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 ملخص البحح 

يهدؼ البحث عمى التعرؼ عمى فاعمية برنػامج تعميمػق ئػاعـ عمػى الػتعمـ المسػتند  لػى 
الصؼ السابع مف التعمػيـ الدماغ الكتساب المفاهيـ العممية والقدرة عمى حؿ المشكالت لتالميذ 

األساسق ، واستخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبق القػاعـ عمػى تصػميـ مجمػوعتيف  حػداهما 
تجريبيػػة واألخػػرب ةػػابطة مػػف تالميػػذ الصػػؼ السػػابع مػػف التعمػػيـ األساسػػق بمدرسػػة طهنشػػا 

،  3102/3102اإلعداديػػػة بالمنيػػػا ئوامهػػػا سػػػبعوف تمميػػػذا مػػػف المسػػػجميف لمعػػػاـ الدراسػػػق 
وتوصمت نتاعج الدراسػة  لػى فاعميػة البرنػامج التعميمػق القػاعـ عمػى الػتعمـ المسػتند  لػى الػدماغ 
فق اكتساب المفاهيـ العمميػة والقػدرة عمػى حػؿ المشػكالت وكػذلؾ وجػود عالئػات ارتباطيػه دالػة 
موجبة بيف المفاهيـ العممية والقدرة عمى حؿ المشػكالت ألفػراد المجموعػة التجريبيػة ، وتوصػق 

لدراسػػة بمهميػػة التمكيػػد عمػػى اسػػتخداـ الػػتعمـ المسػػتند  لػػى الػػدماغ فػػق تػػدريس العمػػـو بمراحػػؿ ا
التعمػػيـ األساسػػق ، وتػػدريب المعممػػيف عمػػى اسػػتخداـ اإلسػػتراتيجيات التدريسػػية المسػػتندة  لػػى 
الدماغ ، مع االهتماـ باألنشطة الصفية والالصفية ببرامجها اإلثراعية لتنمية واكتسػاب المفػاهيـ 

 العممية والقدرة عمى حؿ المشكالت لتالميذ مرحمة التعميـ األساسق .
Research summary 

A brain-based learning program in acquiring scientific concepts 

and problem solving ability for students in the seventh grade of basic education 

Prof. Dr. M. Mustafa Kamal Mohamed 

    The aim of the research is to identify the effectiveness of an educational 

program based on brain-based learning to acquire scientific concepts and 

problem solving ability for students in the seventh grade of basic education, 

and the researcher used the quasi-experimental approach based on the design of 

two groups; an experimental and the other is a controlled group of grade 7 of 

the  students of basic education at Tahhnsha Preparatory School in Minya; 

including  70 enrolled students for the 2018/2019 academic year.  

The results of the study found out that the effectiveness of the educational 

program based on brain-based learning in acquiring scientific concepts and 

problem solving ability as well as a positive correlation between scientific 

concepts and problem solving ability for members of the experimental group. 

The study recommends the importance of emphasizing the use of brain-based 

learning in teaching science at the basic education stages, and training teachers 

to use Brain-based teaching strategies, with the attention to classroom and 

extracurricular activities with its enrichment programs for the development and 

acquisition of scientific concepts and problem solving ability for pupils in the 

basic education stage. 
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 املكدمة :

تدريس العمـو مػف القةػايا الهامػة التػق تثيػر اهتمػاـ وتفكيػر البػاحثيف والمهتمػيف  ديع 
بمجاؿ التربية العممية فق كافة المستويات المحمية واإلئميمية والدولية ، ويرجػع ذلػؾ لمػا لمػادة 

المعرفػػق  بنػػاعهـالعمػػـو مػػف أهميػػة فػػق التثقيػػؼ العممػػق لممتعممػػيف ، والتػػق تسػػاعد فػػق اكتمػػاؿ 
 ق والمهاري ومختمؼ جوانب شخصيتهـ .والوجدان
 Meadorميػدور ا(،051،  3112 طمبػة وفق هذا الصػدد يتفػؽ كػؿ مػف ا يهػاب جػود      

( فق أف طرؽ تدريس وأسػاليب تػدريس العمػـو 02،  3111( ، اسبيكة الخميفق 23 ,2003
المتعممػػيف عمػػى اإلبػػداع ، كمػػا أنهػػا ال تواكػػب التطػػور  تشػػجعالمعتػػادة يوجػػد بهػػا ئصػػور وال 
، وأنػػػه يجػػػب أف تتىيػػػر  لػػػى أف يػػػتعمـ التالميػػػذ كيػػػؼ يتعممػػػوف  العممػػػق والتكنولػػػوجق الحػػػادث

بمنفسػػػهـ حتػػػى يمكػػػنهـ االسػػػتفادة ممػػػا يتعممونػػػه ، وبػػػذلؾ فػػػىف دور المعممػػػيف يتحػػػوؿ  لػػػى 
 مستشاريف لتقديـ النصح واإلرشاد .

( أنػػه كػػق يػػتـ تحقيػػؽ الىايػػات واألهػػداؼ 32،  3112 ئػػالدة  افػػداد سػػميمافوهنػػا يدكػػد       
التربويػػة المنشػػودة لكػػؿ مجتمػػع فىنػػه يمػػـز التخطػػيط لممنػػاهج فػػق ةػػو  دراسػػة المػػ  البشػػري 

سػػها مػػف خػػالؿ  سػػتراتيجيات تهػػدؼ لنمػػو القػػدرات ووظاعفػػه عمػػى األسػػس العمميػػة ويػػتـ تدري
 اع وبما يساعد فق بنا  اإلنساف المعاصر .العقمية وتوظيفها فق االكتشاؼ واإلبد

 ,Saleh، صػالح  52 -52 ، 3102 محمػػود اكريمػة عبػد الػال  كػؿ مػػف شػيركمػا ي       
بػالرمـ مػف أف التعمػيـ يسػتند أساسػا   لػى الػدماغ بطريقػة أو بػمخرب  ال أف ( أنه 107 ,2012

الطريقػة الطبيعيػة التػق يػتعمـ بهػا التعمـ وفؽ  ستراتيجية التعمـ المستند  لى الدماغ يتوافؽ مػع 
الدماغ ، حيث أنها تعمػؿ عمػى تحسػيف الػذاكرة وتعزيػز الػتعمـ لػدب الطػالب باإلةػافة  لػى أنهػا 

 تحقؽ النجاح األكاديمق والوصوؿ  لى مستويات أعمؽ مف التفكير والتعمـ لديهـ .
 محمد أبو زيد، وا نيفيف  (01،  3101احمداف محمد عمى  كؿ مف كما يشير 
أف نظرية التعمـ القاعـ عمى  (  لى 52،  3112صر بف عمى محمد ( ،ا نا 22، 3101

بيعة التعمـ النشطة الحافزة لمتعميـ ،  ـ  ذا توافرتمالدماغ تدكد عمى أف كؿ فرد ئادر عمى التع
الخبرة التربوية دوف ةىط أو تهديد والتق يتوافر فيها الدافعية  ندماج فىاإل  والتق تتيح

والنشاط الحركق والموسيقق والفنوف والمكافآت ، ولعؿ هذ  النظرية توةح وتبرز دور 
وهق أيةا  تدكد عمى أهمية الحواس وارتباطها بوظاعؼ الم  االنفعاالت فق عممية التعمـ ، 
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اد الىذاعية والما  واألكسجيف فق الوظاعؼ الدمامية والمعالجة الدمامية وأثر النشاط والمو 
 وفق تقوية الذاكرة .

( أف عمميػػة 022،  3112 الجػػيش عفانػػه ويوسػػؼ  سػػماعيؿ بػػراهيـ  ويوةػػح اعػػزو 
ير وفػؽ ثالثػة مسػتويات هػق المنبػه أو المثيػر وتشػكيؿ الػذاكرة ،  لى الدماغ تس ستندالتعمـ الم

العممية تعتمد عمى عدد مف المسممات التق تتمثػؿ فػق أف وتحوؿ الذاكرة  لى سموؾ ، وأف هذ  
الػػدماغ يعمػػؿ وفػػؽ نظػػاـ دينػػاميكق معقػػد وذو طبيعػػة اجتماعيػػة ، وأف البحػػث فيػػه عػػف المعنػػى 
أمر فطري يحدث مف خالؿ النمذجػة والمحاكػاة المبنيػة عمػى العواطػؼ ، وهػذا النػوع مػف الػتعمـ 

 المركز والنما  والتطور .يشتمؿ عمى عمميات الوعق والالوعق واالنتبا  

تػػدريس وتعمػػيـ العمػػـو وبالتػػالق أصػػبح مػػف الةػػروري االنتقػػاؿ بىسػػتراتيجيات وأسػػاليب  
 لػى المشػاركة اإليجابيػة وممارسػة التفكيػر والتحػدي واإلثػارة ، ممػا وتعممها مف الحفظ والتمقيف 

الػتعمـ المسػتند  لػى  ، وهػذا يدكػد عميػه يجعؿ تنمية المفاهيـ العممية تتـ بمتعة فق بيعة نشػطة
 الدماغ .

وتمثؿ المفاهيـ العمميػة أحػد أهػـ نػواتج الػتعمـ لػدب المتعممػيف والتػق عػف طريقهػا يػتـ  
أهػداؼ تػدريس وتعمػيـ العمػـو  أهػـ مفتنظيـ المعارؼ العممية فق صورة ذات معنى وهق تعتبر 

ثباتػػػا  واسػػػتقرارا  ، كمػػػا أنهػػػا تعمػػػؿ عمػػػى تسػػػهيؿ دراسػػػة البيعػػػة وهػػػق المكػػػوف  رهػػػا أكثػػػرابباعت
 األساسق لتكويف المبادئ والقواعد والقوانيف والنظريات العممية .

 لػػػى أف المفػػػاهيـ  ( ،212،  3112النجػػػدب ووخػػػروف  عبػػػد الػػػرحمف ويشػػػير اأحمػػػد 
العمميػػة هػػق األسػػاس فػػق فهػػـ العمػػـ وتطػػور  وأنهػػا كمحػػد أهػػـ أهػػداؼ تػػدريس العمػػـو والتربيػػة 
العممية كونها تزيد مف ئدرتهـ عمى تفسير الكثيػر مػف الظػواهر الطبيعيػة وتعطػيهـ القػدرة عمػى 

 تصنيؼ كثير مف األشيا  واألحداث والموائؼ .
( أف 31،  3112( ، اأنػػور عقػػؿ 22،  3112 عمػػى ويػػرب كػػؿ مػػف امحمػػد السػػعيد 

المفاهيـ العممية تعتبر أساس لمعمميات العقمية وأنه كمما زاد مستوب المفاهيـ العمميػة أدب  لػى 
تنمية مهارات التفكير العميا كالتفكير النائد واإلبداعق واتخاذ القرار ألنها تعد القاعػدة األساسػية 

 ية الخبرة العقمية .لمتعمـ األكثر تقدما  إلسهامها فق تنم
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أف المفػاهيـ العمميػة  ( 012،  3112 المحاميػة اهاشػـ هػزاع ؼ  لػى مػا سػبؽةيوي 
هق أداة التفكير وأساس المعرفة العممية وحتى يتـ بناعها وتشكيمها ال بػد مػف اسػتخداـ معممػق 

لمتفكيػر مػع العمـو الستراتيجيات تدريسية ترتكز عمػى دور الطالػب النشػط وتتػيح لػه وئتػا  كافيػا  
كسابه المهارات االجتماعية والحياتية .   ثارة دافعيته وا 

مػا هػو  ال نتػاج  ولما كاف التقدـ الهاعػؿ النػاتج عػف الثػورة العمميػة واالنفجػار المعرفػق 
عمػػاؿ العقػػؿ لحػػؿ العديػػد مػػف المشػػكالت فػػق شػػتى منػػاحق الحيػػاة والتػػق يتطمػػب حمهػػا  عػػدادا  إل

 لمشكالت .متكامال  لمفرد لمواجهة تمؾ ا
(  لػػى أف الفػػرد الػػذي يتمتػػع بالقػػدرة عمػػى 0،  3102 عمػػى وهنػػا يشػػير اأحمػػد عثمػػاف 

،  حػػؿ المشػػكالت يكػػوف أكثػػر ئػػدرة عمػػى  يجػػاد عالئػػات جديػػدة وتػػمويالت متميػػزة لفهػػـ الوائػػع
والتعبيػػػر عنػػػه بصػػػورة أفةػػػؿ وليسػػػت تقميديػػػة ، وبمػػػا تسػػػهـ فػػػق تكيػػػؼ الفػػػرد مػػػع متطمبػػػات 

 ته عمى تحقيؽ الرفاهية .وتحديات العصر وئدر 
سػتراتيجيات جديػدة فػق مجػاؿ تعمػيـ  يتةح أهميةفق ةو  ما سبؽ   اسػتخداـ طػرؽ وا 

تبػرز الحاجػة  لػى  كمػاوتعمـ العمـو حتػى تواكػب االتجاهػات المعاصػرة والتطمعػات المسػتقبمية ، 
الدراسة الحالية والتق تتناوؿ التعمـ المستند  لى الػدماغ كمحػد اإلسػتراتيجيات التعميميػة الحديثػة 

 فق تنمية المفاهيـ العممية وحؿ المشكالت لمتالميذ لمصؼ السابع مف التعميـ األساسق .

 مشكلة البحح :

ساسػق بوجػه عػاـ وفػق تػدريس بالنظر عمى وائع العممية التعميميػة بمرحمػة التعمػيـ األ 
وتعميـ العمـو بوجه خاص نالحظ أنه يػتـ فػق بيعػة مةػادة لطبيعػة عمػؿ الػدماغ ، حيػث يسػود 

وتهديػػد المعمػػـ  لػػى جانػػب الةػػىوط النفسػػية والجسػػدية ، وأف المعػػارؼ  فػػق بيعػػة الػػتعمـ التػػوتر
ة مػػف الدولػػة والمعمومػػات يكػػاد تكػػوف هػػق المخرجػػات التعميميػػة ، وفػػق ةػػو  التوجهػػات الحديثػػ

وأهميػػة تحسػػف بيعػػة الػػتعمـ وتطويرهػػا  ،بةػػرورة االهتمػػاـ بمعمػػاؿ الفكػػر والعقػػؿ لػػدب التالميػػذ
واالعتمػاد عمػى  ،عمى حػؿ المشػكالت التػق يواجهونهػا لمساعدة التالميذ عمى أف يكونوا ئادريف

يثػػة أنفسػػهـ بجانػػب مػػا أشػػارت  ليػػه العديػػد مػػف الدراسػػات مػػف أهميػػة اسػػتخداـ  سػػتراتيجيات حد
مسػػتندة  لػػى بحػػوث عمػػؿ الػػدماغ فػػىف هػػذا دفػػع الباحثػػة  لػػى  جػػرا  هػػذ  الدراسػػة لمكشػػؼ عػػف 

ئاعـ عمى التعمـ المستند  لى الدماغ فػق اكتسػاب المفػاهيـ العمميػة وحػؿ  فاعمية برنامج تعميمق
 المشكالت لدب تالميذ الصؼ السابع مف التعميـ األساسق .
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 البحح : أسئلة

 لػى الػدماغ فػق اكتسػاب المفػاهيـ فاعمية برنامج تعميمق ئاعـ عمػى الػتعمـ المسػتند  ما 
 العممية والقدرة عمى حؿ المشكالت لتالميذ الصؼ السابع مف التعميـ األساسق ؟

 ويتفرع مف هذا السداؿ األسعمة الفرعية اآلتية :
اكتسػاب المفػاهيـ  ما فاعمية برنامج تعميمق ئاعـ عمػى الػتعمـ المسػتند  لػى الػدماغ فػق -0

 العممية لتالميذ الصؼ السابع مف التعميـ األساسق ؟
مػػا فاعميػػة برنػػامج تعميمػػق ئػػاعـ عمػػى الػػتعمـ المسػػتند  لػػى الػػدماغ فػػق اكتسػػاب القػػدرة  -3

 عمى حؿ المشكالت لتالميذ الصؼ السابع مف التعميـ األساسق ؟
ما نوع العالئة اإلرتباطيػه بػيف درجػات أفػراد المجموعػة التجريبيػة فػق القيػاس البعػدي  -2

 مف اختبار المفاهيـ العممية ومقياس القدرة عمى حؿ المشكالت ؟لكؿ 

 أٍداف البحح :

 : تحديديهدؼ البحث الحالق  لى  
المفػػاهيـ فاعميػػة برنػػامج تعميمػػق ئػػاعـ عمػػى الػػتعمـ المسػػتند  لػػى الػػدماغ فػػق اكتسػػاب  -0

 العممية لتالميذ الصؼ السابع مف التعميـ األساسق .
فاعمية برنامج تعميمق ئاعـ عمػى الػتعمـ المسػتند  لػى الػدماغ فػق اكتسػاب القػدرة عمػى  -3

 حؿ المشكالت لتالميذ الصؼ السابع مف التعميـ األساسق .
البعػدي لكػؿ نوع العالئة االرتباطيه بيف درجات أفراد المجموعػة التجريبيػة فػق القيػاس  -2

 مف اختبار المفاهيـ العممية ومقياس القدرة عمى حؿ المشكالت .

 أٍنية البحح :

 لػى تهيعػة البيعػة التعميميػة بمػا  كبا  لمنظريات الحديثػة التػق تػدعويمتق هذا البحث موا -0
 يتناسب مع طبيعة عمؿ الدماغ .

يتةمف دليػؿ المعمػـ غ .يقدـ برنامجا  تعميميا  ئاعـ عمى نظرية التعمـ المستند  لى الدما -3
 ، كراسة أنشطة التمميذ 

يقػػدـ البحػػث اختبػػار لممفػػاهيـ العمميػػة فػػق وحػػدة المػػادة وخواصػػها ، وكػػذلؾ مقيػػاس  -2
 حؿ المشكالت .القدرة عمى 
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توجيه نظر القاعميف عمى  عداد مناهج العمػـو لالسػتفادة مػف بحػوث الػدماغ وتحسػيف  -1
 بيعة التعميـ والتعمـ .

