الممارسات التدريسية والمااهيـ العممية واالتجاهات 

قد أجاب البحث وبالتالد  الميدانية بكمية التربية بجامعة الممؾ خالد؟الم نية لدت طبلب التربية 
 مف هذا البحث.( 80-43) عف هذا السؤاؿ اد صاحة

 ثاىًٔا: اليتائج املتعلك٘ باإلجاب٘ عً السؤال الجاىٕ:

 (Independent Sample T-test)تـ استخداـ اختبار )ت( لمعينات المستقمة       
الذل نص عم :  ما أثر برنامر مقترح قائـ عم   البحثلئلجابة عف السؤاؿ الثاند مف أسئمة 

التعماـ المستند إل  الد ماغ عم  تطوير الممارسات التدريسية لدت طبلب التربية الميدانية بكمية 
الذل نص عم :   البحثالتربية بجامعة الممؾ خالد؟ واختبار صحة الارض األوؿ مف اروض 

اد  البحث ( بيف متوسطد درجات طبلب مجموعة0.04عند مستوت ) اؿ إحصائياوجد ارؽ دي
( التالد 4 . يو ة الجدوؿ )التطبيقيف القبم  والبعدت لبطاقة المبلحظة لصالة التطبيؽ البعدت

 البحثالمتوسطات الحسابية واالنحرااات المعيارية وقيـ )ت( وداللت ا اإلحصائية لدرجات طبلب 
 طبيؽ البعدل لبطاقة المبلحظة:اد الت

 لتطوٍر الممارساث التذرٍسَتالقبلٌ والبعذً  التطبَقَنبَن  الفرق( داللت  1جذول ) 
درجاث  ث فروق بَن القبلٌ والبعذً الفروق

 الحرٍت

مستو

ى 

 الذاللت

حجم 

فروق  األثر*

المتو

 سطاث

االنحراف 

المعَارً 

 للفرق

الخطأ 

المعَارً 

 للفرق

 %59فترة الثقت 

 أعلي قَمت أقل قَمت

_تذرٍس

 - بعذً

_تذرٍس

 قبلٌ

30.73

333 

10.2849

9 

2.65557 25.0377

0 

36.4289

7 

11.57

3 

14 .000 0.62 

 فأكثر مرتفع( 019.متوسط،  0.9.فأقل ضعَف،  0.0.*)حذود حجم اإلثر 

 (0.1.**راث داللت إحصائَت عنذ مستوى داللت )

قبؿ  الممارسات التدريسيةيت ة مف الجدوؿ السابؽ وجود اروؽ بيف درجات الطبلب اد      
البرنامر وبعدع لصالة التطبيؽ البعدل  وبحجـ أثر مرتا  حيث بمغ متوسط الاروقات بيف 

تطور عم  ت ثير البرنامر عم   ويدؿ ذلؾ  (10.11111درجات االستجابتيف القبمية والبعدية )
اإليجابد لمطبلب  الدور ويعزو الباحثوف ذلؾ إل  .طبلب التربية الميدانيةل سيةالممارسات التدري

وبالتالد اتقاف ممارسة   إيجابد أثر عم  مدت تقدـ تعمم ـ  ومدت تحقيق ـ لؤلهداؼ بشكؿ  
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 االستراتيجيات التدريسية التد ت من ا البرنامر التدريبد  مما أدت تطور أدائ ـ التدريسد.
اد أدت ذلؾ إل  اتباع هذع الخطوات   االستراتيجيات التدريسية لخطوات تدريسية حيث ت منت

تطور الممارسات التدريسية مف خبلؿ اتقاف االستراتيجيات كما أف أثناب األداب التدريسد. 
المعتمدة عم  التعمـ المستند عم  الدماغ أدت إل  تنمية ثقة الطبلب ب ناس ـ  وذلؾ نتيجة 

إ ااًة  لدي ـ. الخط الارصة لتصويب الممارسات  مما أدت إل  إتاحةلتحسف قدرات ـ وم ارات ـ 
  وذلؾ الطبلبلدت لتنمية التاكير أدوات وءليات جديدة  يوارماغ التعماـ المستند إل  الد  إل  أف 

األنشطة المتنوعة باد مجموعة متنوعة مف البحث  والتااعؿ خبلؿ القياـ  ـ عف طريؽ اندماج
موقؼ التدريبد  الاد ت ـ ؤكد عم  ايجابيي هذاالتااعمية المت منة اد البرنامر التدريبد  و 

لمتعمـ بما يتاؽ م  طبيعة التعماـ المستند إل   ـاد زيادة دااعيت معظـ أوقات تدربا  مما يس ـ 
عز الديف    وهذا ما أكدتا دراستد:ذلؾ عم  ممارسات ـ التدريسية ينعكسوبالتالد   الد ماغ