 حدود البحح :

البحث مف تالميذ الصؼ السابع مف التعميـ األساسق بمدرسة طهنشا اإلعداديػة عينة  -0
 ، 3102/3102المشتركة المسجميف بالعاـ الدراسق 

فػق الفتػرة  3102/3102تـ تطبيؽ البحث فق الفصػؿ الدراسػق األوؿ لمعػاـ الدراسػق  -3
 21/01/3102حتى  33/2/3102مف 

المعرفػػة والمحتػػوب ، ( ، وهػػق CAPSتػػـ ئيػػاس المفػػاهيـ العمميػػة عنػػد مسػػتويات ا -2
 الفهـ والتطبيؽ ، التفكير النائد وحؿ المشكالت .

تـ ئياس حؿ المشكالت مف خالؿ المحاور اتحديػد المشػكمة ، جمػع البيانػات ، فػرض  -1
 الفروض ، اختبار وتنفيذ الفروض ، التعميـ( .

 املصطلحات املستخدمة يف البحح :

 التعله املستيد إىل الدماغ : -1

سػتراتيجيات تػـ اشػتقائها ا( بمنػه :   تقنيػات أو Connel 2009, 336عرفػه اكونيػؿ  -
مف أبحاث األعصاب المعرفق وتـ اسػتخدامه لتػدعيـ تػدريس المعمػـ ولزيػادة ئػدرة المػتعمـ 

 عمى استخداـ طرؽ معينة يشعر مف خاللها بالراحة   .
عمػى الػتعمـ لتػق تدكػد ( بمنه :   طريقة التعمـ اJensen 2000, 32كما عرفه اجنسف  -

مع حةور الذهف وجػودة االسػتثارة العاليػة والوائعيػة والمتعػة والتشػويؽ والمػرح والتعػاوف 
ومياب التهديد وتعدد األنظمػة فػق العمميػة التعميميػة ، وميػر ذلػؾ مػف خصػاعص ومبػادئ 

 .   التعمـ المتنامـ مع الدماغ
     سػػتراتيجية لمتػػدريس تقػػـو عمػػى أربعػػة مراحػػؿ هػػق ااالنػػدماج اويعػػرؼ  جراعيػػا  بمنػػه :    -

المنظـ ، واليقظة الهادعة ، والمعالجة النشػطة ، وتقػويـ الػتعمـ( ، ويػتـ فيػه تػدعيـ تفكيػر 
التمميذ مف خالؿ تصميـ الموائؼ واألنشطة التعميمية لوحدة المادة وخواصػها بمػا يتوافػؽ 

 مع طبيعة الدماغ   .
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 لعلني :املفَوو ا -2

تصػػػمـ بهػػػا ( بمنػػػه :   الطريقػػػة التػػػق 012،  3115 جػػػابر عرفػػػه اجػػػابر عبػػػد الحميػػػد -
معػا  فػق جانػب  األشيا  أي أنها تصنؼ وتجمع عقميا  فعة مػف األشػيا  أو الوئػاعع تشػترؾ

 أو جوانب معينة   
( بمنػه :   تحديػد لمعناصػر 22،  3113النجػدي ووخػروف  عبػد الػرحمف كما عرفه اأحمد -

المشػػتركة بػػيف عػػدة موائػػؼ أو حقػػاعؽ وتسػػاعد المفػػاهيـ عمػػى تنظػػيـ وتصػػنيؼ وترتيػػب 
 الحقاعؽ واختصارها   .

التعمػػيـ األساسػػق مػػف ويعػػرؼ  جراعيػػا  بمنػػه :   مػػا يتكػػوف لػػدب تمميػػذ الصػػؼ السػػابع مػػف  -
أو الموائػؼ المشػتركة فػق شػكؿ مػنظـ عنػد  بط بػيف مجموعػة مػف الحقػاعؽمعنى وفهـ ير 

دراسته لوحدة المادة وخواصػها ويقػاس اكتسػابه بالػدرجات التػق يحصػؿ عميهػا مػف درجػة 
 اختبار المفاهيـ العممية المعد لذلؾ   .

 حل املشكالت :الكدرة على   -3

عمميػة معرفيػة  :   ( بمنهػاCormier & Nurius, 2003عرفػه اكػورمير ونيػورس ،  -
سػػموكية يحػػاوؿ الفػػرد مػػف خاللهػػا تحديػػد واكتشػػاؼ وسػػاعؿ فاعمػػة لمتعامػػؿ مػػع المشػػكالت 

 فق حياته اليومية   .التق يواجهها 
تبػدأ تمميػذ الصػؼ السػابع مػف التعمػيـ األساسػق وتعرؼ  جراعيا  بمنها :   مهارات يمر بهػا  -

يـ يػػوتق تصػػميـفيػػذها ثػػـ بتحديػػد المشػػكمة وجمػػع البيانػػات وفػػرض الفػػروض واختبػػار تن
مدها عند دراسته لوحدة المادة وخواصػها وتقػاس بالػدرجات التػق يحصػؿ النتاعج التق يست

 عميها فق مقياس حؿ المشكالت المعد لذلؾ   .

 اإلطار اليظري :

 يتـ تناوؿ اإلطار النظري فق ثالثة محاور هق : 
 المحور األوؿ : التعميـ المستند  لى الدماغ .

 الثانق : المفاهيـ العممية .المحور 
 المحور الثالث : حؿ المشكالت .

 التعله املستيد إىل الدماغ : –أواًل 
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( بمنػػه :   توظيػػؼ  سػػتراتيجيات ئاعمػػة عمػػى عػػدة 02،  3101عرفػػه اأريػػؾ جنسػػف  
،  3111السػمطق  سػميح ووظاعفه   ، كمػا عرفتػه اناديػامبادئ وئواعد عمى فهـ عمؿ الدماغ 

( بمنه :   أسػموب أو مػدخؿ شػامؿ لعمميتػى التعمػيـ والػتعمـ ئػاعـ عمػى افتراةػات 012 – 012
تنميػة عمػؿ الػدماغ بشػكؿ طبيعػق ، ويعتبػر هػذا النػوع مػف عمـ األعصاب الحديثة التق توةح 

التعمـ تعمـ وفقا  لمطريقة التػق فطػر عميهػا الػدماغ البشػري لكػق يػتعمـ بشػكؿ طبيعػق   ، وكػذلؾ 
عمػػى بنيػػة  ( بمنػػه :   فهػػـ عمميػػة الػػتعمـ اعتمػػادا  3،  3110زيتػػوف  الحميػػد عبػػد عرفػػه اكمػػاؿ

 ووظيفته ، فالتعمـ يحدث حينما تتاح لمدماغ  مكانية  تماـ عممياته الطبيعية     . الدماغ

 مبادئ التعله املستيد إىل الدماغ :

( ، اذوئػػػػاف عبيػػػػدات 322 – 325،  3103الزممػػػػوؿ  عبػػػػد الػػػػرحيـ أشػػػػار اعمػػػػاد 
(  لػػػى أف هنػػػاؾ عػػػدة مبػػػادئ لمػػػتعمـ المسػػػتند  لػػػى 51 – 12،  3102وسػػػهيمة أبػػػو السػػػميد 

 الدماغ تتمثؿ فق المبادئ اآلتية:
بنػػا وبمػػف يتفػػاعموف  بطبيعتػػه : أي أف الػػدماغ يتػػمثر بكػػؿ مػػا يحػػيط اجتمػػاعقالػػدماغ  -0

سػتقباؿ واالسػتجابة لمػا يحػيط معنا ، وأف اإلنساف منػذ والدتػه يبػدأ دمامػه بالتػمثر واال
 به مف بيعته المبكرة .

الػػدماغ نظػػاـ دينػػاميكق معقػػد : فهػػو كىيػػر  مػػف األنظمػػة الحيويػػة أو البيعيػػة ، ولكػػؿ  -3
 منطقة فيه وظيفتها الخاصة بها ، حيث يعمؿ بشكؿ كمق .

فطػري  لػى البحػث يسعى الدماغ البشري دوما  عمػى نحػو البحث عف المعنق الفطري :  -2
 المعنى ،وذلؾ مف أجؿ جعؿ الخبرة والمعارؼ تبدو ذو معنى .عف 

( أف كػؿ دمػاغ يػدرؾ األجػزا  والكػؿ بشػكؿ مبػدع 3111السػمطى  سػميح تػرب اناديػا   -1
ومتزامف مف أجؿ تنظيـ المعمومات مف خالؿ ااختزاؿ المعمومات والتعامػؿ معهػا بشػكؿ 

 .سمسمة مف العمميات(
الػدماغ يهػػتـ بفهػـ العػػالـ  (  لػى بنػػا  31،  3110زيتػػوف  عبػػد الحميػد يشػير اكمػاؿ -5

وأنػػػه يبحػػػث عػػػف التشػػػابهات  مػػػف خػػػالؿ ترتيبػػػه لنشػػػيا  وتصػػػنيفها فػػػق أنمػػػاط ، 
واالختالفػػات والمقارنػػات وتصػػنيؼ األشػػيا   لػػى خطػػوط وزوايػػا ومنحنيػػات ، ويػػتـ ذلػػؾ 

همػػػا األولػػػى اتخػػػزيف المعمومػػػات ذات المعنػػػى مػػػف خػػػالؿ طريقتػػػاف لتنظػػػيـ الػػػذاكرة 
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واالسػػػتدعا  الفػػػوري لممعمومػػػات مػػػف أجػػػؿ االحتفػػػاظ بالمعمومػػػات( والثانيػػػة اتخػػػزيف 
 المعمومات مير المترابطة أو عديمة المعنى وتسمى بالذاكرة الصما ( .

 ( أف الػػتعمـ المسػػتند  لػػى الػػدماغ يتةػػمف             012،  3101يػػرب احمػػداف محمػػد عمػػى   -2
االنتبا  المركز واإلدراؾ الطرفق ، أي أف الػدماغ مهػتـ ومنتبػه داعمػا  سػوا  فػق المجػؿ 
الحسق أو الصػورة أو الموةػوع ، وعميػه أف يختػار مػا يختػار ويتجاهػؿ مػا يتجاهػؿ ، 

 فاالنتبا  لموةوع ما هو أمر طبيعق ، يختزف فق الذاكرة بعيدة المدب .
(  لػى أف كػؿ دمػاغ فريػد بذاتػه ، وأنػه 02،  3110يشير اكمػاؿ عبػد الحميػد زيتػوف  -2

بػػالرمـ مػػػف أف جميػػػع النػػػاس لػػػديهـ نفػػس األجهػػػزة الدماميػػػة ،  ال أنهػػػـ مختمفػػػيف ، 
فالعوامؿ التق تجعؿ منهـ متشابهيف هق نفسها التػق تسػمح بػاالختالؼ ، فالكػؿ يولػد 

 بميوف( خمية عصبية . 011ولديه ا

 خصائص ىظرية التعله املستيد إىل الدماغ :

 ,Jensen( ، اجونسػػػف 012،  012،  3111ددت اناديػػػا سػػػميح السػػػمطق حػػػ 
 ( خصاعص التعمـ المستند  لى الدماغ فيما يمق :2002
 الدماغ هو طريقة فق التفكير تتعمؽ بتعمـ شئ ما أو انجاز عمؿ معيف . -0
 فهـ عممية التعمـ مف خالؿ االعتماد عمى تركيب الدماغ ووظيفته . -3
 أنها تعد نظاما  فق حد ذاتها وليس تصميما  معدا  مسبقا  وال تعاليـ مقدسة . -2
يجابية لتحسيف القدرة عمى التعميـ والتعمـ . -1  طريقة طبيعية وداعمة وا 
 التعميـ والتعمـ . تعتمد عمى مواصفات الدماغ مف أجؿ اتخاذ القرارات وحدوث عممية -5
ظمػة مثػؿ الكيميػا  ، عمػـ األعصػاب ، اتجا  متعدد األنظمة ، حيػث اشػتقت مػف عػدة أن -2

 عمـ النفس ، الهندسة الوراثية ، األحيا  ، عمـ الحاسوب .

 مراحل إسرتاتيذية التعله املستيد إىل الدماغ :

،  3100حسػف  ( ، اخولة يوسػؼ322 –355،  3101جنسف يتفؽ كؿ مف اأريؾ  
( 22 – 25،  3111السػػمطق  سػػميح ناديػػا( ، وا   Aydin,2011,87و ا أيػػدف     ،(22

 فق أف التعمـ المستند  لى الدماغ يمر بعدة مراحؿ هق :
مرحمػػة اإلعػػداد: تبػػدأ بتقػػديـ فكػػرة عامػػة عػػف الموةػػوع وتصػػور ذهنػػق لممواةػػيع ذات  -0

عالجػة وكمما كاف لدب المتعمـ خمفية كبيرة عػف الموةػوع كممػا كػاف أسػرع فػق م ،الصمة
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بعمؿ ارتباطات وعالئات بيف المعمومػات السػابقة  قـووتمثيؿ المعمومات الجديدة تجعمه ي
والجديدة ، وأيةا  تشػمؿ هػذ  المرحمػة التهيعػة الحػافزة لتشػكيؿ جسػر انفعػالق بمػا يػدفع 

  لى التعمـ الجديد والتذكر وحؿ المشكالت .
مرحمة عرض المعمومات واكتسابها : يػتـ فيهػا تشػكيؿ ترابطػات عصػبية نتيجػة الخبػرات  -3

نػػى  ذا كانػػت المػػدخالت مملوفػػة فسػػتقوب الترابطػػات المثػػارة وينػػتج الػػتعمـ األصػػيمة ، بمع
وئػػد تشػػمؿ مصػػادر االكتسػػاب األدوات البصػػرية والخبػػرات المتنوعػػة والمثيػػرات البيعيػػة 

 ولعب األدوار والفيديوهات والقرا ة الحرة والمشاريع الجماعية .
تػػػدعيـ وتعميػػؽ الفهػػػـ مرحمػػة الشػػرح والتفعيػػػؿ واإليةػػاح : تهػػػدؼ هػػذ  المرحمػػػة  لػػى  -2

وتحتػػػػاج  لػػػػى أف ينػػػػدمج الطػػػػالب فػػػػق األنشػػػػطة التعميميػػػػة لفهػػػػـ أعمػػػػؽ فػػػػق وجػػػػود 
اسػػتراتيجيات حديثػػة مػػع التعػػديؿ المتواصػػؿ لطريقػػة فهػػـ التمميػػذ أثنػػا  الػػتعمـ ، ويمكػػف 

 استخداـ أشرطة الفيديو وتقييـ األئراف .
تهػػدؼ هػػذ  المرحمػػة  لػػى تقويػػة الػػتعمـ واسػػترجاع المعمومػػات  مرحمػػة تكػػويف الػػذاكرة : -1

ؿ أفةػػؿ مػػع  عطػػا  الراحػػة الكافيػػة والتممػػؿ والتىذيػػة الراجعػػة والػػتعمـ العقمػػق بمػػا بشػػك
يسػػاعد عمػػى عمػػؽ المعالجػػة الدماميػػة والػػتعمـ األفةػػؿ ، وهػػق تتةػػمف : االسػػترخا  

 ؿ نشاط تعاونق لمطالب .التدريب الموجه مف خال  –االنفعاالت اإليجابية  –الذهنق 
مرحمػػة التكامػػؿ الػػوظيفق : فػػق هػػذ  المرحمػػة يػػتـ اسػػتخداـ الػػتعمـ الجديػػد بهػػدؼ تعزيػػز   -5

جديػدة ، ويػتـ فػق هػذ  المرحمػة التػدريب المسػتقؿ الحقا  والتوسػع فيػه وتكػويف ترابطػات 
 . االنشاط الفردي( لربط التعمـ بالذاكرة طويمة المدب مع  عطا  الوئت لمتفكير الذاتق

( ػ Ozden & Gultekin, 2008,3-17بينمػا يشػير كػؿ مػف اأوزديػف وجيػولتكيف 
 أف مراحؿ التعمـ القاعـ عمى الدماغ تمر بثالثة مراحؿ هق : (Duman 2007, 10اديوماف 

عمػػى انىمػػاس  االنىمػػاس أو االنػػدماج المػػنظـ : وفيهػػا تتحقػػؽ خبػػرات تعميميػػة تسػػاعد -0
جػػرا  عمػػؿ ارتباطػػات متصػػمة  وانػػدماج المػػتعمـ فػػق ممارسػػة مهػػارات التفكيػػر العميػػا وا 

 ومرتبطة بدراستهـ مع تصميـ بيعة تعميمية جيدة وممتعة .
يتـ  عداد بيعػة تعميميػة هادعػة تتميػز بارتفػاع مسػتويات النشاط الهادئ اآلمف : وفيها  -3

 الةىوط وتوفير بيعة تعمـ  يجابية .التحدي مع االبتعاد عف التهديد وتقميؿ 
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دخػػاؿ المعمومػػات مػػف خػػالؿ  -2 المعالجػػة النشػػطة : وفيهػػا يحتػػاج المتعممػػوف لمتشػػاور وا 
المعالجػة النشػطة لهػػا ، وهنػا يقػػـو المعمػـ بتشػػجيع وزيػادة وئػػت المعالجػة الشخصػػية 

 .بعد التعمـ الجديد لكق تترس  المادة 
فق المراحؿ عند  عػداد دليػؿ المعمػـ وكراسػة  بالنموذج السابؽ وئد التـز البحث الحالق

 .مع  ةافة مرحمة التقويـ حيث أنه أساسى فى الدرساألنشطة 
( سػػتة مراحػػؿ لنمػػوذج التػػدريس 13،  3112يمف دريػػػاؿ هػػار افػػق حػػيف وةػػعت ام 

 الموجه لمدماغ وهق :
  عداد مناخ انفعالق لمتعمـ . -0
 تهيعة بيعة التعمـ المادية . -3
 .تصميـ خبرة التعمـ  -2
 تدريس المعرفة اإلجراعية والتقريرية . -1
 التدريس مف أجؿ التوسع وتطبيؽ المعرفة . -5
 تقويـ التعمـ . -2

العديػػد مػػف الدراسػػات التػػق تناولػػت الػػتعمـ المسػػتند  لػػى الػػدماغ بمراحػػؿ  جػػرا  وئػػد تػػـ 
توصػمت نتاعجهػا  لػى ( التػق 3102التعميـ المختمفة ومنها دراسة انهمة عبد المعطػق الصػادؽ 

الفاعميػػػة اإليجابيػػػة ليسػػػتراتيجية المسػػػتندة  لػػػى الػػػدماغ فػػػق تنميػػػة مهػػػارات التفكيػػػر التػػػمممق 
( 3102ف صػالح يوعادات االستذكار فػق الكيميػا  لػدب الطػالب ، ودراسػة امػدحت محمػد حسػ

المسػػتند  التػػق أشػػارت نتاعجهػػا  لػػى التػػمثير الفعػػاؿ لموحػػدة الدراسػػية القاعمػػة عمػػى نظريػػة الػػتعمـ
لمػػدماغ فػػق تنميػػة مهػػارات التفكيػػر البصػػري والميػػوؿ العمميػػة والتحصػػيؿ لػػدب تالميػػذ المرحمػػة 

فاعميػػة نمػػوذج  ( التػػق أوةػػحت3105المتوسػػطة ، ودراسػػة اخميفػػه حسػػب النبػػق عبػػد الفتػػاح 
تػػدريس ئػػاعـ عمػػى الػػتعمـ المسػػتند  لػػى الػػدماغ فػػق تنميػػة مهػػارات التفكيػػر اإلبػػداعق واكتسػػاب 

ـ الفيزياعيػػػة لطػػػالب الصػػػؼ األوؿ الثػػػانوي العػػػاـ ، ودراسػػػة امػػػازي بػػػف صػػػالح هميػػػؿ المفػػػاهي
( التػػق أوةػػحت التػػمثير الفعػػاؿ لمػػتعمـ المسػػتند  لػػى الػػدماغ فػػق تنميػػة التفكيػػر 3101المطرفػق 

( عمػػـو بجامعػػة أـ القػػرب ، ودراسػػة 0ا مسػػاؽ النائػػد واالتجػػا  نحػػو مػػادة العمػػـو لػػدب طػػالب
( التػػق توصػػمت نتاعجهػػا  لػػى التػػمثير الفعػػاؿ لمبرنػػامج التػػدريبق 3102افاطمػػة محمػػد الخميفػػة 

القاعـ عمى نظرية التعمـ المستند  لى الدماغ فق تنمية الممارسػة الصػفية والمتناممػة لمعممػات 
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( التػػق أشػػارت 3102 ف ، ودراسػػة ارجػػا  محمػػد ديػػب العمػػـو وتػػمثير  اإليجػػابق لػػتعمـ تمميػػذاته
لموحػدة المطػورة وفػؽ الػتعمـ  المسػتند  لػى الػدماغ فػق تنميػة تقػدير الػذات  فاعميػةنتاعجها  لى 

ق ساسػق ، ودراسػة ا مسػمـ يوسػؼ الطيطػواالتجا  نحو اإلبداع لدب تمميذات الصؼ الثالػث األ
بػػراهيـ فيصػػؿ رواشػػد    لػػى األثػػر الفعػػاؿ لمبرنػػامج التعميمػػق  هػػا( التػػق توصػػمت نتاعج3102وا 

فػى مػػادة ة الدافعيػة لمػػتعمـ لػدب طمبػة الصػؼ الخػامس االبتػداعق المسػتند  لػى الػدماغ فػق تنميػ
( التق أظهرت فاعميػة برنػامج ئػاعـ عمػى الػتعمـ 3103، ودراسة انادية سمعاف لطؼ اهلل العمـو

المعػارؼ األكاديميػة واالسػتدالؿ العممػق والتنظػيـ الػذاتق فػق العمػـو  المستند  لى الدماغ لتنميػة
( التػق توصػمت نتاعجػه  لػى Saleh 2012 ي ، ودراسػة اصػالحعػدادلتالميػذ الصػؼ األوؿ اإل

العممػق  التمثير الفعاؿ لممدخؿ التدريسق فق ةو  التعمـ المستند  لػى الػدماغ فػق تنميػة الفهػـ 
( التػػق أوةػػحت نتاعجهػػا 3103لقػػوانيف نيػػوتف فػػق الفيزيػػا  ، ودراسػػة اسػػحر محمػػد يوسػػؼ 

ة والػتعمـ المسػتند  لػى الػدماغ لتنميػة مهػارات مػا فاعمية برنامج ئاعـ عمى التعامػؿ بػيف التبادليػ
ورا  المعرفػػة فػػق االستقصػػا  المعممػػق فػػق العمػػـو لػػدب طػػالب كميػػة التربيػػة ، ودراسػػة اجػػواهر 

( التػػق أشػػارت نتاعجهػػا  لػػى فاعميػػة  سػػتراتيجية الػػتعمـ القاعمػػة عمػػى 3100سػػعود وؿ رشػػود 
تنمية االستيعاب المفػاهيمق فػق الكيميػا  نظرية هيرماف ونظرية التعمـ المستند  لى الدماغ فق 

وأنمػاط التفكيػر لػدب طالبػات المرحمػة الثانويػة بمدينػة الريػاض ، ودراسػة اخولػة يوسػؼ حسػف 
( التق أوةحت نتاعجها التمثير الفعاؿ لمبرنامج التعميمق القاعـ عمى الػتعمـ المسػتند  لػى 3100

مبػػة المرحمػػة وزيػػادة الدافعيػػة لػػدب طالػػدماغ فػػق تحسػػيف التحصػػيؿ واكتسػػاب المفػػاهيـ العمميػػة 
( التػػى أوةػػحت نتاعجهػػا 3100األساسػػية فػػق العمػػـو ، ودراسػػة ا عبػػد الػػرازؽ عبػػادة محمػػد 

التمثير الفعاؿ ألستخداـ نظرية التعمـ المستند  لى الدماغ فػى تحصػيؿ طالبػات الصػؼ الخػامس 
( والتػػى 3101د الكػػريـ األبتػػداعى العممػػى فػػى مػػادة الفيزيػػا  ، وكػػذلؾ دراسػػة ا منػػذر مبػػدر عبػػ

أشارات نتاعجها  لى فاعمية برنامج تعميمى وفقا لنظرية التعمـ المستند  لػى الػدماغ فػى تحصػيؿ 
طػػالب الصػػؼ الثػػانى المتوسػػط فػػى الكيميػػا  ، ودراسػػة كػػؿ مػػف ا أشػػرؼ يوسػػؼ أبػػو عطايػػا ، 

عـ عمػػى امج ئػػانػػ( التػػى أشػػارت نتاعجهػػا  لػػى فاعميػػة بر  3112وأحمػػد عبػػد القػػادر بيػػـر ( ، 
التػػدريس لجانػػب الػػدماغ لتنميػػة الجوانػػب المعرفيػػة فػػى العمػػـو لػػدب طػػالب الصػػؼ التاسػػع مػػف 

 التعميـ االساسى . 
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 املفاٍيه العلنية : –ثاىيًا 

بمنهػا :   تجريػد لمعناصػر  (22،  3113النجػدي ووخػروف  عبد الرحمف عرفها اأحمد 
المشػػتركة بػػيف عػػدة موائػػؼ أو حقػػاعؽ بينهػػا عالئػػة ، وعػػادة مػػا يعطػػق هػػذا التحديػػد أسػػما  أو 

( بمنهػػا   صػػيامة مجػػردة 02،  3110عنوانػػا    ، وعرفهػػا اعبػػد السػػالـ مصػػطفى عبػػد السػػالـ 
كممػة أو  لمخصاعص المشتركة بيف مجموعة مف الحقػاعؽ أو الموائػؼ ، ويعطػق عػادة أسػما  أو

( بمنهػا   مجموعػة مػف األشػيا  أو 11،  3111عنوانا    ، فق حيف عرفها امحمد السيد عمق 
الرمػػوز أو الحػػوادث الخاصػػة التػػق يػػتـ تجميعهػػا معػػا  عمػػى أسػػاس مػػف الخصػػاعص أو الصػػفات 

 سـ معيف   .االمشتركة والتق يمكف اإلشارة  ليها رمزا  أو 
 خصائص املفاٍيه العلنية :

( خصػػاعص المفػػاهيـ 312 – 312،  3112النجػػدي ووخػػروف  عبػػد الػػرحمف اأحمػػدحػػدد    
 العممية فق اآلتق :

الظػػػواهر وهػػػق تسػػػاعدنا لمتعامػػػؿ مػػػع الكثيػػػر مػػػف  المفػػػاهيـ نػػػاتج الخبػػػرة ألشػػػيا  أو -0
 الحقاعؽ .

 المفاهيـ ئد تنتج مف التفكير المجرد . -3
 المفاهيـ ئد تنتج مف عالئة الحقاعؽ بعةها ببعض . -2
 مدلوالت المفاهيـ صورا  فوتىرافية لموائع ، ولكنها تمثؿ رديتنا لهذا الوائع .ليست  -1
يسػػتخدـ العممػػا  أسػػاليب مختمفػػػة لمحاولػػة فهػػـ الطبيعػػة ، ومػػػف بػػيف هػػذ  األسػػػاليب  -5

 مفاهيـ جديدة .

 ( فق اآلتق :22،  3111فق حيف حددها اعايش محمود زيتوف 
الرمػػز أو المصػػطمح والداللػػة المفظيػػة أو  االسػػـيتكػػوف المفهػػـو العممػػق مػػف جػػزأيف :  -0

 ـو .فهلمم
تكويف المفاهيـ ونموهػا عمميػة مسػتمدة تنػدرج فػق الصػعوبة مػف صػؼ  لػى صػؼ ومػف  -3

 مرحمة تعميمية  لى أخرب .
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 الصعوبات اليت توادُ اكتساب املفاٍيه العلنية :

 النجػػػدي عبػػد الػػػرحمف أحمػػػد ( ، ا022،  3103نػػوبى حػػددت اناهػػػد عبػػد الراةػػػق  
 :كتساب المفاهيـ العممية فق اآلتق( الصعوبات التق تواجه ا223 – 220،  3112ووخروف 

 طبيعة المفهـو العممق . -0
 الخمط فق معنى المفهـو ، أو فق الداللة المفظية لبعض المفاهيـ العممية . -3
 النقص فق خمفية الطالب العممية االثقافية( . -2
 صعوبة تعمـ المفاهيـ العممية السابقة والالزمة لتعمـ المفاهيـ العممية الجديدة . -1

 (  لى ما سبؽ اآلتق :11،  3100خطابية  محمد ويةيؼ اعبد اهلل
 فهـ المتعمـ لطبيعة المفهـو . -0
  ستراتيجية التدريس المتبعة فق تعمـ العمـو . -3
 دافعيته لمتعمـ وميوله العممية .العوامؿ الداخمية لممتعمـ المتمثمة فق استعداد  و  -2
 المناهج العممية مير المالعمة . -1
 المىة المتبعة فق تعميـ العمـو . -5

 العوامل املؤثرة يف اكتساب املفاٍيه العلنية :

،  3112، وا سػمى ذكػى الناشػؼ(22،  3102حمػد الطيطػق كؿ مػف امحمػد  يشير 
 تتمثؿ فق اآلتق : والتق  لى العوامؿ المدثرة فق اكتساب المفاهيـ العممية(  25
 عدد األمثمة . -0
 األمثمة الال مثمه . -3
 الخبرات السابقة لمتعمـ . -2
 نوع المفهـو . -1

وئػػد تػػـ  جػػرا  العديػػد مػػف الدراسػػات التػػق تناولػػت المفػػاهيـ العمميػػة فػػق مراحػػؿ التعمػػيـ 
( والتػق توصػمت 3102المختمفة ومنها دراسة امحمود رمةاف عػزاـ ، هالػة  سػماعيؿ محمػود 

مـ المعكػػوس لتػػدريس بعػػض الموةػػوعات فعاليػػة برنػػامج مقتػػرح باسػػتخداـ الػػتعنتاعجهػػا  لػػى 
مػػػق العمػػػـو حػػػديثق التخػػػرج المفػػػاهيـ العمميػػػة وتنميػػػة المهػػػارات المسػػػتحدثة فػػػق اكتسػػػاب معم

والتػػػق أظهػػػرت نتاعجهػػػا  (3102، ودراسػػػة اعبػػػدالرازؽ سػػػويمـ همػػػاـ الحياتيػػػة ومتعػػػة الػػػتعمـ 
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( فػػق تػػدريس العمػػـو عمػػى تنميػػة بعػػض المفػػاهيـ 4MATفاعميػػة اسػػتخداـ نمػػوذج مكػػارثق ا
اإلعػػدادي ، ودراسػػة اتفيػػدة سػػيد أحمػػد  العمميػػة والتفكيػػر التػػمممق لػػدب تالميػػذ الصػػؼ الثػػانق

( التػػق أشػػارت نتاعجهػػا تحديػػد ووةػػع تصػػور لتطػػوير مػػنهج العمػػـو لتحقيػػؽ متطمبػػات 3102
الخطة اإلستراتيجية فق مرحمة التعميـ األساسق وفاعميته فق اكتساب التالميذ المفاهيـ العمميػة 

( التػق توصػمت نتاعجهػا  لػى 3102وئيـ المجتمع المعرفية ، ودراسة اعبد الرازؽ سويمـ هماـ 
فػػق تنميػػة بعػػض مهػػارات التفكيػػر فػػوؽ المعرفػػق  التػػمثير الفعػػاؿ إلسػػتراتيجية مػػا ورا  المعرفػػة

طالب الصؼ األوؿ المتوسػط فى مادة العمـو لوالدافع لالنجاز وتحصيؿ بعض المفاهيـ العممية 
( التػػق توصػػمت نتاعجهػػا  لػػى التػػمثير اإليجػػابق الفعػػاؿ 3102، ودراسػػة احمػػداف محمػػد عمػػى 

النػػاتج بػػيف التفاعػػؿ المشػػترؾ بػػيف المعالجػػة التعميميػػة لخػػراعط التفكيػػر واألسػػموب المعرفػػق فػػق 
سػة امحمػود رمةػاف ، ودرا فػى مػادة العمػـو المعرفػقتنمية واكتساب المفاهيـ العممية والتفكيػر 

فػق تػدريس  (4MAT( التق أشارت نتاعجها  لى فاعمية استخداـ نمػوذج مكػارثق ا3102عزاـ 
العمػػـو لتالميػػذ الصػػؼ الثػػانق اإلعػػدادي فػػق  كسػػابهـ المفػػاهيـ العمميػػة وتنميػػة أنمػػاط التعمػػيـ 

ة ( التػػق توصػػمت نتاعجهػػا  لػػى فاعميػػ3105والتفكيػػر لػػديهـ ، ودراسػػة اأـ هاشػػـ حسػػيف أمػػيف 
فق تدريس العمـو عمػى اكتسػاب المفػاهيـ العمميػة وتنميػة استخداـ نموذج مارزانو ألبعاد التعمـ 

التفكير النائد ودافعية االنجػاز لػدب تالميػذ المرحمػة اإلعداديػة ، ودراسػة اأميمػة محمػد عفيفػق 
أشػرح( فػق تنميػة تحصػيؿ  –الحػظ  –( التق أوةحت نتاعجها فاعمية  سػتراتيجية اتنبػم 3103

، فى مػادة العمػـوعدادي لمفاهيـ العممية ومهارات ما ورا  المعرفة لدب تالميذ الصؼ األوؿ اإلا
( التػػق أشػارت نتاعجهػا  لػى فاعميػة اسػػتخداـ 3103ووخػروف  ودراسػة امصػطفى محمػد جػودت

لعب األدوار فق تدريس العمـو عمى بقا  أثر التعمـ فق كؿ مف المفاهيـ العممية وعمميػات العمػـ 
( التػق 3100ية لػدب تالميػذ الصػؼ الرابػع االبتػداعق ، ودراسػة اميسػرة محمػود فرممػق األساس

توصػػػمت نتاعجهػػػا  لػػػى فاعميػػػة برنػػػامج تعميمػػػق فػػػق ةػػػو   سػػػتراتيجيات الػػػذكا  المتعػػػدد عمػػػى 
اكتسػػاب المفػػاهيـ العمميػػة وتنميػػة مهػػارات التفكيػػر المنطقػػق والػػذكا  الوجػػدانق لتالميػػذ الصػػؼ 

( التػػق أشػػارت 3100اح كامػػؿ تػػف، ودراسػػة ا يمػػاف عبػػد ال فػػى مػػادة العمػػـو بتػػداعقالخػػامس اال
 لػػى فاعميػػة خػػراعط الصػػراع المعرفػػق فػػق تعػػديؿ التصػػورات البديمػػة لػػبعض المفػػاهيـ  نتاعجهػػا

العمميػػة وتنميػػة التفكيػػر النائػػد لطػػالب المرحمػػة اإلعداديػػة ، ودراسػػة اعبػػد الػػرازؽ سػػويمـ همػػاـ 
عمػػػى فاعميػػػة اسػػػتخداـ دورة الػػػتعمـ الخماسػػػية مػػػف خػػػالؿ التػػػق أوةػػػحت نتاعجهػػػا  (3112
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الكمبيػػوتر فػػق تحصػػيؿ بعػػض المفػػاهيـ العمميػػة والتفكيػػر العممػػق واالتجػػا  نحػػو العمػػـو لطػػالب 
 الصؼ الثالث المتوسط .