( التد أشارت إل  أف التعماـ واؽ بنية الد ماغ  ي مك ف مف تعميؽ 8046) الاممباند ( و8048)
إ ااًة إل  أف  .الخاصة بالعمميات الداخمية لمتاكير واالبتكار والتاوؽ العممدالمعراة المكتسبة و 
لممعراة بناب روابط  إل  يؤدلمما قائـ عم  مبادئ التعمـ المستند إل  الدماغ  البرنامر التدريبد

ف بناب مثؿ هذع الروابط يتسؽ وكياية عمؿ الدماغ  وهذا ما توار إ  حيث الطبلبلدت 
وبالتالد   مما انعكس أي ًا عم  معارا ـ التدريسية وب مراحؿ هذع االستراتيجيةاد   متدربيفلم

أبوالعطايا  دراسة مف كؿ  و   (8046المطراد)  وهذا ما تؤكدع دراسة عم  أدائ ـ التدريسد
( (  Tufekci & Demiral,2009( وتوايكد وديميراؿ)8002( والجوراند)8001وبيـر

أف الد ماغ يتعمـ بشكؿ أا ؿ وأعمؽ  مف خبلؿ ت يئة بيئة (  حيث أشاروا إل  8041الخمياة )
التعماـ المستند إل  الد ماغ قد أس ـ اد إ ااًة أف  تعميمية )نية بالمثيرات والعواطؼ اإليجابية.

مف االستدعاب الاورل لممعمومات  وهذا يتماش  م  طبيعة الد ماغ الذل يمتاز  الطبلبتمكف 
استخداـ استراتيجية التعماـ المستند إل  الد ماغ  وما أف (  8046د)الاممبانوأو ة . بالمرونة
التاصيؿ والشرح و عرض المعمومات واكتساب ا  و مف مراحؿ متعددة هد: اإلعداد   تت منا

 لممو وعاتتكويف تصور ذهند  أدت ذلؾ إل تكويف الذاكرة  والتكامؿ الوظياد  و واإلي اح  
ذات الصمة  وتمثيؿ المعمومات الجديدة ومعالجت ا بس ولة  وتكويف ترابطات صحيحة ومبتكرة  

  .مما ساعد عم  تعميؽ التعماـ
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 ثالجًا: اليتائج املتعلك٘ باإلجاب٘ عً السؤال الجالح:

 (Independent Sample T-test)تـ استخداـ اختبار )ت( لمعينات المستقمة       
الذل نص عم :  ما أثر برنامر مقترح قائـ عم   البحثلئلجابة عف السؤاؿ الثالث مف أسئمة 

التعماـ المستند إل  الد ماغ عم  تنمية المااهيـ العممية لدت طبلب التربية الميدانية بكمية التربية 
جد و ي الذل نص عم :  البحثمف اروض  الثاندبجامعة الممؾ خالد؟ واختبار صحة الارض 

اد  البحث ( بيف متوسطد درجات طبلب مجموعة0.04عند مستوت ) اؿ إحصائياارؽ د
( 4يو ة الجدوؿ )  .التطبيقيف القبم  والبعدت لبلختبار التحصيمد لصالة التطبيؽ البعدت

التالد المتوسطات الحسابية واالنحرااات المعيارية وقيـ )ت( وداللت ا اإلحصائية لدرجات 
 البعدل الختبار التحصيؿ: الطبلب اد التطبيؽ

لتنمية المااهيـ العمميةالقبمد والبعدل  التطبيقيفبيف  الارؽ( داللة  8)  جدوؿ  

درجاث  ث فروق بَن القبلٌ والبعذً الفروق

 الحرٍت

مستو

ى 

 الذاللت

حجم 

فروق  *األثر

المتوسطا

 ث

االنحراف 

المعَارً 

 للفرق

الخطأ 

المعَار

 ً للفرق

 %59فترة الثقت 

أقل 

 قَمت

 أعلي قَمت

_تحصَل

 بعذً

_تحصَل

 قبلٌ

1.4666

7 

2.3864

7 

.61618 .1450

8 

2.78825 2.380 14 .32 0.25 

 فأكثر مرتفع( 019.متوسط،  0.9.فأقل ضعَف،  0.0.*)حذود حجم اإلثر 

 (0.1.**راث داللت إحصائَت عنذ مستوى داللت )

قبؿ  تنمية المااهيـ العمميةيت ة مف الجدوؿ السابؽ وجود اروؽ بيف درجات الطبلب اد      
البرنامر وبعدع لصالة التطبيؽ البعدل  وبحجـ أثر مرتا  حيث بمغ متوسط الاروقات بيف 

تحصيؿ عم  ت ثير البرنامر عم    ويدؿ ذلؾ (4.64441درجات االستجابتيف القبمية والبعدية )
 ويعزو الباحثوف ذلؾ إل  ت ثير البرنامر التدريبد .طبلب التربية الميدانية مية لدتالمااهيـ العم

التد تـ تدريسية ال لبلستراتيجيات نظراً بشكؿ إيجابد عم  مدت استيعاب الطبلب لممعمومات  
كاف ل ا أثر ممموس اد اكتساب المااهيـ اقد أثناب تقديـ البرنامر م  الطبلب اد استخدام ا 
 ف تكويف المااهيـ( حيث أو ة أ  8008يؤيد ذلؾ ما أثبتا الدرير  )  واالحتااظ ب االعممية 