فى ةو  ما تػـ عرةػه مػف أدبيػات ودراسػات سػابقة فػى مجػاؿ المفػاهيـ العمميػة يتةػح أهميػة 
تمميػػذ حيػػث انهػػا تشػػكؿ لتنميػػة المفػػاهيـ العمميػػة عنػػد الة جديػػدة  سػػتخداـ اسػػتراتيجيات تدريسػػي

 .البنى المعرفية له

 حل املشكالت :الكدرة على   –ثالجًا 

فهػو  حؿ المشكالت مف أهـ ما يميز اإلنساف عف مير  مف الكاعنػات ، تعد القدرة عمى 
 نشاط يوجد فق كؿ جانب مف جوانب السمطة اإلنسانق ، والمشكمة يمكف تعريفها فق اآلتق :

( بمنهػػا : الفػػرؽ بػػيف المفػػروض والوائػػع ، 12،  3101عرفتهػػا ا يمػػاف خمػػؼ محمػػد  
،  3112أي بػػيف مػػا يجػػب أف يكػػوف ومػػا هػػو كػػاعف فعػػال    ، وعرفهػػا امحمػػد عػػود  الريمػػاوي 

االختالؿ فق الوةع الراهف أو المدرؾ لمفرد وبيف الوةع الذي يسػعى  ( بمنها :  حالة مف222
( بمنها :   موئػؼ يتطمػب 23،  3111عزيز  براهيـ  مجديا لموصوؿ  ليه   ، فق حيف عرفها

تمكف مػف ذلػؾ يػمف الفرد البحث بوعق عف بعػض األعمػاؿ المالعمػة لتحقيػؽ هدفػه ، ولكنػه ال 
 بطريقة مباشرة   .

(  لػى أف القػدرة عمػى حػؿ المشػكالت هػق 25،  3111ة ر اشهاب محمد حماوتيشيو 
متطمػػب أساسػػق فػػق حيػػاة الفػػرد ، فكثيػػر مػػف الموائػػؼ التػػق تواجهنػػا فػػق الحيػػاة اليوميػػة هػػق 
أساسػػا  موائػػؼ تتطمػػب حػػؿ المشػػكالت ، ويعػػد حػػؿ المشػػكالت أكثػػر أشػػكاؿ السػػموؾ اإلنسػػانق 

المشكالت ليصبحوا ئادريف عمى اتخاذ القػرارات السػميمة  تعقيدا  ، وأهميته فق تعميـ الطالب حؿ
 فق حياتهـ .

 خصائص حل املشكالت :

 ( الخصاعص التالية لحؿ المشكالت :350، سهير العتـو وثيودرته دي باز ا تبيف 
 عممية معرفية سموكية . -0
 الحؿ ئد يكوف فرديا  أو جماعيا  . -3
 الحؿ يتةمف االنتقاؿ مف مرحمة بداية المشكمة  لى مرحمة الهدؼ . -2
 الحؿ يتمثر بقدرات الفرد وخبراته ومعارفه السابقة . -1
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 الحؿ يحتاج  لى خطوات منظمة . -5
 الحؿ يتطمب  ستراتيجيات محددة تبعا  لنوع المشكمة وطبيعتها . -2
 الهدؼ وتحقيؽ حؿ المشكمة .الحؿ يتطمب الدافعية والرمبة مف الفرد لمتحرؾ نحو مرحمة  -2

 خطوات حل املشكلة :

 ( خطوات حؿ المشكمة فق اآلتق :322،  3111تحدد امريـ سميـ عمى  
 تحديد المشكمة . -0
تحسػػيف المشػػكمة االتحسػػيف المفظػػق ، اسػػتخداـ الرسػػـو التوةػػيحية ، اسػػتخداـ الرسػػـو  -3

 التصورية( .
 صيامة الفروض . -2
 التنفيذ . -1
 تقييـ النتاعج . -5

 جػرا  العديػد مػف الدراسػات التػق تناولػت القػدرة عمػى حػؿ المشػكالت فػق مراحػؿ وئد تػـ 
( التػػق توصػػمت نتاعجهػػا  لػػى فاعميػػة 3102التعمػػيـ المختمفػػة منهػػا دراسػػة اأحمػػد عثمػػاف عمػػى 

لمشػػكالت ا حػػؿلتسػػريع النمػػو المعرفػػق فػػق تػػدريس العمػػـو لتنميػػة مهػػارات  يرب وشػػاود نمػػوذج
( 3102ودراسػة اويػات حسػف صػالح  الصػؼ األوؿ الثػانوي،عق لدب طػالب االجتما والتفاوض

التػػق أوةػػحت نتاعجهػػا فاعميػػة مػػدخؿ العمػػـو والتكنولوجيػػا الهندسػػية فػػق تنميػػة مهػػارات حػػؿ 
( التػق 3102، ودراسة احمادة عوض اهلل سالـ ووخػروف  االبتداعيةالمشكالت لتالميذ المرحمة 

الػدماغ فػق تنميػة مهػارات حػؿ  لػى  ندالتعمـ المستأشارت نتاعجها  لى فاعمية برنامج ئاعـ عمى 
المشػػكالت لػػدب التالميػػذ منخفةػػق التحصػػيؿ بالمرحمػػة االبتداعيػػة ، ودراسػػة اسػػوزاف محمػػود 

( التق أشػارت نتاعجهػا  لػى التػمثر اإليجػابق الفعػاؿ ألسػموب التػدريس القػاعـ عمػى 3100سعيد 
فق تنمية القدرة عمى حؿ المشػكالت  فق تدريس العمـو لطمبة الصؼ الخامس األساسقالتممذة 

( التػػق أوةػػحت نتاعجهػػا فعاليػػة اسػػتخداـ مقػػاييس 3112لػػديهـ ، ودراسػػة اخالػػد صػػالح عمػػى 
تقدير األدا  فق تدريس الكيميا  بالمرحمة الثانوية عمػى التحصػيؿ والقػدرة عمػى حػؿ المشػكالت 

 والعمؿ التعاونق .
ولػت مهػارات حػؿ المشػكالت بمراحػؿ ومف خالؿ ما تـ استعراةه مف دراسات وبحوث تنا

كمتىيػػر تػػابع إلسػػتخداـ اسػػتراتيجيات مختمفػػة مػػف بينهػػا الػػتعمـ المسػػتند  لػػى التعمػػيـ المختمفػػة 
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الػدماغ يتةػػح منهػػا أهميػػة مهػػارات القػػدرة عمػى حػػؿ المشػػكالت كمحػػد المهػػارات الحياتيػػة والتػػى 
   يجب أف يكتسبها بها التمميذ لما لها مف مردود عمى حياته.

ةو  ما سبؽ مف عرض ألدبيػات البحػث والدراسػات السػابقة يمكػف صػيامة فروةػه فيمػا  وفى
 يمى:

 فروض البحح :

( بػػيف متوسػػطى درجػػات أفػػراد المجموعػػة 1.15يوجػػد فػػرؽ داؿ  حصػػاعيا  عنػػد مسػػتوب ا -0
الةػػابطة فػػق التطبيػػؽ البعػػدي الختبػػار المفػػاهيـ  التجريبيػػة ودرجػػات أفػػراد المجموعػػة

 راد المجموعة التجريبية .العممية ، ولصالح أف
( بػيف متوسػػطق درجػػات أفػػراد المجموعػػة 1.15رؽ داؿ  حصػػاعيا  عنػػد مسػػتوب افػػيوجػد  -3

الةابطة فق التطبيؽ البعدي لمقياس حؿ المشػكالت  التجريبية ودرجات أفراد المجموعة
 ، ولصالح أفراد المجموعة التجريبية .

بػػػػيف درجػػػػات ( 1.15عنػػػػد مسػػػػتوب اتوجػػػػد عالئػػػػة ارتباطيػػػػه موجبػػػػة دالػػػػة  حصػػػػاعيا   -2
أفػػػراد المجموعػػػة التجريبيػػػة فػػػق القيػػػاس البعػػػدي لكػػػؿ مػػػف اختبػػػار المفػػػاهيـ العمميػػػة 

 ومقياس حؿ المشكالت .

 إدراءات البحح :

 إعداد مواد التعليه والتعله : –أواًل 

كراسػػة أنشػػطة لوحػػدة المػػادة وخواصػػها لمصػػؼ السػػابع مػػف التعمػػيـ األساسػػق مصػػومة  ( أا
 ( ورئات عمؿ ، مشتممة عمى :2وتةمنت ا التعمـ المستند  لى الدماغ . وفقا  لنموذج

 تعميمات لمتمميذ . -     
 عنواف الدرس . -
 األهداؼ اإلجراعية . -
 المفاهيـ العممية لوحدة المادة وخواصها . -
 المواد واألجهزة واألدوات الالزمة لتدريس الموةوع . -
 األسعمة الحافزة . -
 األنشطة والتدريبات التق يقـو التالميذ بها . -
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 تقويـ الدرس . -
 الواجب المنزلق . -

مصػػاغ وفػػؽ نمػػوذج الػػتعمـ المسػػتند  لػػى الػػدماغ دليػػؿ المعمػػـ لوحػػدة المػػادة وخواصػػها  -0
 ويشتمؿ عمى :

 ونظريته ومبادعه . مقدمة عف التعمـ المستند  لى الدماغ -
 التعمـ المستند  لى الدماغ .مراحؿ نموذج التدريس القاعـ عمى  -
 األهداؼ اإلجراعية لموحدة . -
  ستراتيجيات التدريس المستخدمة . -
 مصادر التعمـ . -
 المواد واألدوات التعميمية . -
 أنواع التقويـ المستخدمة فق الوحدة . -
 التوزيع الزمنق لتدريس وحدة المادة وخواصها . -
 مستند  لى الدماغ .الدروس مصامة وفؽ نموذج التعمـ ال -
 التقويـ النهاعق لموحدة . -

ب حػوؿ النقػاط بػدا  الػرأإلوئد تـ عرض كراسة األنشػطة ودليػؿ المعمػـ عمػى السػادة المحكمػيف 
   :اآلتية
دئة صيامة كؿ مف كراسة األنشطة ودليؿ المعمػـ فػق ةػو  نمػوذج الػتعمـ المسػتند  لػى  -0

 الدماغ .
 الصحة العممية لمحتوب دليؿ المعمـ وكراسة األنشطة . -3
 مناسبة األجهزة واألدوات واألنشطة لمحتوب الوحدة . -2
 مناسبة أساليب التقويـ المستخدمة لقياس مدب تحقيؽ األهداؼ التعميمية . -1
 صالحية كراسة األنشطة ودليؿ المعمـ لالستخداـ . -5

وبػذلؾ أصػبح كػؿ مػف دليػؿ المعمػـ  وفق ةو  مػا سػبؽ تػـ  جػرا  التعػديالت الالزمػة ،
 وكراسة األنشطة صالحيف لمتطبيؽ فق الدراسة الحالية .
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 إعداد أداتا الكياس :

 اختبار املفاٍيه العلنية  –أواًل 

 اهلدف مً االختبار :

هػػدؼ اختبػػار المفػػاهيـ العمميػػة  لػػى ئيػػاس مػػدب اكتسػػاب تالميػػذ الصػػؼ السػػابع مػػف  
بالفصػػؿ الدراسػػق  3102/3102المسػػجميف لمعػػاـ الدراسػػق التعمػػيـ األساسػػق اعينػػة البحػػث( 

( CAPSاألوؿ لممفػػاهيـ العمميػػة المتةػػمنة فػػق وحػػدة المػػادة وخواصػػها فػػق ةػػو  مسػػتويات ا
 والفهـ والتطبيؽ والتفكير النائد وحؿ المشكالت .والتق تةـ المعرفة بالمحتوب 

 محاور االختبار : -
( والتػػػق تةػػػـ CAPSالمسػػػتويات المعرفيػػػة اتػػػـ تحديػػػد محػػػاور االختبػػػار فػػػق ةػػػو   

 حؿ المشكالت . –التفكير النائد  –الفهـ والتطبيؽ  –المعرفة بالمحتوب 
 صيامة أسعمة االختبار : -

تـ صيامة أسعمة االختبار مف نوع أسعمة االختيار مػف متعػدد ، حيػث تكػوف كػؿ سػداؿ  
 . مف مقدمة السداؿ يعقبها أربعة بداعؿ واحدة منها صحيحة

 عدد أسعمة االختبار : -
شػػمؿ االختبػػار عػػدد ثالثػػوف سػػداال وهػػق تمثػػؿ عػػدد المفػػاهيـ العمميػػة المتةػػمنة فػػق  

 وحدة المادة وخواصها .
 طريقة التصحيح : -

درجػات االختبػارات  ىتـ  عطا  كؿ  جابػة صػحيحة درجػة واحػدة ، وبػذلؾ يكػوف  جمػال 
 ثالثوف درجة .

 صدؽ المحكميف : -
تـ عرض االختبار بصورته األولية عمى عدد مف المحكمػيف إلبػدا  رأيهػـ فػق صػيامة  

( ، وفػػق ةػػو  CAPSااألسػػعمة والصػػحة العمميػػة المىويػػة لنسػػعمة وذلػػؾ فػػق ةػػو  مسػػتويات 
بعػػػض األسػػػعمة ، وبػػػذلؾ أصػػػبح االختبػػػار صػػػادؽ  أرا  السػػػادة المحكمػػػيف تػػػـ تعػػػديؿ صػػػيامة

 المحتوب .
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 ق :صدؽ االتساؽ الداخم -
( تمميػػذ بمدرسػػػة 35تػػـ تطبيػػؽ االختبػػار بصػػورته األوليػػة عمػػػى عينػػة تكونػػت مػػف ا 

لكػػؿ محػػور مػػف محػػاور االختبػػار طهنشػػا اإلعداديػػة المشػػتركة ، وتػػـ حسػػاب االتسػػاؽ الػػداخمق 
( وهػػق دالػػة  حصػػاعيا  1,253، ا (1,221واالختبػػار ككػػؿ ، حيػػث تراوحػػت ئػػيـ اإلرتبػػاط بػػيف ا

ككػؿ ، وبمػػا يشػػير  لػػى أف  يعنػػق ارتبػاط محػػاور االختبػػار باالختبػػار، ممػػا  1,15عنػد مسػػتوب 
 االختبار عمى درجة عالية مف الصدؽ .

 صدؽ المقارنة الطرفية لالختبار : -
الربيع األعمى والربيع األدنى ألسعمة االختبار حيث وجػد ارتبػاط تـ حساب االرتباط بيف  

( ممػػا يعنػػق ارتبػػاط طرفػػق 1,225ار  ا، مقػػد 1,15داؿ موجػػب  حصػػاعيا  بينهمػػا عنػػد مسػػتوب 
 عمى درجة عالية مف الصدؽ .االختبار ، وبما يشير  لى أف االختبار 

 حساب ثبات االختبار : -
تـ تطبيؽ االختبار عمى عينة مف تالميذ الصػؼ السػابع مػف التعمػيـ األساسػق االعينػة  

النصػػفية إليجػػاد االرتبػػاط بػػيف االسػػتطالعية( ، وتػػـ حسػػاب االختبػػار باسػػتخداـ طريقػػة التجزعػػة 
وجػد ارتبػاط داؿ موجػب  وئػد حيث تـ تجزعػة االختبػار الػى نصػفيف متكػافعيف .نصفى االختبار ،

لمتطبيػؽ فػق  ( ، وبما يشير  لى ثبات االختبػار وصػالحيته1,231مقدار  ا 1,15عند مستوب 
 الدراسة الحالية .

 حساب زمف االختبار : - 
جابػػة عمػػى االختبػػار فػػق وحػػدة المػػادة وخواصػػها بحسػػاب تػػـ حسػػاب الػػزمف الػػالـز لي 

متوسط الزمف الذي استىرئه جميع التالميػذ فػق اإلجابػة عػف جميػع أسػعمة االختبػار ، وئػد بمػ  
 ( دئيقة .25زمف اإلجابة عمى االختبار ا

 ( يوةح مواصفات اختبار المفاهيـ العممية .0وجدوؿ ا
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 (1جدول )

 اختجبر انًفبهُى انعهًُخ يىاصفبد

 انًىظىعبد م

 يستىَبد األسئهخ

انًعزفخ 

 ثبنًحتىي
 انفهى وانتطجُك

انتفكُز انُبلد وحم 

 انًشكالد

 األهًُخ

 % انُسجُخ

 اندرس األول 1
1 ،2 ،3 ،11 ،

28 

5 ،6 ،8 4  ،16 33.3 % 

 25، 24، 13 اندرس انثبٍَ 2
1 ،11 ،14،15، 

21 

23  ،31 33.3 % 

 انثبنث اندرس 3
12 ،26 ،21 ،

22 
12 ،18 2 ،11 ،21 ،22 33.4 % 

 %  111 8 11 12 (انًىظىعبد ) ككم 

 إعداد مكياس الكدرة على حل املشكالت : –ثاىيًا 

 اهلدف مً املكياس : -

هدؼ المقياس  لى ئيػاس ئػدرة تالميػذ الصػؼ السػابع مػف التعمػيـ األساسػق عمػى حػؿ  
 المشكالت عند دراستهـ لوحدة المادة وخواصها فق ةو  نموذج التعمـ المستند  لى الدماغ .