تدريس مناسبة ت مف سبلمة  اتيالعممية لدت الطمبة بمختمؼ مستويات ـ يتطمب استراتيج
م  دراسة أبو لطياة  الصبلحيف  والحناول  أي اً . ويتوااؽ تكوين ا ونموها واالحتااظ با

المتعمـ نشط  وتزيد  تجعؿاستراتيجيات التدريس المستند عم  الدماغ  ( حيث ذكروا أف8041)
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لع و أهمية األدور التد ت من ا البرنامر سواب مف قدرتا التاكيرية واالبداعية. إ ااًة إل  
اد تحقيؽ أهداؼ التعمـ لدت الطبلب مف خبلؿ تعاوف  أس متوالتد  الطالب أـ هيئة التدريس

الجة جوانب ال عؼ لدي ـ. إ ااًة إل  أف التزاـ الطبلب بالعمؿ أثر معأثناب التدريب لالطبلب 
أي ًا ويمكف تاسير هذع النتيجة  .لممااهيـ العممية بشكؿ إيجابد اد تحسف مستوت تحصيم ـ

. تقميؿ مستوت التجريد الذل تتصؼ با المااهيـ مات منا البرنامر مف عروض أدت إل إل  
التد توصمت إل  أف تاعيؿ النماذج لمجوانب  Zuckerman (1994)وهذا يتاؽ م  دراسة 

)ير المشاهدة تساعد عم  ا ـ المااهيـ والعمميات المجردة وذلؾ نتيجة ماتقدما العروض مف 
إظ ار لمعبلقات الارعية بيف المكونات. واحتواب البرنامر عم  جانبيف  جانب نظرل وءخر 

تطبيؽ الجيد لبلستراتيجيات التدريسية المرتبطة ال إفتطبيقد وارتباط الجانبيف ببع  ما  حيث 
بنظريات الدماغ مرتبط بمدت ا ـ الجوانب النظرية والمت منة لممااهيـ العممية  أدت ذلؾ لزيادة 

دراك ـ ل ذع المسؤولية حوؿ إنجاز التطبيؽ وبالتالد إدراؾ أهمية   المسؤولية لدت الطبلب واا
تقان ا. ويتطمب تعميـ وتعمـ المااهيـ العممية إجراب عمميات عممية  ا ـ المااهيـ العممية واا

اد كالتنظيـ  واإلدراؾ لمعبلقات  والتمييز وهذع العمميات يدرك ا ويستخدم ا الطالب الجامعد 
تقان ا وبقاب أثرها مرتبط بتطبيؽ  أثناب دراستا الجامعية  وبالتالد ادف ا ـ المااهيـ العممية واا

أثناب التدريب عم  البرنامر أدت إل  بقاب  اد ـ هذع العممياتهذع العمميات  لذلؾ ادف استخدا
مما   تطبيقية ةأثر هذع المااهيـ م  االحتااظ ب ا. إ ااًة إل  ت مف البرنامر التدريبد ألنشط

وبالتالد انعكاس ذلؾ عم  تعمـ المااهيـ العممية.   أدت إل  ارتباط التعمـ بالدااعية لدت الطبلب
أكدت عم  أف التعماـ  والتد ( 8001توصمت إلية دراسة أبو العطايا وبيـر )وهذا يتاؽ م  ما 

ب ناس ـ مف خبلؿ القياـ  الما وميةعم  بناب المعراة  الطبلبالمستند إل  الد ماغ يساعد 
 بالعديد مف األنشطة  مما يؤدل إل  عمؽ الا ـ وزيادة إدراؾ المااهيـ والعبلقات بين ا.

يجابية وذلؾ خبلؿ التدريب باستخداـ الو  تعماـ المستند إل  الد ماغ  وارَّ بيئة تعميمية )نية واا
المرحمة الرابعة مف مراحؿ االستراتيجية )مرحمة تكويف الذاكرة(  مما أدت إل  عمؽ المعالجة 

تحصيؿ وتنمية   وهذا بدورع أس ـ اد تنمية الطبلبالد ما)ية وتقوية اكتساب المعراة لدت 
)ال  حيث أشارت دراسة أبو الطبلبلدت  المااهيـ ( إل  ااعمية تصميـ بيئة 8001عطايا وبيـر

استراتيجية التعماـ المستند إل  وتميزت  التعماـ واؽ مبادئ التعماـ الد ما)د اد تنمية التحصيؿ.
مما أدت بتواير بيئة تكثر اي ا التحديات )حؿ مشكبلت حقيقية(  التد تثير الد ماغ  الد ماغ
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أا ؿ ساعد بدورة اد إثارة التاكير  تدريبمناخا محازا لمتاكير  وأس مت اد تحقيؽ  يرلتوا
  وهذا يتاؽ م  ما توصمت دي ـ  مما ساعد اد تنمية التحصيؿ المعراد لالطبلباإليجابد لدت 

(  حيث أكدت عم  أف التعماـ المستند إل  الد ماغ يوار بيئة تجعؿ 8048) إلية دراسة لطؼ اه
بالمعارؼ والمعمومات وتوظيا ا اد مواقؼ التعماـ المختماة  مما يس ـ اد  أكثر وعياً  الطبلب

 .تنمية م ارات التحميؿ  والتركيب  والتطبيؽ
 زابعًا: اليتائج املتعلك٘ باإلجاب٘ عً السؤال السابع:   

لئلجابة  (Independent Sample T-test)تـ استخداـ اختبار )ت( لمعينات المستقمة       
الذل نص عم :  ما أثر برنامر المقترح قائـ عم  التعماـ  البحثعف السؤاؿ الراب  مف أسئمة 

المستند إل  الد ماغ عم  االتجاهات الم نية لدت طبلب التربية الميدانية بكمية التربية بجامعة 
ؿ اارؽ دوجد ي الذل نص عم :  البحثمف اروض  الثالثالممؾ خالد؟ واختبار صحة الارض 

التطبيقيف اد  البحث ( بيف متوسطد درجات طبلب مجموعة0.04عند مستوت ) اإحصائي
( التالد المتوسطات 4يو ة الجدوؿ )  .القبم  والبعدت لمقياس االتجاع لصالة التطبيؽ البعدت

الحسابية واالنحرااات المعيارية وقيـ )ت( وداللت ا اإلحصائية لدرجات الطبلب اد التطبيؽ 
 .لمقياس االتجاعل البعد

االتجاه لمقَاسالقبلٌ والبعذً  التطبَقَنبَن  الفرق( داللت  3جذول )   
درجاث  ث فروق بَن القبلٌ والبعذً الفروق

 الحرٍت

مستوى 

 الذاللت

حجم 

فروق  *األثر

المتو

 سطاث

االنحراف 

المعَارً 

 للفرق

الخطأ 

المعَارً 

 للفرق

 %59فترة الثقت 

 قَمت أعلي أقل قَمت

_اتجاه

 بعذً

_اتجاه

 قبلٌ

7.466

67 

9.58322 2.47438 2.15966 12.77368 3.018 14 .009 0.30 

 فأكثر مرتفع( 019.متوسط،  0.9.فأقل ضعَف،  0.0.*)حذود حجم اإلثر 

 (0.1.**راث داللت إحصائَت عنذ مستوى داللت )

الطبلب اد االتجاع قبؿ درجات متوسطد بيف  ارؽيت ة مف الجدوؿ السابؽ وجود      
البرنامر وبعدع لصالة التطبيؽ البعدل  وبحجـ أثر مرتا  حيث بمغ متوسط الاروقات بيف 

عم  ت ثير البرنامر عم  اتجاهات   ويدؿ هذا (1.64441درجات االستجابتيف القبمية والبعدية )
التدريس ستراتيجيات ا أفويعزو الباحثوف ذلؾ إل   .طبلب التربية الميدانية نحو م نة التعميـ

 ل ا دو اد تبسيط المادة العممية وزيادة نشاط الطبلب  مما التد يت من ا البرنامر التدريبد
مما يتوجب عم  كمية التربية بناب   البرنامر التدريبد نحو اإليجابد تجاه ـإ مف طور

اهتماـ إ ااًة إل   االتجاهات االيجابية لدت طبلب ـ مف خبلؿ برامر الكمية وأنشطت ا المختماة.
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مف حيث التركيز عم  اهتمامات ـ و البرنامر التدريبد باحتياجات طبلب التربية الميدانية 
اترة تدريب طبلب التربية الميدانية اد ذلؾ م  مجموعة مف طرائؽ التدريس الحديثة توااؽ 

يتعممونا اد  مدارس التدريب العاـ م  اترة البرنامر التدريبد مما ساهـ اد تطبيؽ الطبلب ما
ت ثير والعممد مما كاف لا  العممدظ ر الطاب   ثحي  البرنامر بتطبيقا اد مدارس التعميـ العاـ

أف الطبلب الذيف درسوا البرنامر التدريبد خبلؿ اترة التدريب  اتنمية االتجاهات. كم مباشر اد
اات التد ش ن ا معاند متقاربة مف ناحية الا ـ واالندماج والعطاب و)يرها مف الص أ ااات

الحظ الباحثوف بعد االنت اب مف تطبيؽ البرنامر التدريبد وقد  تعزز اتجاهات ـ نحو التدريس.
تعرض الطبلب لخبرات متنوعة  ثحي  شعور الطبلب بالر ا نحو م نة التعميـ كوظياة مستقبمية

 نحو م نة التدريس. والميؿاد دعـ هذع الر)بة  أس متمعراية وناسية وثقااية وعممية 
 :البححتْصٔات 

 :الباحثوف  يوصد  انتائجالبحث و  اد  وب إجرابات
اد  وب تطوير برامر إعداد المعمـ بكميات التربية لتت مف استراتيجيات تدريس  .4