 تحديد محاور المقياس : -
جمػع  –اتحديػد المشػكمة  تـ صيامة المقياس فق ةو  خمسة محاور أساسػية هػق : 
تعمػػيـ النتػػاعج( ، وتػػـ اختيػػار هػػذ   –اختبػػار صػػحة الفػػروض  –فػػرض الفػػروض  –البيانػػات 

 المحاور باعتبارها خطوات حؿ المشكالت .
 صيامة عبارات المقياس : -
 جػػرا  يقػػـو التمميػػذ بمداعػػه تػػـ صػػيامة مفػػردات المقيػػاس فػػق شػػكؿ عبػػارات تمثػػؿ كػػؿ عبػػارة    

 كمحد الخطوات الفرعية لمهارات حؿ المشكالت .
 عدد أسعمة المقياس : -
شػػمؿ المقيػػاس عػػدد أربعػػوف عبػػارة ، وهػػق تمثػػؿ الخمسػػة محػػاور بوائػػع ثمػػاف عبػػارات لكػػؿ    

 محور .
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 طريقة التصحيح : -
أحيانػا  = درجتػاف ، ميػر  درجات ، 2تـ وةع تدرج أماـ كؿ عبارة فق شكؿ موافؽ =  

درجػة ،  031=  11×  2موافؽ = درجة واحدة ، وبذلؾ أصػبحت الدرجػة الكميػة لممقيػاس = 
 درجة لكؿ محور مف محاور المقياس . 31وبوائع 

 صدؽ المحكميف : -
تـ عرض المقياس بصورته األولية عمى عدد مف المحكميف إلبػدا  رأيهػـ فػق صػيامة  

ة والمىويػػة لعبػػارات المقيػػاس وكػػذلؾ مػػدب ارتباطهػػا بالمحػػاور ، وفػػق العبػػارات والصػػحة العمميػػ
صػورته فػق وبذلؾ أصبح المقياس جاهز ميف تـ  عادة صيامة بعض العبارات،ةو  ورا  المحك

 األولية .

 صدؽ االتساؽ الداخمق : -
( تمميػػذ بمدرسػػة 35تػػـ تطبيػػؽ المقيػػاس بصػػورته األوليػػة عمػػى عينػػة تكونػػت مػػف ا 
اإلعداديػػػة المشػػتركة ، وئػػػد تػػـ حسػػػاب معػػػامالت االرتبػػاط داخػػػؿ محػػور مػػػف محػػػاور طهنشػػا 

( ، 1,212( ، ا1,200والمقياس ككؿ ، حيػث تراوحػت ئػيـ االرتبػاط بػيف ا  المقياس عمى حد
، مما يعنػق أف ارتبػاط درجػات عبػارات المقيػاس لكػؿ محػور مػف  1,15وهق دالة عند مستوب 

 وبما يدكد أف المقياس عمى درجة عالية مف الصدؽ .مع درجات المقياس ككؿ ، محاور  

 حساب معامؿ الثبات لممقياس : -
تـ حساب ثبات المقيػاس عػف طريػؽ حسػاب االرتبػاط بطريقػة التجزعػة النصػفية ، وئػد وجػد    

عمػػى درجػػة عاليػػة مػػف الثبػػات ، ويمكػػف اسػػتخدامه فػػق ( ، وهػػق 1,23أف معامػػؿ الثبػػات = ا
 الدراسة الحالية .

 تحديد زمف المقياس : -
تػػـ حسػػاب الػػزمف الػػالـز ليجابػػة عػػف أسػػعمة المقيػػاس بحسػػاب متوسػػط الػػزمف الػػذي  

 25استىرئه جميع التالميذ مػف أسػعمة المقيػاس ككػؿ ، وئػد بمػ  زمػف اإلجابػة عمػى المقيػاس ا
 ( يوةح مواصفات مقياس القدرة عمى حؿ المشكالت .3جدوؿ او ؽ( ػ 
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 (2جدول )

 انمدرح عهً حم انًشكالد يىاصفبد يمُبس

 و
 يحبور 

 انًمُبس

 عدد

 انعجبراد
 أرلبو انعجبراد

 األهًُخ 

 انُسجخ %

 21 32، 21، 18، 8، 1، 3، 2، 1 8 تحدَد انًشكهخ 1

 21 35، 28، 11، 15، 14، 11، 2، 6 8 جًع انجُبَبد 2

 21 36، 22، 25، 24، 22، 21، 11، 4 8 فزض انفزوض 3

4 
اختجبر صحخ 

 وتُفُذِانفزوض 
8 12 ،13 ،16 ،23 ،26 ،21 ،31 ،32 21 

 21 ، 41، 38، 31، 34، 33، 31، 12،  5 8 تعًُى انُتبئج  5

 111 41 – 1 41 انًمُبس ككم 6

 املعاجلة التذريبية :

 امليَر املستخدو : –أواًل 

تـ استخداـ المنهج شبه التجريبق القػاعـ عمػى تصػميـ المجمػوعتيف  حػداهما تجريبيػة  
 واألخرب ةابطة .

 اختيار عيية البحح : –ثاىيًا 

تالميػذ الصػؼ السػابع مػف التعمػيـ األساسػق بمدرسػة تـ اختيار مجموعتى البحػث مػف  
المسػجميف لمعػاـ الدراسػق طهنشا اإلعدادية المشتركة بمدينػة المنيػا ئوامهػا سػبعوف تمميػذا  مػف 

بالفصؿ الدراسق األوؿ ، وتكونت مف فصميف دراسييف ، فصؿ يمثؿ المجموعػة  3102/3102
وفػؽ نمػوذج الػتعمـ المسػتند  لػى الػدماغ ،  لهػـ  التجريبية وتـ تػدريس وحػدة المػادة وخواصػها

وفػؽ الطريقػة  لهػـ والفصؿ الثانق يمثؿ المجموعة الةابطة وتـ تدريس وحدة المادة وخواصػها
 ( يمثؿ مواصفات عينة البحث .2المعتادة ، وجدوؿ ا

 (3جدول )

 يىاصفبد عُُخ انجحث

 انجُس عدد انطالة انفصم انًجًىعبد و

 ثُبد 35 1/3 تجزَجُخ 1

 ثُبد 35 1/1 ظبثطخ 2

 قياس عمى مجموعتق البحث :ال  جرا  التطبيؽ القبمق ألداتا –ثالثا  
تػػـ تطبيػػؽ اختبػػار المفػػاهيـ العمميػػة ومقيػػاس القػػدرة عمػػى حػػؿ المشػػكالت عمػػى تالميػػذ  

وذلػػؾ ئبػػؿ التػػدريس مباشػػرة ، وتػػـ حسػػاب التجػػانس مجمػػوعتق البحػػث التجريبيػػة والةػػابطة ، 
 ( يوةحاف ذلؾ .5( ، ا1والتكافد لممجموعتيف ، وجدوؿ ا
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 (4جدول )

 انحسبثٍ واالَحزاف انًعُبرٌ وانىسُػ ويعبيم االنتىاء انًتىسػ

 (11نهًتغُزاد لُد اندراسخ وألفزاد عُُخ انجحث                 )ٌ =                      

 انىسُػ االَحزاف انًتىسػ انًتغُزاد و
 يعبيم

 االنتىاء

 
يحااابور اختجااابر انًفااابهُى 

 انعهًُخ :
    

1 
انًعزفاااااااااخ وانًحتاااااااااىي 

 انعهًٍ
2.285 1.186 2.242 1.112 

 1.38 1.813 1.112 1.214 انفهى وانتطجُك 2

3 
انتفكُاااااااز انُبلاااااااد وحااااااام 

 انًشكالد
1.311 1.85 1.424 -1.512 

 1.12 6.112 2.52 6.126 انًفبهُى انعهًُخ )ككم( 4

 

يحاااابور يمُاااابس  –ثبَُااااب  

حم انًشكالد انمدرح عهً 

: 

    

 1.212 11.28 1.126 11.1 تحدَد انًشكهخ 1

 1.112 11.22 1.321 11 جًع انجُبَبد 2

 1.115 11.28 1.312 11.13 فزض انفزوض 3

 1.48- 11.58 1.113 11.14 اختجبر انفزوض وتُفُذهب 4

 1.542- 11.42 1.422 11.12 انتعًُى وانتمُُى 5

 1.532- 55.25 1.612 54.52 حم انًشكالد )ككم( 6

المتوسػػػط الحسػػػابق واالنحػػػراؼ المعيػػػاري ( والػػػذي يشػػػير  لػػػى 1يتةػػػح مػػػف جػػػدوؿ ا 
والوسػػيط ومعامػػؿ االلتػػوا  لممتىيػػرات ئيػػد الدراسػػة وألفػػراد عينػػة البحػػث أف معػػامالت االلتػػوا  

( ، أي أنهػػا تقػػع داخػػؿ المنحنػػى 2-( ، ا2( ، أي بػػيف ا 0,512( ، ا1,22تراوحػػت بػػيف ا
ؾ المتىيػرات ئبػػؿ تطبيػػؽ المعتػدؿ الطبيعػػق ، وبمػا يشػػير  لػػى تجػانس أفػػراد عينػػة البحػث فػػق تمػػ

 الدراسة الحالية .
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 (5جدول )

 ألفزادخ انفزوق ثٍُ انمُبسٍُ انمجهٍُُ انًتىسػ انحسبثٍ واالَحزاف انًعُبرٌ ودالن

 (35يجًىعتٍ انجحث انتجزَجُخ وانعبثطخ فٍ انًتغُزاد لُد اندراسخ      )ٌ =              

 انًتغُزاد و

 انفزوق انعبثطخ انًجًىعخ انًجًىعخ انتجزَجُخ

 ثٍُ

 انًتىسطبد

لًُخ )د( 

 انًحسىثخ

 يستىي 

 اندالنخ
 ع و ع و

انًفاابهُى  اختجاابر –أوال   

 انعهًُخ

       

انًعزفااااااخ وانًحتااااااىي  1

 انعهًٍ

 غُزدال 1.483 1.43 1.113 2.11 1.368 3.2

 غُزدال 1.534 1.121 1.631 1.82 1.816 1.211 انفهى وانتطجُك 2

انتفكُااااز انُبلااااد وحااااام  3

 انًشكالد

 غُزدال 1.114 1.186 1.612 1.51 1.158 1.314

 غُزدال 1.428 1.211 2.2.46 6.16 2.232 6.431 انًفبهُى انعهًُخ )ككم( 4

يمُاابس انماادرح  –ثبَُااب   

 حم انًشكالدعهً 

       

 غُزدال 1.815 1.26 1.262 11.23 1.182 11,21 تحدَد انًشكهخ 1

 غُزدال 1.163 1.22 1.323 11.11 1.41 11,82 انجُبَبدجًع  2

 غُزدال 1.863 1.16 1.185 11 1.533 11.16 فزض انفزوض 3

 غُزدال 1.116 1.13 1.236 11.1 2.11 11.31 اختجبر انفزوض وتُفٍ 4

 غُزدال 1.368 1.45 1.211 11.24 1.112 11.42 انتعًُى وانتمُُى 5

 غُزدال 1.842 1.6 6.111 55.38 2.134 53.18 حم انًشكالد )ككم( 6

 (2.142= ) 1.15* لًُخ )د( انجدونُخ عُد يستىي 

لى المتوسط الحسابق واالنحػراؼ المعيػاري وداللػة ( والذي يشير  5يتةح مف جدوؿ ا 
الفروؽ بيف القياسيف القبمييف لممتىيرات ئيػد الدراسػة وألفػراد المجمػوعتيف التجريبيػة والةػابطة 

بػػػيف القياسػػػيف القبميػػػيف ألفػػػراد  1.15فػػػروؽ ميػػػر دالػػػة  حصػػػاعيا  عنػػػد مسػػػتوب ، أنػػػه توجػػػد 
مجموعتى البحث التجريبية والةابطة فق جميع المتىيرات ئيد الدراسػة ، ممػا يشػير  لػى تكػافد 

 بيف مجموعتى البحث التجريبية والةابطة ئبؿ تنفيذ الدراسة الحالية .
 تدريس وحدة املادة وخواصَا جملنوعتى البحح : –رابعًا 

تـ تدريس وحدة المادة وخواصها لمجموعتى البحث التجريبية والةابطة خالؿ الفصػؿ  
 لػػػػػػػى  33/2/3102فػػػػػػػق الفتػػػػػػػرة مػػػػػػػف  3102/3102الدراسػػػػػػػق األوؿ لمعػػػػػػػاـ الدراسػػػػػػػق 

تػـ  ( حصػة فتػرة التطبيػؽ، وئػد31، بوائع أربع حصص أسػبوعيا  وبىجمػالق ا 21/01/3102
التدريس فق ةو  بيعة تعميمية مناسبة لنمػوذج الػتعمـ المسػتند  لػى الػدماغ مػف حيػث التهويػة 
 والحركة ووجود بعض الحموب والعصاعر والحوافز البسيطة لمتالميذ أفراد المجموعة التجريبية .
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 تطبيل أداتا الكياس بعديًا على عيية البحح : –خامسًا 

المفاهيـ العممية ومقيػاس القػدرة عمػى حػؿ المشػكالت بعػد االنتهػا  تـ تطبيؽ كؿ مف اختبار  
جػرا  المعالجػات  مف تدريس وحدة المادة وخواصها عمى أفراد مجموعتى البحث التجريبيػة والةػابطة وا 

 اإلحصاعية لذلؾ .

 عرض ومياقشة اليتائر :

 اختبار صحة الفرض األوؿ : 
بػػػيف  1.15عيا  عنػػػد مسػػػتوب يػػػنص الفػػػرض األوؿ عمػػػى :   يوجػػػد فػػػرؽ داؿ  حصػػػا 

متوسػػطى درجػػات أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة ودرجػػات أفػػراد المجموعػػة الةػػابطة فػػق اختبػػار 
 البعدي ولصالح المجموعة التجريبية   .المفاهيـ العممية 

 اآلتق : والختبار صحة الفرض األوؿ تـ حساب
يتػػػا -0 وئػػػوة تمثيرهػػػا بػػػيف  3المتوسػػػط الحسػػػابق واالنحػػػراؼ المعيػػػاري وداللػػػة الفػػػروؽ وا 

 التجريبية فق اختبار المفاهيـ العممية . القياسيف القبمق والبعدي ألفراد المجموعة
يتػػػا -3 وئػػػوة تمثيرهػػػا بػػػيف  3المتوسػػػط الحسػػػابق واالنحػػػراؼ المعيػػػاري وداللػػػة الفػػػروؽ وا 

 الةابطة فق اختبار المفاهيـ العممية . القياسيف القبمق والبعدي ألفراد المجموعة
يتػػػاالمتوسػػػط ال -2 وئػػػوة تمثيرهػػػا بػػػيف  3حسػػػابق واالنحػػػراؼ المعيػػػاري وداللػػػة الفػػػروؽ وا 

 القياسيف البعدييف ألفراد مجموعتى البحث التجريبية والةابطة فق المفاهيـ العممية .
المسػػتوب المعيػػاري والمتوسػػط الحسػػابق والنسػػبة المعويػػة ونسػػب الكسػػب المعػػدؿ بػػيف  -1

تجريبية والةابطة فق المفػاهيـ العمميػة ، القياسيف البعدييف ألفراد مجموعتى البحث ال
 توةح ذلؾ . (2( ، ا2( ، ا2( ، ا2والجداوؿ ا
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 (6جدول )

 ولىح تأثُزهب ثٍُ انمُبسٍُ انمجهٍ 2انًتىسػ انحسبثٍ واالَحزاف انًعُبرٌ ودالنخ انفزوق وإَتب

 (35)ٌ =       انًفبهُى انعهًُخ  ألفزاد انًجًىعخ انتجزَجُخ فٍ اختجبر وانجعدٌ            

 و
انًفبهُى اختجبر 

 انعهًُخ

انفزوق  انمُبس انجعدٌ انمُبس انمجهٍ

 ثٍُ

انًتىسطب

 د

 لًُخ )د(

انًحسى

 ثخ

 يستىي 

 اندالنخ
 2إَتب

 لىح

 ع و ع و انتأثُز

1 

انًعزفااااااااااااااااااااااااخ 

وانًحتاااااااااااااااااىي 

 انعهًٍ

 لىٌ 1.21 دال 11.15 4.88 1.183 8.18 1.368 3.2

 لىٌ 1.23 دال 21.55 5.22 1.24 1.14 1.816 1.211 انفهى وانتطجُك 2

3 
انتفكُااااااز انُبلااااااد 

 وحم انًشكالد
 لىٌ 1.25 دال 22.48 5.46 1.152 6.11 1.158 1.314

4 
انًفاابهُى انعهًُااخ 

 )ككم(
 لىٌ 1.22 دال 15.25 15.56 3.412 21.22 2.232 6.431

 (2.142= ) 1.15انجدونُخ عُد يستىي  * لًُخ )د(

والذي يشير  لى المتوسط الحسابق واالنحػراؼ المعيػاري وداللػة  (2يتةح مف جدوؿ ا 
يتػػا بيػػة فػػق وئػػوة تمثيرهػػا بػػيف القياسػػيف القبمػػق والبعػػدي ألفػػراد المجموعػػة التجري 3الفػػروؽ وا 

بػػيف القياسػػيف  1.15أنػػه توجػػد فػػروؽ دالػػة  حصػػاعيا  عنػػد مسػػتوب  اختبػػار المفػػاهيـ العمميػػة
اختبػػػار المفػػػاهيـ العمميػػػة ،  محػػػاورجريبيػػػة فػػػق جميػػػع الت القبمػػػق والبعػػػدي ألفػػػراد المجموعػػػة

 عدي وبقوة تمثير ائوي( .ولصالح القياس الب
 (1جدول )

 ولىح تأثُزهب ثٍُ انمُبسٍُ انمجهٍ 2انًتىسػ انحسبثٍ واالَحزاف انًعُبرٌ ودالنخ انفزوق وإَتب