 .االتجاهات والنظريات الحديثة اد التدريس
 توجيا االهتماـ نحو الممارسات التدريسية والعمؿ عم  تنميت ا. .8
البرنامر التدريبد عم  عينة أخرت )معممد التعميـ العاـ أثناب الخدمة(  وذلؾ تطبيؽ  .1

 لااعميتا اد تنمية  الممارسات التدريسية واالتجاع نحو م نة التدريس.
عم  االستعانة بمبادئ النظريات الحديثة اد  واد أثنائ اتوجيا المعمميف قبؿ الخدمة  .6

 م نة التدريس. تنمية الممارسات التدريسية واالتجاع نحو
)االختبار التحصيمد  بطاقة المبلحظة  ومقياس االتجاع( مف خبلؿ  البحثتاعيؿ أدوات  .6

 .وتاعيم ا  احث أع اب هيئة التدريس عم  استخدام
االستراتيجيات الحديثة المستندة عم  ب رورة االطبلع عم  الطبلب الت كيد عم   .4

 نظريات الدماغ.
أثناب  االستراتيجيات التدريسية المستندة عم  نظريات الدماغلتطبيؽ الطبلب تحايز   .1

 .التربية العممية
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 :البححمكرتحات 

 الباحثوفالتد يقترح ا  البحوثمستقبمية ومف هذع  لبحوثبمثابة مقدمة  البحث اهذ يعد
 ما يمد:
 مقرراتاد  عم  الدماغبناب برامر تدريبية وتعميمية مقترحا قائما عم  التعمـ المستندة  .4

 دراسية أخرت لـ يتناول ا البحث الحالد.
اد مراحؿ  عم  الدماغبناب برامر تدريبية وتعميمية مقترحا قائما عم  التعمـ المستندة  .8

 دراسية أخرت لـ يتناول ا البحث الحالد.
الستخداـ االستراتيجيات المستندة عم  تصميـ برامر تدريبية لتنمية الم ارات العممية  .1

 الدماغ.
لبلستراتيجيات المبنية عم  تقويـ برامر كميات التربية ومناهج ا اد مدت ت من ا  .6

 .عم  الدماغالنظريات المستندع 
 .عم  الدماغاستراتيجيات التدريس المستندع بيف  دراسة مقارنة .6
دور البرامر التدريبية والتعميمية القائمة عم  التعمـ المستندة عم  الدماغ اد تعزيز  .4

 اوند والقيـ اإليجابية.التعميـ التع
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 املساجع

 بيروت  لبناف.  (. لساف العرب  دار صادر4640أبد الا ؿ جماؿ الديف محمد.)   ابف منظور
(. برنامر مقترح قائـ عم  التدريس 8001أبو العطايا  أشرؼ يوسؼ وبيـر  أحمد عبد القادر.)

لجانبد الدماغ لتنمية الجوانب المعراية اد العمـو لدت طبلب الصؼ التاس . مجمة 
 .841-883 ص (  ص40) ج(  4) عالتربية العممية. 

  األول التدريس العامة والمعاصرة  الطبعة  أساليب(. 8004.)  صبحد وعميمات  محمدجبللةأبو 
 .الكويت
(  عماف  منشورات 4(  ط)4العمـو االجتماعية وطرائؽ تدريس ا. ج)(. 4331. )أبو حمو وءخروف

 جامعة القدس الماتوحة.
اثر برنامر تعميمد قائـ عم  نظرية التعمـ المستند إل   .(8041).أبو حماد  ناصر الديف إبراهيـ

نمية م ارات التاكير التخيمد واإلدراؾ البصرل لدت طمبة صعوبات التعمـ الدماغ اد ت
ص   (8)86)ير الماظية   بحث منشور مجمة كمية التربية الجامعة اإلسبلمية بغزة  

 .444-460ص 
(. أثر ااعمية استراتيجية التعمـ 8041) .أبو لطياة  شادل  الصبلحيف  عبدالكريـ  الحناول  جماؿ

المستند إل  الدماغ اد اكتساب المااهيـ العقدية المت منة اد وحدة العقيدة اد 
التربية اإلسبلمية لدت طبلب الصؼ العاشر األساسد اد مدينة السمط  بحث منشور 

 .610– 662(. ص ص 1) 14مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث )العموـ اإلنسانية(  ج 
 الم  ونظرية البنائد التعمـ عم  قائـ مقترح نموذج ااعمية (.8002عمد.) محمد حمداف سماعيؿ ا

 التربية  ةيكم .منشورة )ير دكتوراع رسالة. اإلعدادية المرحمة لتبلميذ لتعميـ العموـ
 .حمواف جامعة

( دراسة تقويمية ألداب طبلب التربية 8002عبد القادر ) البدرل  الم دل عمد  الشممتد عمر
الميدانية تخصصد المغة العربية والعمـو الشرعية بكمية التربية جامعة الممؾ خالد 

 .446 -30ص ص   الجزب األوؿ ( 412) ع  مجمة التربية جامعة األزهر ب ب ا 
 الدماغ إل  المستند التعمـ لنظرية واقا تعميمد تصميـ (. 8002 .)خميؿ أحمد يوسؼ الجوراند 

 تاكيرهف وتنمية ابياألح مادة اد المتوسط الثالث الصؼ طالبات اد تحصيؿ وأثرع
 .بغداد جامعة التربية  كمية منشورة. )ير رسالة دكتوراع. العممد
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مدت ممارسة أع اب هيئة التدريس اد . (8004).الحايؾ صادؽ  عبد ربا  حسف مبي يف  محمد
التربية الريا ية بالجامعات األردنية لمم ارات التدريسية القائمة عم   أكاديميات

 االقتصاد المعراد أثناب التدريس.
   دار المسيرة.عماف (. طرؽ التدريس العامة 8003. )الحيمة  محمد ومرعد  توايؽ

الدماغ  (. اعالية برنامر تدريبد قائـ عم  نظرية التعمـ المستند إل 8041الخمياة  ااطمة محمد.)
اد تنمية الممارسة الصاية المتنا)مة لدت معممات العمـو وأثرع عم  التنظيـ الذاتد 

(  سبتمبر 4(  الجزب )81) ج(  402) علتعمـ تمميذات ف. المجمة التربوية  الكويت. 
 .868-804  ص ص8041

أثر برنامر تعميمد قائـ عم  التعمـ المستند إل  الدماغ  .(8046) .أبراهيـ الخوالدة  ماجد وقطاول 
اد تحسيف م ارات التاكير االبداعد والتحصيؿ اد التربية االجتماعية والوطنية اد 

   ص ص(1)3االردف  مجمة الدراسات التربوية والناسية جامعة السمطاف قابوس 
608-681. 
التعميمية  العيف: دار الكتاب  يؿ العمميةمدخؿ إل  عمـ التدريس: تحم (.8008)الدرير  محمد  

 .الجامعد
اتجاهات طمبة مجاؿ االجتماعيات اد جامعة مؤتة نحو ميداف   (8000. )الروا بة  صالة محمد

(  جامعة مؤتة  1)46تخصص ـ )الدراسات االجتماعية(  .مؤتة لمبحوث والدراسات 
 .436األردف  ص

 دار الشروؽ لمنشر والتوزي .  عماف  التعمكـ(. نظريات 8048الز)وؿ  عماد عبدالرحيـ.)
تقويـ أداب معممد الريا يات بالمرحمة الثانوية اد  وب معايير . (8002) .الزهراند  محمد

  كمية التربية  رسالة دكتوراع )ير منشورة  الم نية المعاصرة وعبلقة تحصيم ـ بذلؾ
 جامعة اـ القرت مكة المكرمة.

عم  تحصيؿ األحيابأثر استخداـ خرائط المااهيـ اد تدريس مقرر (. 8004) .السراند  نواؼ
 .المعمميف بحائؿ  رسالة ماجستير )ير منشورة  جامعة أـ القرت واتجاهات طالب كمية

 .التعمـ المستند إل  الدماغ دار المسيرة  عماف األردف  (8006) .ناديا سمية  السمطد
الكيمياب بسمطنة عماف لممااهيـ الكيميائية ا ـ معممد  (.8003. )الشعيمد  عمد بف هويشؿ

اد الجدوؿ الدورل الحديث ودورية خواص العناصر الكيميائية. مجمة التربية  األساسية
 .48(4) العممية.

العبلقة بيف اتجاهات الطمبة اد المرحمتيف الثانوية واإلعدادية نحو العمـ  .(4324الشي   عمر.)
 .406-21  ص ص(8) 46تماعية وسمات شخصيات ـ. مجمة العموـ االج
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(. ممارسات المعمميف التدريسية 8008) .لصغير  عمد بف محمد والنصار  صالة بف عبد العزيزا
 .86 – 4  نوامبر. ص ص42اد  وب نظريات التعمـ. مجمة القرابة والمعراة 

 (. طريقة التدريس المستند إل  الدماغ.4612) .الصان   محمد إبراهيـ
(. تصميـ تعميمد واقًا لنظرية التعمـ المستند إل  الدماغ 8040مبدر عبدالكريـ.)العباسد  منذر 

وأثرع اد تحصيؿ طبلب الصؼ الثاند المتوسط اد الكيمياب. مجمة الاتة  كمية التربية 
 .604-833(  ص ص66) عجامعة ديالد. -األساسية
اعداد المعمميف قبؿ وأثناب الخدمة  بحث منشور عم  موق  (.8044. )العدواند خالد مظ ر

kznaonline.com users/Kadwany/posts/234060. 
 دار يااا العممية   عماف4معايير البناب لممن اج وطرؽ تدريس العمـو  ط(. 8041.)  اخرلالابلح

 .لمنشر والتوزي 
(. أثر برنامر تدريبد قائـ عم  التعمـ المستند إل  الدماغ 8046  دينا خالد احمد.)الاممباند

ومستوت دااعية اإلتقاف اد تنمية م ارات ماوراب التعمـ والتحصيؿ األكاديمد لدت 
رسالة دكتوراع  )ير منشورة  مع د   طالبات كمية التربية بالمممكة العربية السعودية

 القاهرة. الدراسات التربوية  جامعة
مجمة المعراة  الطبلب. ءرابتقويـ االداب الوظياد لممعمـ بناب عم   .(4610) .حمد القميزل 

 ( المممكة العربية السعودية.461)
(. ااعمية استراتيجية التعمـ المستند إل  الدماغ ونمط 8046المطراد  )ازل بف صبلح هميؿ.)