 (35)ٌ =        فٍ اختجبر انًفبهُى انعهًُخ  انعبثطخوانجعدٌ ألفزاد انًجًىعخ            

 انًفبهُى انعهًُخ و

انفزوق  انمُبس انجعدٌ انمُبس انمجهٍ

 ثٍُ

انًتىسطب

 د

 لًُخ )د(

انًحسى

 ثخ

 يستىي 

 اندالنخ
 2إَتب

 لىح

انتأثُ

 ر
 ع و ع و

1 
انًعزفخ وانًحتىي 

 انعهًٍ
 عبنٍ 1.84 دال 13.31 3.31 1.113 6.14 1.113 2.11

 عبنٍ 1.14 دال 2.24 3.18 1.185 4.21 1.631 1.82 انفهى وانتطجُك 2

3 
انتفكُز انُبلد وحم 

 انًشكالد
 لىٌ 1.22 دال 12.63 3.16 1.165 4.66 1.612 1.51

4 
انًفبهُى انعهًُخ 

 )ككم(
 لىٌ 1.25 دال 24.26 2.61 2.623 15.11 1.246 6.16

 (2.142= ) 1.15* لًُخ )د( انجدونُخ عُد يستىي 

( والذي يشير  لى المتوسط الحسابق واالنحػراؼ المعيػاري وداللػة 2يتةح مف جدوؿ ا 
يتا فػق اختبػار  الةابطةوئوة تمثيرها بيف القياسيف القبمق والبعدي ألفراد المجموعة  3الفروؽ وا 
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بػػيف القياسػػيف القبمػػق  1.15أنػػه توجػػد فػػروؽ دالػػة  حصػػاعيا  عنػػد مسػػتوب  المفػػاهيـ العمميػػة
اختبػػار  محػػاورفػػق جميػػع صػػالح القيػػاس البعػػدي وفػػق  الةػػابطةد المجموعػػة والبعػػدي ألفػػرا

 . ، اعالق(ائوي(  تراوحت بيف وبقوة تمثيرواالختبار ككؿ المفاهيـ العممية 
 (8جدول )

 انجعدٍَُثٍُ انمُبسٍُ  انتأثُزولىح  2انًتىسػ انحسبثٍ واالَحزاف انًعُبرٌ ودالنخ انفزوق وإَتب

 (11)ٌ =       فٍ اختجبر انًفبهُى انعهًُخ انعبثطخانجحث انتجزَجُخ ويجًىعخ فزاد أل          

 انًفبهُى انعهًُخ و

انًجًىعخ 

 انتجزَجُخ 

انًجًىعخ 

 انعبثطخ

انفزوق 

 ثٍُ

انًتىسطب

 د

لًُخ 

 )د(

انًحسى

 ثخ

 يستىي 

 اندالنخ
 2إَتب

 لىح

 انتأثُز
 ع و ع و

1 
انًعزفااخ وانًحتااىي 

 انعهًٍ
8.18 1.18 6.14 

1.11

3 
 عبنٍ 1.6 دال 1.18 1.24

 4.21 1.24 1.14 انفهى وانتطجُك 2
1.18

5 
 عبنٍ 1.62 دال 8.61 2.11

3 
انتفكُااز انُبلااد وحاام 

 انًشكالد
6.11 

1.15

2 
4.66 

1.16

5 
 لىي 1.26 دال 8.12 2.11

4 
انًفاااااابهُى انعهًُااااااخ 

 )ككم(
21.22 

3.41

2 
15.11 

2.62

3 
 عبنٍ 1.61 دال 8.33 6.22

 (2.11= ) 1.15)د( انجدونُخ عُد يستىي * لًُخ 

( والذي يشير  لى المتوسط الحسابق واالنحػراؼ المعيػاري وداللػة 2يتةح مف جدوؿ ا 
يتا الةػابطة التجريبيػة و  مجموعتى البحثألفراد  البعدييفبيف القياسيف  التمثيروئوة  3الفروؽ وا 

بػيف القياسػيف  1.15فق اختبار المفاهيـ العممية ، أنه توجد فروؽ دالة  حصاعيا  عند مستوب 
فػػق جميػػع مكونػػات اختبػػار المفػػاهيـ الةػػابطة و  مجمػػوعتى البحػػث التجريبيػػةألفػػراد  البعػػدييف
 . وبقوة تمثيراعالق( أفراد المجموعة التجريبيةوفق صالح العممية 
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 (2جدول )

 وانًتىسػ انحسبثٍ وانُسجخ انًئىَخ وَست انكست انًعدلانًعُبرٌ  انًستىي

 ثٍُ انمُبسٍُ انجعدٍَُ ألفزاد يجًىعتً انجحث انتجزَجُخ   

 (11)ٌ =               فٍ اختجبر انًفبهُى انعهًُخوانعبثطخ                          

 انًفبهُى انعهًُخ و

انًستى

ي 

انًعُبر

ٌ 

انًجًىعخ 

 انتجزَجُخ

نًجًىعخ ا

 انعبثطخ

انفزوق 

 فٍ

َسجخ 

انتحسٍ 

% 

انتحسٍ 

نصبنح 

انًجًى

 عخ

 َست 

 انكست 

 % و % و انًعدل

1 
انًعزفااااااخ وانفهااااااى 

 انعهًٍ
12 8.18 81.8 6.14 61.4 12.4 

انتجزَج

 َخ
1.38 

 21.1 42.1 4.21 11.4 1.14 11 انفهى وانتطجُك 2
انتجزَج

 َخ
1.24 

3 
انتفكُااز انُبلااد وحاام 

 انًشكالد

11 

 
6.11 61.1 4.26 46.6 21.1 

انتجزَج

 َخ
2.15 

4 
انًفااااابهُى انعهًُاااااخ 

 )ككم(

31 

 
21.22 13.3 

15.1

1 

52.5

1 
21.13 

انتجزَج

 َخ
1.82 

 (1.2= ) لًُخ انكست انًعدل نجالن* 

لػػػى المسػػػتوب المعيػػػاري والمتوسػػػط الحسػػػابق ( والػػػذي يشػػػير  2يتةػػػح مػػػف جػػػدوؿ ا 
بػػػيف القياسػػػيف البعػػػدييف ألفػػػراد مجمػػػوعتى البحػػػث والنسػػػبة المعويػػػة ونسػػػب الكسػػػب المعػػػدؿ 

التجريبيػػة والةػػابطة فػػق اختبػػار المفػػاهيـ العمميػػة أف نسػػبة التحسػػف المعويػػة بػػيف القياسػػيف 
المفػػاهيـ العمميػػة تراوحػػت  ث التجريبيػػة والةػػابطة فػػق متىيػػراتالبعػػدييف ألفػػراد مجمػػوعتى البحػػ

تراوحػػت  فعالػػة يػػة وبنسػػب كسػػب%( وفػػق صػػالح المجموعػػة التجريب02.1%( ، ا30.2بػػيف ا
 ( .0.22( ، ا3.05بيف ا

 مياقشة ىتائر الفرض األول :

( والػػذي يشػػير المتوسػػط الحسػػابق واالنحػػراؼ المعيػػاري 2بػػالرجوع  لػػى نتػػاعج جػػدوؿ ا 
يتػػا وئػوة تمثيرهػػا بػيف القياسػيف القبمػػق والبعػدي ألفػػراد المجموعػة التجريبيػػة  3وداللػة الفػروؽ وا 
والػػذي يتةػػح منػػه وجػػود فػػروؽ دالػػة  حصػػاعيا  عنػػد مسػػتوب  ، العمميػػةفػػق اختبػػار المفػػاهيـ 

بػػيف القياسػػيف القبمػػق والبعػػدي ألفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة فػػق جميػػع مكونػػات اختبػػار  1.15
 عدي وبقوة تمثير ائوي( .المفاهيـ العممية ، ولصالح القياس الب

التعميمػق القػاعـ عمػى األمر الذي تعػزو  الباحثػة  لػى التػمثير اإليجػابق الفعػاؿ لمبرنػامج  
تنمية المفاهيـ العممية ألفػراد المجموعػة التجريبيػة ، التعمـ المستند  لى الدماغ الذي أسهـ فق 
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 لمعرفػق والمحتػوب العممػق لتمػؾ المفػاهيـستيعاب االوتمكينهـ مف ا اهتمامهـمف خالؿ استثارة 
مػى التفكيػر النائػد وحػؿ المشػكالت بمسموب يستخدـ الفهـ والتطبيؽ مع تنمية ئدرتهـ العقميػة ع

تهيعة البيعػة التعميميػة بطريقػة تبعػث عمػى  طمعنػاف التالميػذ أثنػا  دراسػتهـ ، وبعيػدا أف ، كما 
نػدماج عف التهديد والوعيد ، وبما توفر  مف بيعػة تعمػـ نشػط حػافزة لمتعمػيـ ، وبمػا يتػيح لهػـ اإل 

 فى الخبرة التربوية دوف ةىط ، وبما توفر  مف دافعية ونشاط حركى وموسيقى .  
محمػود عػزاـ وتتفؽ هذ  النتاعج مع ما توصمت  ليه نتاعج دراسات وبحوث كػؿ مػف : ا 

( 3102( ، اتفيػد  سػيد أحمػد 3102( ، اعبد الػرازؽ سػويمـ همػاـ 3102هالة  سماعيؿ د و 
( ، اأميمػػػه محمػػػد عفيفػػػق 3102امحمػػػود رمةػػػاف عػػػزاـ  ( ،3102، احمػػػداف محمػػػد عمػػػى 

( ، 3100( ، اميسػػػرة محمػػػود فرممػػػق 3103، امصػػػطفى محمػػػد جػػػود  ووخػػػروف  (3103
 ( .3100ا يماف عبد الفتاح كامؿ 

والػػػذي يشػػػير  لػػػى المتوسػػػط الحسػػػابق واالنحػػػراؼ  (2وبػػػالرجوع  لػػػى نتػػػاعج جػػػدوؿ ا 
يتػػا بػػيف القياسػػيف القبمػػق والبعػػدي ألفػػراد المجموعػػة وئػػوة تمثيرهػػا  3المعيػػاري وداللػػة الفػػروؽ وا 

الةػػابطة فػػق اختبػػار المفػػاهيـ العمميػػة ، والػػذي يتةػػح منػػه وجػػود فػػروؽ دالػػة  حصػػاعيا  عنػػد 
ألفػػراد المجموعػػة الةػػابطة ، وفػػق صػػالح أفػػراد  بػػيف القياسػػيف القبمػػق والبعػػدي 1.15مسػػتوب 

عمميػة ، وبقػوة تػمثير تراوحػت بػيف المجموعة الةػابطة ، فػق جميػع مكونػات اختبػار المفػاهيـ ال
 ائوب( ، اعالق( .

 لى أف التدريس باألسػموب التقميػدي مػف خػالؿ ئيػاـ معممػق األمر الذي تعزو  الباحثة  
العمـو بالتمقيف واعتمادا  عميه فق العممية التعميمية فػق تػدريس العمػـو ئػد أسػهـ  يجابيػا  بشػكؿ 
مػػا باعتبػػار  أحػػد األسػػاليب التدريسػػية والتعميميػػة فػػق تطػػوير ئػػدرات التالميػػذ أفػػراد المجموعػػة 

اهيـ العمميػة ،  ال أف متوسػطات درجػات المجموعػة الةػابطة مكونات اختبار المفػالةابطة فق 
فى أختبػار المفػاهيـ العمميػة أئػؿ بكثيػر مػف متوسػطات درجػات المجموعػة التجريبيػة ، وفػروؽ 

 ( ولصالح أفراد المجموعة التجريبية .  1.15دالة أحصاعيا عند مستوب         ا 
ى المتوسػػط الحسػابق واالنحػػراؼ ( والػذي يشػػير  لػ2أيةػا  بػالرجوع  لػػى نتػاعج جػػدوؿ ا 

يتػػا وئػػوة التػػمثير بػػيف القياسػػيف البعػػدييف ألفػػراد مجمػػوعتى البحػػث  3المعيػػاري وداللػػة الفػػروؽ وا 
توجػد فػروؽ دالػة  حصػاعيا  عنػد مسػتوب التجريبية والةابطة فق اختبػار المفػاهيـ العمميػة أنػه 

والةػابطة فػق جميػع مكونػات بيف القياسيف البعدييف ألفراد مجموعتى البحػث التجريبيػة  1.15
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ا  تراوحػت بػيف اختبار المفاهيـ العممية ، وفق صػالح أفػراد المجموعػة التجريبيػة ، وبقػوة تػمثير
 . اعالق( ئوب (،

وتعػػزو الباحثػػة تمػػؾ النتػػاعج  لػػى تفػػوؽ أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة عػػف أئػػرانهـ أفػػراد  
المجموعػػة الةػػابطة فػػق اسػػتخدامهـ البرنػػامج التعميمػػق المسػػتند  لػػى دمػػاغ كمحػػد األسػػاليب 
التعميميػػػة الحديثػػػة التػػػق سػػػاعدتهـ عمػػػى اكتسػػػاب المهػػػارات العقميػػػة مثػػػؿ المالحظػػػة ووةػػػع 

جػػػرا  التجػػػارب و  بمرونػػػة حيػػػث تميػػػز هػػػذا األسػػػموب الوصػػػوؿ عمػػػى االسػػػتنتاجات الفػػػروض وا 
 بخطوات كاممة لمتكيؼ مف خالؿ اعتمادهـ عمى أنفسهـ وتحمؿ المسعولية .

وتتفؽ هذ  النتاعج مع نتاعج الدراسات والبحوث التق تناولتها الباحثة فػق منائشػة جػدوؿ       
 ( .2ا

ي والمتوسػط لػى المسػتوب المعيػار ( والػذي يشػير  2وؿ ادكذلؾ  لػى نتػاعج جػ وبالرجوع 
الحسػػابق والنسػػبة المعويػػة ونسػػب الكسػػب المعػػدؿ بػػيف القياسػػيف البعػػدييف ألفػػراد مجمػػوعتى 
البحػػػث التجريبيػػػة والةػػػابطة فػػػق اختبػػػار المفػػػاهيـ العمميػػػة أف نسػػػب التحسػػػف المعويػػػة بػػػيف 

تبػػار المفػػاهيـ القياسػيف البعػػدييف ألفػػراد مجمػػوعتى البحػػث التجريبيػة والةػػابطة فػػق مكونػػات اخ
%( ، وفػػػق صػػػالح أفػػػراد المجموعػػػة التجريبيػػػة ، 02.1%( ، ا30.2العمميػػػة تراوحػػػت بػػػيف ا

 ( .0.22( ، ا3.05وبنسب كسب معدؿ فعالة تراوحت بيف ا
وتعزو الباحثة تمؾ النتاعج  لى التمكيد عمى فاعمية البرنامج التعميمق بالدراسػة الحاليػة  

االرتقػا   يػة الحديثػة والمػدثرة فػىاالتجاهػات التدريسػية والتعميمالذي اسػتند عمػى الػدماغ كمحػد 
بالعمميػػة التعميميػػة فػػق تػػدريس العمػػـو واعتمػػادا  عمػػى التمميػػذ النشػػط لمحػػور العمميػػة التعميميػػة 
بخػػالؼ األسػػموب التقميػػدي الػػذي اعتمػػد عمػػى المعمػػـ كمحػػور لهػػا ، وذلػػؾ فػػق تنميػػة المفػػاهيـ 

 . العممية لمتالميذ
النتػػاعج مػػع نتػػاعج الدراسػػات والبحػػوث التػػق تناولهػػا كػػؿ مػػف : انهمػػة عبػػد  وتتفػػؽ هػػذ  

( ، اخميفػة حسػب النبػق عبػد 3102( ، امػدحت محمػد حسػف صػالح 3102المعطق الصادؽ 
( 3102( ، افاطمػة محمػد الخميفػة 3101( ، امازي بف صالح هميؿ المطرفػق 3105الفتاح 

براهيـ فيصؿ ( ، امسمـ يوسؼ 3102، ارجا  محمد ديب الحاجق  ( 3102رواشػدة الطيفق وا 
( ، اسػػػحر محمػػػد يوسػػػؼ Saleh 2012( ، اصػػػالح 3103اهلل ، اناديػػػة سػػػمعاف لطػػػؼ 

 ( .3100، اخولة يوسؼ حسف  (3100( ، اجواهر سعود وؿ رشود 3103
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( تػػـ التحقػػؽ مػػف 2( ، ا2( ، ا2( ، ا2ومػف خػػالؿ عػػرض ومنائشػػة وتفسػير جػػدوؿ ا 
 البحث . األوؿ مف أسعمةصحة الفرض األوؿ والتسادؿ 

 اختبار صحة الفرض الجاىي :

( بػػيف 1.15يػػنص الفػػرض الثػػانق عمػػى :   يوجػػد فػػرؽ داؿ  حصػػاعيا  عنػػد مسػػتوب ا 
متوسػػطى درجػػات أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة ودرجػػات أفػػراد المجموعػػة الةػػابطة فػػق التطبيػػؽ 

 . البعدي لمقياس حؿ المشكالت ، ولصالح أفراد المجموعة التجريبية
 والختبار صحة الفرض الثانق تـ حساب اآلتق :

يتػػػا -0 وئػػػوة تمثيرهػػػا بػػػيف  3المتوسػػػط الحسػػػابق واالنحػػػراؼ المعيػػػاري وداللػػػة الفػػػروؽ وا 
 القياسيف القبمق والبعدي ألفراد المجموعة التجريبية فق مقياس حؿ المشكالت .

يتػػػا -3 رهػػػا بػػػيف وئػػػوة تمثي 3المتوسػػػط الحسػػػابق واالنحػػػراؼ المعيػػػاري وداللػػػة الفػػػروؽ وا 
 القياسيف القبمق والبعدي ألفراد المجموعة الةابطة فق مقياس حؿ المشكالت .