تجاع نحو مادة العمـو لدت طبلب السيطرة الدما)ية اد تنمية التاكير الناقد واال 
( عمـو بجامعة أـ القرت بالمممكة العربية السعودية. مجمة كمية التربية  4مساؽ)

 .860-416  ص ص8046(  يوليو4( الجزب )86) ج(  33) عجامعة بن ا. 
اتجاهات طمبة كمية التربية بجامعة ح رموت الجم ورية (  8000. )بمخير  عبد الرحمف سعيد

 نحو م نة التدريس. رسالة ماجستير )ير منشورة  البصرة  جامعة البصرة.     اليمنية 
 عمـ الناس االجتماعد. عماف  دار الثقااة لمنشر والتوزي .  (8006) بند جابر  جودت
 (. التعمـ المبند عم  العقؿ. )ترجمة: مكتبة جرير(  الرياض: مكتبة جرير.8001جنسف  إريؾ.)
(. التعمـ استنادا إل  الدماغ  النموذج الجديد لمتدريس. ترجمة: هشاـ سبلمة 8046جنسف  إريؾ.)

 دار الاكر العربد.  وحمدل عبدالعزيز. القاهرة
 اإلسكندرية  الدار الجامعية. (.8006) حسف  راوية  السموؾ التنظيمد المعاصر.

ائـ عم  التعمـ المستند إل  الدماغ (. ااعمية برنامر تعميمد ق8044حسنيف  خولة يوسؼ حسف.)
اد تحسيف التحصيؿ واكتساب المااهيـ العممية وزيادة الدااعية لمتعمـ لدت طمبة 
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. رسالة دكتوراع )ير منشورة كمية الدراسات العميا    المرحمة األساسية اد العمـو
 الجامعة األردنية.

موسوعة التدريب الميداند  .(8000) .حممد  مكاـر أبو هرجا  ز)موؿ  محمد سعد رم اف محمد
 مركز الكتاب لمنشر.القاهرة  لمتربية الريا ية  

(    اتجاهات طالبات تربية الطاؿ اد جامعة البمقاب 8040خزعمد  قاسـ ومومند عبد المطيؼ)
  (3ج )التطبيقية نحو تخصص ف األكاديمد. مجمة اتحاد الجامعات العربية  دمشؽ  

 .404-42صص   (4عدد)
 عالـ الكتب.  القاهرة  (. م ارات التدريس رؤية اد تنايذ الدرس8004) .حسف حسيف  يتوفز 

التعمـ والتدريس مف منظور التربية  .(8001) .و زيتوف  كما عبد الحميد حسف حسيف  زيتوف 
 .عالـ الكتب  القاهرة  4ط البنائية 

 .  دار الشروؽ لمنشر والتوزي (. أساليب تدريس العمـو  عماف  األردف8006) .زيتوف  عايش
(. تحميؿ ناقد لنظرية التعمـ القائـ عم  الم  وانعكاس ا عم  8004) زيتوف  كماؿ عبدالحميد.

. المؤتمر العممد الخامس لمجمعية المصرية لمتربية العممية  التربية  تدريس العمـو
-4ص أ)سطس. ص4-يوليو83(  4) جالعممية لممواطنة   أبو قير  اإلسكندرية  

64. 
  4طتنمية المااهيـ والم ا ارت العممية وطرؽ تدريس ا  (. 8006. )سالمة  عادؿ أبو العز أحمد

 .لمنشر والتوزي  دار الاكر  األردف
براهيـسعادة  جودت  دار الاكر  األردف  المن ر المدرسد المعاصر  عماف (.8044. )عبداه    واا

 .ناشروف وموزعوف
الدار المصرية  معجـ المصطمحات التربوية والناسية. (.8001) .زينب النجا  شحاتا  حسف 

 المبنانية.
(. أثر استخداـ نموذج مقترح قائـ عم  التعمـ المتوااؽ م  الدماغ اد 8048)   محمد.عبدالعزيز

تنمية المااهيـ العممية و م ارات التاكير الناقد و االستعداد الدراسد و االتجاع نحو 
ميذ الصؼ األوؿ اإلعدادل. دراسات عربية اد التربية وعمـ دراسة العمـو لدت تبل

 .42 – 41ص ص  مارس‘ (1ج ) ( 81ع)السعودية   –الناس 
دار ديبونو لمنشر   الدماغ والتعمـ والتاكير. عماف (.8041عبيدات  ذوقاف وأبو السميد  س يمة.)

 والتوزي .
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(. برنامر مقترح قائـ عم  التكامؿ بيف النظرية البنائية 8048) .سحر محمد يوسؼ  عزالديف
والتعمـ المستند لمدماغ لتنمية م ارات ماوراب المعراة اد االستقصاب المعممد اد 

 مصر.  جامعة بن ا  رسالة دكتوراع )ير منشورة  العموـ لدت طبلب كمية التربية
 .ف  دار المناهر لمنشر والتوزي الجودة الشاممة والمن ر  عما(. 8002)عطية  محسف  

(. التدريس والتعمـ بالدماغ ذل الجانبيف. 8003) إسماعيؿ والجيش  يوسؼ إبراهيـ. عزو  عاانة
 دار الثقااة لمنشر والتوزي .  عماف

  .دار الن  ة العربيةلبناف  نحو تقويـ أا ؿ  بيروت  (.8004. )عقؿ  أنور
(. ااعمية برنامر تدريبد مقترح اد  وب 8044) .حمداف محمد  عمد  نجمة محمود  عنيات

المستويات المعيارية لجودة التعميـ لتنمية الكاايات الم نية لمعممد العمـو بالتعميـ 
 (.46) ج( 1) ع  مجمة التربية العممية  األساسد

العممية  أثر توظيؼ استراتيجيات ما وراب المعراة اد تنمية المااهيـ(  8002) .عودة  أحمد
  رسالة ماجستير  الصؼ الخامس األساسد بغزة والم ارات الحياتية بالعمـو لدت طمبة
 .كمية التربية بالجامعة اإلسبلمية بغزة

(. تقويـ )األداب التدريسد( لمطمبة المعمميف بكمية التربية اد الجامعة 8003).صبلح  الناقة
سمة الدراسات اإلسبلمية  بمحااظة جنوب )زة  مجمة الجامعة اإلسبلمية )سم

 .8003  يونيو 163 - 126 ص ص  (8ع )  (41ج )اإلنسانية(  
الجوانب األساسية لتقويـ الطالب المعمـ مف وج ة نظر  .(8006). عبدالمطيؼ بف حسيف ارج 

دراسات اد التعميـ الجامعد  جامعة عيف شمس   المشرايف والمعمميف المتعاونيف.
 .440-46 ص ص ( 4)

  (. الموهبة واإلبداع واؽ نظرية الدماغ. عماف8001) والمشاعمة مجدل سميماف.قطامد  يوسؼ 
 ديبونو لمطباعة والنشر والتوزي .

اتجاهات طمبة جامعة السمطاف قابوس نحو النشاط الريا د (. 8006. )كاشؼ  زايد محمود
امعة ج  كمية التربية  سمسمة الدراسات الناسية والتربوية وعبلقت ا ببعض المتغيرات 

 .السمطاف قابوس
(. ااعمية تدريس العمـو واقًا لمتعمـ المستند إل  الدماغ اد تنمية 8044) كسناول  ن اد محمود.

رسالة   م ارات التاكير اإلبداعد والدااعية لمتعمـ لدت طالبات الصؼ األوؿ المتوسط
 جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمف  الرياض.  دكتوراع )ير منشورة

 .كمية التربية ب ب ا إعداد لجنة التربية الميدانية  .(4641).لتربية الميدانيةدليؿ ا
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(. نموذج تدريسد مقترح اد  وب التعمـ القائـ عم  الدماغ 8048) لطؼ اه  نادية سمعاف.
لتنمية المعارؼ األكاديمية واالستدالؿ العممد والتنظيـ الذاتد اد العمـو لتبلميذ الصؼ 

(  1)عالعممية  الجمعية المصرية لمتربية العممية.  التربيةمجمة   األوؿ اإلعدادل
 .813-883(  يوليو. ص ص 46)ج

تكويف المااهيـ و التعمـ اد مرحمة الطاولة (. 8006) .مرداف  نجـ الديف عمد والعبيدل  شاكر
 .الكويت  دار الاالة لمنشر والتوزي   8طالمبكرة  
هيـ العممية اد تدريس العمـو وصعوبات تعمم ا  مجمة أهمية الماا(. 8046. )مصطا   منصور

 (.2)   جامعة الوادل  الجزائر  العدداالجتماعية الدراسات والبحوث
دار   العيف  4ط مناهر الدراسات اإلجتماعية وأصوؿ تدريس ا  (.8001. )شكرل حامد نزاؿ 

 .الجامعد الكتاب
 .دار الارقافعماف  األردف    4(. الجديد اد تعميـ العمـو  ط8004) .نشواف  يعقوب
تطوير برامر اعداد المعمـ وتطويرع اد  وب مااهيـ االداب المؤتمر العممد  .(8008). نصر  محمد

 .406-36 ص ص  جامعة عيف شمس ( 4ج )      الراب  عشر 
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