يتػػػا -2 وئػػػوة تمثيرهػػػا بػػػيف  3المتوسػػػط الحسػػػابق واالنحػػػراؼ المعيػػػاري وداللػػػة الفػػػروؽ وا 
القياسػػػيف البعػػػدييف ألفػػػراد مجمػػػوعتى البحػػػث التجريبيػػػة والةػػػابطة فػػػق مقيػػػاس حػػػؿ 

 المشكالت .
والمتوسػػط الحسػػابق والنسػػبة المعويػػة ونسػػب الكسػػب المعػػدؿ بػػيف المسػػتوب المعيػػاري  -1

القياسػػػيف البعػػػدييف ألفػػػراد مجمػػػوعتى البحػػػث التجريبيػػػة والةػػػابطة فػػػق مقيػػػاس حػػػؿ 
 ( توةح ذلؾ .02( ، ا03( ، ا00( ، ا01المشكالت والجداوؿ ا

 (11جدول )
 هب ثٍُ انمُبسٍُ انمجهٍولىح تأثُز 2انًتىسػ انحسبثٍ واالَحزاف انًعُبرٌ ودالنخ انفزوق وإَتب

 (35ٌ = )  حم انًشكالد انمدرح عهً يمُبسوانجعدٌ ألفزاد انًجًىعخ انتجزَجُخ فٍ             

 حم انًشكالد و

انفزوق  انمُبس انجعدٌ انمُبس انمجهٍ
 ثٍُ

انًتىسطب
 د

لًُخ 
 )د(

انًحسى
 ثخ

 يستىي 
 2إَتب اندالنخ

 لىح
انتأ
 ع و ع و ثُز

 تحدَاااااااااااااااااااااد 1
1.18 11.21 انًشكهخ

 لىٌ 1.21 دال 2.51 12.4 1.281 21.31 2

 لىٌ 1.21 دال 18.25 8.25 2.185 12.14 1.41 11.82 جًع انجُبَبد 2

فاااااااااااااااااااازض  3
1.53 11.16 انفزوض

 لىٌ 1.21 دال 11.41 1.4 1.245 18.46 3

4 
اختجااااااااااااااااااابر 
انفااااااااااااازوض 

 وتُفُذهب
 لىٌ 1.85 دال 13.83 1.31 2.221 11.14 2.11 11.31

انتصاااااااااااااااًُى  5
1.11 11.42 وانتعًُى

 لىٌ 1.82 دال 16.82 8.31 2.214 11.66 2

حم انًشكالد  6
2.13 53.18 )ككم(

4 23.31 11.16
 لىٌ 1.82 دال 16.5 32.52 8

 (2.142= ) 1.15* لًُخ )د( انجدونُخ عُد يستىي 
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( والػػذي يشػػير  لػػى المتوسػػط الحسػػابق واالنحػػراؼ المعيػػاري 01يتةػػح مػػف جػػدوؿ ا 
يتػػا وئػوة تمثيرهػػا بػيف القياسػيف القبمػػق والبعػدي ألفػػراد المجموعػة التجريبيػػة  3وداللػة الفػروؽ وا 

بػيف القياسػيف  1.15أنػه توجػد فػروؽ دالػة  حصػاعيا  عنػد مسػتوب  مقيػاس حػؿ المشػكالتفق 
حػػػؿ  القػػػدرة عمػػػى مقيػػػاس متىيػػػراتة فػػػق جميػػػع القبمػػػق والبعػػػدي ألفػػػراد المجموعػػػة التجريبيػػػ

 ي ، وبقوة تمثير ائوي( .حؿ المشكالت القياس البعد، ولصالح  والمقياس ككؿ المشكالت
 (11جدول )

 ولىح تأثُزهب ثٍُ انمُبسٍُ انمجهٍ 2انًتىسػ انحسبثٍ واالَحزاف انًعُبرٌ ودالنخ انفزوق وإَتب

 (35حم انًشكالد  )ٌ = انمدرح عهً فٍ يمُبس  انعبثطخوانجعدٌ ألفزاد انًجًىعخ             

 و
حم 

 انًشكالد

انفزوق  انمُبس انجعدٌ انمُبس انمجهٍ

 ثٍُ

انًتىسطب

 د

لًُخ 

 )د(

انًحسى

 ثخ

 يستىي 

 اندالنخ
 2إَتب

 لىح

 ع و ع و انتأثُز

1 
تحدَاااااااااااااااد 

 انًشكهخ
11.23 

1.26

2 
 عبنٍ 1.18 دال 11.86 4.68 2.114 15.21

2 
جًااااااااااااااااااع 

 انجُبَبد
11.11 

1.32

1 
 عبنٍ 1.83 دال 12.12 24.35 1.482 15.46

3 
فااااااااااااااازض 

 انفزوض
11.1 

1.18

5 
 عبنٍ 1.83 دال 12.81 4.33 1.632 15.33

4 

اختجااااااااااااابر 

انفاااااااازوض 

 وتُفُذهب

11.1 
1.23

6 
 عبنٍ 1.16 دال 11.25 3.61 1.682 14.11

5 
انتصاااااااااًُى 

 وانتعًُى
11.24 

1.21

1 
 عبنٍ 1.11 دال 2.14 3.63 1.215 14.51

6 

حااااااااااااااااااااام 

انًشاااااكالد 

 )ككم(

55.38 
6.11

1 
 عبنٍ 1.18 دال 11.11 21.66 8.252 16.14

 (2.142= ) 1.15* لًُخ )د( انجدونُخ عُد يستىي 

( والػػذي يشػػير  لػػى المتوسػػط الحسػػابق واالنحػػراؼ المعيػػاري 00يتةػػح مػػف جػػدوؿ ا 
يتا فػق  الةػابطةوئوة تمثيرها بيف القياسيف القبمق والبعدي ألفراد المجموعػة  3وداللة الفروؽ وا 

بػيف القياسػيف القبمػق  1.15مقياس حؿ المشكالت أنه توجد فروؽ دالة  حصاعيا  عند مستوب 
حػػؿ المشػػكالت القػػدرة عمػػى فػػق جميػػع متىيػػرات مقيػػاس  الةػػابطةوالبعػػدي ألفػػراد المجموعػػة 

 . جميع تمؾ المتىيرات( فق عالق، ولصالح القياس البعدي ، وبقوة تمثير اوالمقياس ككؿ
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 (12جدول )

 انمُبسٍُ انجعدٍَُولىح تأثُزهب ثٍُ  2ًتىسػ انحسبثٍ واالَحزاف انًعُبرٌ ودالنخ انفزوق وإَتبان

 (35ٌ = ) حم انًشكالدانمدرح عهً انعبثطخ فٍ يمُبس و ألفزاد يجًىعتً انجحث انتجزَجُخ    

 و

حم 

انًشكال

 د

انفزوق  انًجًىعخ انعبثطخ انًجًىعخ انتجزَجُخ

 ثٍُ

انًتىسطب

 د

لًُخ 

 )د(

انًح

 سىثخ

 يستىي 

 اندالنخ
 2إَتب

 لىح

 ع و ع و انتأثُز

1 
تحدَد 

 انًشكهخ
 عبنٍ 1.61 دال 8.33 4.46 2.114 15.21 1.281 21.31

2 
جًع 

 انجُبَبد
 عبنٍ 1.66 دال 8.12 3.68 1.482 15.46 2.185 12.14

3 
فزض 

 انفزوض
 عبنٍ 1.61 دال 1.18 3.13 1.632 15.33 1.245 18.46

4 

اختجبر 

انفزوض 

 وتُفُذهب

 عبنٍ 1.53 دال 6.2 2.21 1.682 14.11 2.221 11.14

5 
انتصًُى 

 وانتعًُى
 عبنٍ 1.52 دال 5.28 3.12 1.215 14.51 2.214 11.66

6 

حم 

انًشكال

 د )ككم(

23.31 
11.61

8 
 عبنٍ 1.61 دال 1.28 11.33 8.252 16.14

 (2.11= ) 1.15* لًُخ )د( انجدونُخ عُد يستىي 

( والػػذي يشػػير  لػػى المتوسػػط الحسػػابق واالنحػػراؼ المعيػػاري 03يتةػػح مػػف جػػدوؿ ا 
يتػا  مجمػوعتى البحػث التجريبيػةألفػراد  البعػدييفوئػوة تمثيرهػا بػيف القياسػيف  3وداللة الفػروؽ وا 

بػيف  1.15الةابطة فق مقياس حؿ المشػكالت أنػه توجػد فػروؽ دالػة  حصػاعيا  عنػد مسػتوب و 
القػدرة مقياس  محاورالةابطة فق جميع و  مجموعتى البحث التجريبيةألفراد  البعدييفالقياسيف 

، وبقػػوة تػػمثير  أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػةصػػالح فػػق ، و والمقيػػاس ككػػؿحػػؿ المشػػكالت عمػػى 
 اعالق( فق جميع تمؾ المتىيرات .
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 (13جدول )
 انًستىي انًعُبرٌ وانًتىسػ انحسبثٍ وانُسجخ انًئىَخ وَست انكست انًعدل

 ثٍُ انمُبسٍُ انجعدٍَُ ألفزاد يجًىعتً انجحث انتجزَجُخ 
 (11حم انًشكالد              )ٌ = انمدرح عهً  وانعبثطخ فٍ يمُبس                     

 انًفبهُى انعهًُخ و

انًستى
ي 
انًعُبر
ٌ 

انًجًىعخ 
 انتجزَجُخ

انًجًىعخ 
 انعبثطخ

انفزوق 
 فٍ

َسجخ 
انتحسٍ 
% 

انتحسٍ 
نصبنح 
انًجًىع

 ح

 َست 
 انكست 
 % و % و انًعدل

 21.31 24 تحدَد انًشكهخ 1
14.8
8 

15.21 
62.2
2 

22.52 
انتجزَجُ
 ح

2.11 

 12.14 24 جًع انجُبَبد 2
12.1
5 

15.46 
64.4
2 

15.33 
انتجزَجُ
 ح

2.34 

 18.46 24 فزض انفزوض 3
16.2
2 

15.33 
63.8
8 

13.14 
انتجزَجُ
 ح

1.2 

4 
اختجاااااااابر انفاااااااازوض 

 وتُفُذهب
24 11.14 

13.2
2 

14.11 
52.8
8 

14.14 
انتجزَجُ
 ح

1.64 

 11.66 24 انتصًُى وانتعًُى 5
13.5
8 

14.51 
61.1
1 

12.81 
انتجزَجُ
 ح

1.13 

 23.31 121 حم انًشكالد )ككم( 6
13.8
1 

16.14 
63.3
1 

11.44 
انتجزَجُ
 ح

1.22 

 (1.2* لًُخ انكست انًعدل نجالن = )

لػػى المسػػتوب المعيػػاري والمتوسػػط الحسػػابق ( والػػذي يشػػير  02يتةػػح مػػف جػػدوؿ ا 
والنسػػػبة المعويػػػة ونسػػػب الكسػػػب المعػػػدؿ بػػػيف القياسػػػيف البعػػػدييف ألفػػػراد مجمػػػوعتى البحػػػث 

أف نسػػػبة التحسػػػف المعويػػػة بػػػيف القياسػػػيف  فػػػق مقيػػػاس حػػػؿ المشػػػكالتالتجريبيػػػة والةػػػابطة 
 اس القػػدرة عمػػى محػػاور مقيػػجميػػع البعػػدييف ألفػػراد مجمػػوعتى البحػػث التجريبيػػة والةػػابطة فػػق 

%( وفػػػق صػػػالح المجموعػػػة التجريبيػػػة 01.11%( ، ا33.52تراوحػػػت بػػػيف ا حػػػؿ المشػػػكالت
 ( .0.21( ، ا3.21تراوحت بيف ا معدؿوبنسب كسب 

 : الجاىيمياقشة ىتائر الفرض 

( والػذي يشػير المتوسػط الحسػابق واالنحػراؼ المعيػاري 01بالرجوع  لى نتػاعج جػدوؿ ا 
يتػػا وئػوة تمثيرهػػا بػيف القياسػيف القبمػػق والبعػدي ألفػػراد المجموعػة التجريبيػػة  3وداللػة الفػروؽ وا 

والػػذي يتةػػح منػػه وجػػود فػػروؽ دالػػة  حصػػاعيا  عنػػد ،  حػػؿ المشػػكالتالقػػدرة عمػػى مقيػػاس فػػق 
 محػػاوربػػيف القياسػػيف القبمػػق والبعػػدي ألفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة فػػق جميػػع  1.15مسػػتوب 
، ولصالح القياس البعدي وبقوة تػمثير ائػوي( والمقياس ككؿحؿ المشكالت  القدرة عمى  مقياس

. 
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بالدراسػػة الحاليػػة   لػػى التػػمثير الفعػػاؿ لمبرنػػامج التعميمػػق تمػػؾ النتػػاعج الباحثػػة وتعػػزو 
 والػػذي اسػػتند عمػػى الػػدماغ كمحػػد األسػػاليب التعميميػػة الحديثػػة التػػق سػػاعدت أفػػراد المجموعػػة

فػػق تنميػػة ئػػدرتهـ عمػى حػػؿ المشػػكالت باعتبارهػػا متطمػب أساسػػق فػػق الحيػػاة وتمثػػؿ  التجريبيػة
ع الحمػػوؿ لهػػا والتىمػػب عميهػػا سػػوا  فػػق سػػموؾ  نسػػانق يمكػػنهـ مػػف مواجهػػة المشػػاكؿ ووةػػ

 .فق شتى موائفهـ الحياتية  العممية التعميمية بالمدرسة أو خارج نطائها
التػػق تناولهتهػػا  بحػػوث الدراسػػات و الوتتفػػؽ هػػذ  النتػػاعج مػػع مػػا توصػػمت  ليػػه نتػػاعج  

 ( .2، ا( 2الباحثة فق منائشة نتاعج جدولى ا

( والذي يشير  لى المتوسط الحسػابق واالنحػراؼ 00بالرجوع  لى نتاعج جدوؿ اكذلؾ و  
يتػػا وئػػوة تمثيرهػػا بػػيف القياسػػيف القبمػػق والبعػػدي ألفػػراد المجموعػػة  3المعيػػاري وداللػػة الفػػروؽ وا 

، والذي يتةح منه وجود فػروؽ دالػة  حصػاعيا   حؿ المشكالتالقدرة عمى مقياس الةابطة فق 
 محػاورفػق جميػع  فراد المجموعة الةػابطةوالبعدي ألبيف القياسيف القبمق  1.15عند مستوب 

وبقػػوة تػػمثير ولصػػالح القيػػاس البعػػدي ، ،  والمقيػػاس ككػػؿ حػػؿ المشػػكالت القػػدرة عمػػى مقيػػاس
 . فق تمؾ المتىيرات( عالقا

 لى أف التدريس باألسموب التقميدي مػف خػالؿ ئيػاـ معممػق  تمؾ النتاعج الباحثة وتعزو 
عميه فق العممية التعميمية فق تدريس العمػـو ئػد أسػهـ  يجابيػا  بشػكؿ  واالعتمادالعمـو بالتمقيف 

مػػا باعتبػػار  أحػػد األسػػاليب التدريسػػية والتعميميػػة فػػق تطػػوير ئػػدرات التالميػػذ أفػػراد المجموعػػة 
،  ال أف متوسػطات درجػات المجموعػة الةػابطة  مقيػاس حػؿ المشػكالت متىيػرات الةابطة فػق

ئؿ بكثير مػف متوسػطات درجػات المجموعػة التجريبيػة ، أت فى مقياس القدرة عمى حؿ المشكال
 ( ، ولصالح أفراد المجموعة التجريبية .  1.15حصاعيا عند مستوب ا  وبفروؽ دالة 

( والػػذي يشػػير  لػػى المتوسػػط الحسػػابق واالنحػػراؼ 03بػػالرجوع  لػػى نتػػاعج جػػدوؿ او  
يتػػا بػػيف القياسػػيف البعػػدييف ألفػػراد مجمػػوعتى البحػػث  تمثيرهػػاوئػػوة  3المعيػػاري وداللػػة الفػػروؽ وا 

فػروؽ دالػة  حصػاعيا   مقياس حؿ المشكالت ، والذي يتةح منه وجػودالتجريبية والةابطة فق 
بػيف القياسػػيف البعػدييف ألفػػراد مجمػوعتى البحػػث التجريبيػة والةػػابطة فػػق  1.15عنػد مسػػتوب 

، وفػػق صػػالح أفػػراد المجموعػػة والمقيػػاس ككػػؿحػػؿ المشػػكالت القػػدرة عمػػى مقيػػاس محاور جميػػع 
 . المحاور فق جميع تمؾالتجريبية ، وبقوة تمثير اعالق( 
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التعميمػق المسػتند  لػى الػػدماغ األمػر الػذي تعػزو  الباحثػة  لػى التػػمثير الفعػاؿ لمبرنػامج  
بالدراسػػة الحاليػػة كمحػػد االتجاهػػات التدريسػػية والتعميميػػة الحديثػػة المػػدثرة واالعتمػػاد عمػػى جعػػؿ 

 . لمعممية التعميمية ، وبما يسهـ  يجابيا  فق ئدرته عمى حؿ المشكالت ا حور منشطا  و التمميذ 

( والذي يشير  لى المسػتوب المعيػاري والمتوسػط 02وؿ اد لى نتاعج ج أيةا  وبالرجوع  
الحسػػابق والنسػػبة المعويػػة ونسػػب الكسػػب المعػػدؿ بػػيف القياسػػيف البعػػدييف ألفػػراد مجمػػوعتى 

أف نسػػب التحسػػف  مقيػػاس حػػؿ المشػػكالت والػػذي يتةػػح منػػهالبحػػث التجريبيػػة والةػػابطة فػػق 
 حػاورجميػع مة والةػابطة فػق المعوية بيف القياسيف البعدييف ألفراد مجموعتى البحػث التجريبيػ

%( ، وفػػق صػػالح 01.11%( ، ا33.52تراوحػػت بػػيف ا حػػؿ المشػػكالتالقػػدرة عمػػى مقيػػاس 
 ( .0.21( ، ا3.21تراوحت بيف ا فاعمةأفراد المجموعة التجريبية ، وبنسب كسب معدؿ 

وتعزو الباحثة تمؾ النتاعج  لى التمكيد عمى فاعمية البرنامج التعميمق بالدراسػة الحاليػة  
والذي أسهـ  يجابيا  فػق الذي استند عمى الدماغ كمحد االتجاهات التدريسية والتعميمية الحديثة 

 تنمية ئدرات أفراد المجموعة التجريبية عمى حؿ المشكالت .
السػابقة التػى تػـ منائشػة نتاعجهػا  تالتػق أشػارت  ليهػا الدراسػا نتػاعجالوتتفؽ هذ  النتػاعج مػع 

 .(2( ، ا2( ، ا2ا بجداوؿ  
تـ يػػػ( 02( ، ا03( ، ا00( ، ا01ا الجػػػداوؿومػػػف خػػػالؿ عػػػرض ومنائشػػػة وتفسػػػير 

 البحث . أسعمةمف لثانى اوالتسادؿ  الثانق التحقؽ مف صحة الفرض 
 اختبار صحة الفرض الجالح :

( 1.15عمى   توجد عالئة ارتباطيه دالة  حصػاعيا  عنػد مسػتوب اينص الفرض الثالث  
بػػيف درجػػات أفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة فػػق القيػػاس البعػػدي لكػػؿ مػػف اختبػػار المفػػاهيـ العمميػػة 

 حؿ المشكالت   . القدرة عمى ومقياس
والختبػػار صػػحة الفػػرض الثالػػث تػػـ حسػػاب مصػػفوفة االرتبػػاط بػػيف متىيػػرب المفػػاهيـ  

( يوةػح 01المشكالت فق القياس البعدي وألفراد المجموعة التجريبية ، وجػدوؿ ا العممية وحؿ
 ذلؾ .

 
 
 



 ........................ برنامج  تعليمي مقترح قائم على التعلم المستند إلى الدماغ في اكتساب المفاهيم العلمية لمادة العلوم

- 221 - 

 (  14جدول ) 

 اد لُد اندراسخ فً انمُبس غُزتجبغ ثٍُ انًتإلريصفىفخ ا

 ( 35انجعدي الفزاد انًجًىعخ انتجزَجُخ   ) ٌ = 

 8 1 6 5 4 3 2 1 انًتغُزاد و

انًعزفاااااااااخ وانًحتاااااااااىي  1

 انعهًٍ

-        

       - *1.186 انفهى وانتطجُك 2

انتفكُااااز انُاااابلط وحاااام  3

 انًشكالد

1.644* 1.511* -      

     - *1.882 *1.613 *1.182 تحدَد انًشكهخ 4

    - *1.624 *1.811 *1.612 *1.561 جًع انجُبَبد 5

   - *1.564 *1.864 *1.156 *1.128 *1.651 فزض انفزوض 6

اختجاااااااااااابر انفاااااااااااازوض  1

 وتُفُذهب

1.813* 1.611* 1.655* 1.141* 1.182* 1.556* -  

 - *1.122 *1.818 *1.141 *1.623 *1.565 *1.831 *1.612 انتصًُى وانتمُُى 8

 (1.342=  1.15* لًُخ )ر( انجدونُخ عُد يستىي 

والذي يشير  لى مصفوفة االرتباط بيف المتىيرات ئيػد الدراسػة ( 01يتةح مف جدوؿ ا 
ألفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة أنػػه يوجػػد ارتبػػاط موجػػب داؿ  حصػػاعيا  عنػػد فػػق القيػػاس البعػػدي 

( ، 1.222كػػػؿ فيمػػػا بينهػػػا ، حيػػػث تراوحػػػت ئػػػيـ االرتبػػػاط بيػػػنهـ مػػػا بػػػيف ا 1.15مسػػػتوب 
 ( .1.502ا

ي يشػػير  لػػى مصػػفوفة االرتبػػاط بػػيف المتىيػػرات ( والػػذ01وبػالرجوع  لػػى نتػػاعج جػػدوؿ ا 
ائيد الدراسة( فق القياس البعدي ألفراد المجموعة التجريبيػة ، والػذي يتةػح منػه وجػود ارتبػاط 

كؿ فيما بينهما ، حيث تراوحت ئػيـ االرتبػاط بيػنهـ مػا  1.15موجب داؿ  حصاعيا  عند مستوب 
 ( ، وهق ئيـ دالة .1.502( ، ا1.222بيف ا

وتعػزو الباحثػػة تمػػؾ النتػػاعج  لػػى أف برنػػامج الػتعمـ المسػػتند  لػػى الػػدماغ ئػػد سػػاعد فػػق  
تنميػػة القػػدرات والمهػػارات العقميػػة ألفػػراد المجموعػػة التجريبيػػة ، بمػػا أسػػهـ فػػق تنميػػة اكتسػػاب 
المفاهيـ العممية المرتبطة بموةوعات العمـو بالدراسة الحالية ، وبما  نعكس أثػر  عمػى ئػدرتهـ 

، وتتفػؽ هػذ  النتػاعج مػع جميػع الدراسػات التػق المشكالت وفقا  لممقيػاس المعػد لػذلؾ  عمى حؿ
 ( .2( ، ا2( ، ا2أشارت  ليها الباحثة بالجداوؿ ا

( يتـ التحقؽ مف صػحة الفػرض 01ومف خالؿ عرض ومنائشة وتفسير نتاعج جدوؿ ا 
 البحث . أسعمةمف  الثالث سداؿالثالث وال
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 استيتادات البحح :

 فق ةو  ما توصمت  ليه الدراسة الحالية يمكف استنتاج اآلتق : 
مصػاغ بشػكؿ عممػق وتتػوافر فيػه البرنامج التعميمق المستند  لػى الػدماغ ائيػد الدراسػة(  -0

 المعايير العممية  .
بػػػػػيف القياسػػػػػيف البعػػػػػدييف ألفػػػػػراد  1.15يوجػػػػػد فػػػػػرؽ داؿ  حصػػػػػاعيا  عنػػػػػد مسػػػػػتوب  -3

ق اختبػػػػػار المعالجػػػػػة العمميػػػػػة ولصػػػػػالح مجمػػػػوعتى البحػػػػػث التجريبيػػػػػة والةػػػػػابطة فػػػػػ
 أفراد المجموعة التجريبية .

بػػػػيف القياسػػػػيف البعػػػػدييف ألفػػػػراد  1.15يوجػػػػد فػػػػرؽ دالػػػػة  حصػػػػاعيا  عنػػػػد مسػػػػتوب  -2
مجمػػػػوعتى البحػػػػث التجريبيػػػػة والةػػػػابطة فػػػػػق مقيػػػػاس حػػػػؿ المشػػػػكالت ، ولصػػػػػالح 

 أفراد المجموعة التجريبية .
بػػيف مكونػػات اختبػػار المفػػاهيـ  1.15موجبػػة عنػػد مسػػتوب  توجػػد عالئػػة ارتباطيػػه دالػػة -1

 العممية ومتىيرات مقياس حؿ المشكالت ألفراد المجموعة التجريبية .
 التوصيات :

 فق ةو  ما توصمت  ليه نتاعج الدراسة الحالية توصق الباحثة باآلتق : 
بمراحػػؿ  التمكيػػد عمػػى اسػػتخداـ أسػػموب الػػتعمـ المسػػتند  لػػى الػػدماغ فػػق تػػدريس العمػػـو -0

 التعميـ األساسق .
 تدريب المعمميف عمى استخداـ االستراتيجيات التدريسية المستندة  لى الدماغ . -3
االهتماـ باألنشطة الصفية والالصفية وبرامجها اإلثراعية لتنمية المفاهيـ العمميػة والقػدرة  -2

 عمى حؿ المشكالت لتالميذ مرحمة التعميـ األساسق .
 جػػرا  المزيػػد مػػف الدراسػػات حػػوؿ التعػػرؼ عمػػى تػػمثير الػػتعمـ المسػػتند  لػػى الػػدماغ عمػػى  -1

التحصيؿ األكاديمق والحػس العممػق والمهػارات الحياتيػة واإلبػداع لتالميػذ مرحمػة التعمػيـ 
 األساسق .

 حبوخ مكرتحة :

 حػؿ المشػكالت لتالميػذأكتسػاب المفػاهيـ العمميػة فػق ةػو  القػدرة عمػى  التنبد بمستوب -0
 مرحمة التعميـ األساسق .
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فاعمية برنامج تعميمق مسػتند  لػى الػدماغ فػق تنميػة الحػس العممػق والمهػارات الحياتيػة  -3
 واإلبداع لتالميذ مرحمة التعميـ األساسق .

فاعمية برنامج تعميمق مستند  لػى الػدماغ لتنميػة ئػدرات معممػق العمػـو المهنيػة والػذكا    -2
 المتعددة .

دراسة مقارنة بػيف فاعميػة  سػتراتيجيات الػتعمـ المسػتند  لػى الػدماغ ومػا ورا  المعرفػة ،  -1
والقبعػػات السػػت فػػق تنميػػة التحصػػيؿ األكػػاديمق والمفػػاهيـ العمميػػة والقػػدرة عمػػى اتخػػاذ 

 القرار وحؿ المشكالت .
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 املرادع :

             –ولوجيػػػا التكن -فػػػى ةػػػو  مػػػدخؿ ا العمػػػوـ  ترحػػػةق( :  وحػػػدة م3102ويػػػات حسػػػف صػػػالح ا -0
الرياةيات ( واثرها فى تنمية االتجا  نحػو  ومهػارات حػؿ المشػكالت لتالميػذ المرحمػة  –الهندسة 

(، المجموعػػة الدوليػػة ليستشػػارات 5المجمػػة التربويػػة الدوليػػة المتخصصػػة ،المجمػػد ااإلبتداعيػػة ،
 والتدريب بالتعاوف مع الجمعية األردنية لعمـ النفس .

 ( : تػػػدريس 3113أحمػػػد عبػػػد الػػػرحمف النجػػػدب ، منػػػى عبػػػد الهػػػادب حسػػػيف ، عمػػػى راشػػػد  ا -3
، دار الفكػػػػر  سمسػػػػمة تػػػػدريس العمػػػػوـ فػػػػى العػػػػالـ المعاصػػػػر – المػػػػدخؿ فػػػػق تػػػػدريس العمػػػػـو

 العربق ، القاهرة  .
( : طػرؽ وأسػاليب 3112راشػد ا منػى عبػد الهػادي حسػيف ، عمػى أحمد عبد الػرحمف النجػدي ، -2

ستراتيجيات  حديثة فق تدريس العمـو ، دار الفكر  وا 
( :   فاعميػة نمػوذج أدي وشػاير لتسػريع النمػو المعرفػق 3102أحمد عثماف عمى عبد الباسػط ا -1

فػػق تػػدريس العمػػوـ لتنميػػة مهػػارات الحػػؿ اإلبػػداعق لممشػػكالت والتفػػاوض االجتمػػاعق لػػدب طػػالب 
( ، الجمعيػػػػة 00، العػػػػدد ا (30العمميػػػػة ، المجمػػػػد ا التربيػػػػة مجمػػػػةالصػػػػؼ األوؿ الثػػػػانوي   ، 
 المصرية لمتربية العممية .

النمػوذج الجديػد لمتػدريس ، ترجمػة هشػاـ  –( : التعمـ اسػتنادا   لػى الػدماغ 3101أريؾ جنسف ا -5
 سالمة وحمدب عبد العزيز ، دار الفكر العربق ، القاهرة .

عـ عمى التدريس ( :   برنامج مقترح ئا3112أشرؼ يوسؼ أبو عطايا ، أحمد عبد القادر بيـر ا -2
مجمػػة التربيػػة لجانػػب الػػدماغ لتنميػػة الجوانػػب المعرفيػػة فػػق العمػػوـ لػػدب طػػالب الصػػؼ التاسػػع ، 

 ( ، الجمعية المصرية لمتربية العممية .01( ، العدد ا01، المجمد ا العممية
       ( :   فاعمية استخداـ نموذج مارزانو ألبعاد التعمـ فػق 3105أـ هاشـ حسيف أميف ا  - 2

        تدريس العمـو عمى اكتساب المفاهيـ العممية وتنمية التفكير النائد ودافعيػة اإلنجػاز     
           لػدب تالميػذ المرحمػة اإلعداديػة   ، رسػالة ماجسػتير ميػر منشػورة ، كميػة التربيػة ، 

 جامعة المنيا .
    أشرح فق تنمية تحصيؿ  – الحظ –( :   فاعمية  ستراتيجية تنبم 3103أميمة محمد عفيفق ا -2

      مجمة المفاهيـ العممية ومهارات ما ورا  المعرفة لدب تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي ،     
 ( ، الجمعية المصرية لمتربية العممية .1( ، العدد ا02، المجمد ا التربية العممية

 ( 22( ، العدد ا01ا المجمدـ ، مجمة التربية القطرية، ( : تقويـ تعمـ المفاهي3112أنور عقؿ ا -2
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( : عمميػػػػػات مػػػػػا ورا  الػػػػػذاكرة واإلسػػػػػتراتيجيات المعرفيػػػػػة لحػػػػػؿ 3101 يمػػػػػاف خمػػػػػؼ محمػػػػػد ا -01
 المشكالت التعميمية ، العمـ واإليماف لمنشر والتوزيع ، كفر الشي  ، مصر .

مػة ( :   فاعمية خراعط الصراع المعرفق فق تعديؿ التصػورات البدي3100 يماف عبد الفتاح كامؿ ا -00
لبعض المفاهيـ العممية وتنمية التفكير النائد لدب طالب المرحمػة اإلعداديػة   ، رسػالة ماجسػتير 

 مير منشورة ، كمية التربية ، جامعة المنيا .
( :   أثػػر اسػػتخداـ نمػػوذج التػػدريس االستقصػػاعق لسوشػػماف عمػػى 3112 يهػػاب جػػود  طمبػػة ا -03

رفيػػة والالمعرفيػػة االوجدانيػػة( لمتفكيػػر االبتكػػاري تحصػػيؿ المفػػاهيـ الفيزياعيػػة وتنميػػة القػػدرات المع
( ، 0، العػػػدد ا (01مجمػػػة التربيػػػة العمميػػػة ، المجمػػػد الػػػدب طػػػالب الصػػػؼ األوؿ الثػػػانوي   ، 

 الجمعية المصرية لمتربية العممية .
( :   تطػوير مػنهج العمػوـ لتحقيػؽ متطمبػات الخطػة اإلسػتراتيجية 3102تفيدة سيد أحمػد مػانـ ا -02

تعميـ األساسق فق ةو  أبعاد جودة المناهج اليابانية وفاعميته فق اكتساب التالميػذ فق مرحمة ال
( ، 2( ، العػػدد ا31، المجمػػد اتربيػػة العمميػػة مجمػػة الة وئػػيـ مجتمػػع المعرفػػة   ،المفػػاهيـ العمميػػ

 الجمعية المصرية لمتربية العممية .
األسػػس النظريػػة ، دار الفكػػر العربػػق ،  –التػػدريس والػػتعمـ  ( :3115جػػابر عبػػد الحميػػد جػػابر ا -01

 القاهرة .
( :   فاعمية  ستراتيجية التعميـ حوؿ العجمة القاعمػة عمػى نظريػة 3100جواهر سعود وؿ رشود ا -05

لكيميػا  وأنمػاط االمفػاهيمق فػق  االسػتيعابهيرماف ونظرية التعمـ المستند  لى الدماغ فق تنميػة 
( ، 23المرحمة الثانوية بمدنية الرياض   ، رسالة الخميج العربػق ، المجمػد االتفكير لدب طالبات 

 ( ، السعودية .002العدد ا
( :   برنػامج 3102حمادة عوض اهلل سالـ ، ليمى عبد اهلل حسيف ، حياة عمػى محمػد رمةػاف ا -02

يػػذ مقتػػرح ئػػاعـ عمػػى الػػتعمـ المسػػتند  لػػى الػػدماغ فػػق تنميػػة مهػػارات حػػؿ المشػػكالت لػػدب التالم
( ، العػدد 0، المجمد امجمة البحث العممق فق التربية منخفةق التحصيؿ بالمرحمة االبتداعية   ، 

 ( ، مصر .01ا
( :   أثر التفاعؿ بػيف المعالجػة العمميػة وتنميػة التفكيػر البصػري فػق 3102ا محمد عمىحمداف  -02

( ، 0، العػػػدد ا( 02مجمػػػة التربيػػػة العمميػػػة ، المجمػػػد االعمػػػوـ لتالميػػػذ المرحمػػػة المتوسػػػطة   ، 
 الجمعية المصرية لمتربية العممية .

( : الموهبػة العمميػة وأسػاليب التفكيػر ، سمسػمة المراجػع فػق التربيػة 3101ا حمداف محمد عمػى -02
 ( ، دار الفكر العربق ، القاهرة .12وعمـ النفس ، العدد ا
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يس الكيميػػػا  ( :   فعاليػػػة اسػػػتخداـ مقػػػاييس تقػػػدير األدا  فػػػق تػػػدر 3112خالػػػد صػػػالح عمػػػى ا -02
التربيػة بالمرحمة الثانوية عمى التحصػيؿ والقػدرة عمػى حػؿ المشػكالت والعمػؿ التعػاونق   ، مجمػة 

 الجمعية المصرية لمتربية العممية . (3( ، العدد ا00العممية ، المجمد ا
( :   فاعميػة نمػوذج تدريسػق ئػاعـ عمػى الػتعمـ المسػتند 3105خميفة حسب النبػق عبػد الفتػاح ا -31

ماغ فق اكتساب المفاهيـ الفيزياعية وبعػض مهػارات التفكيػر اإلبػداعق لػدب طػالب الصػؼ  لى الد
 األوؿ الثانوي العاـ   ، رسالة ماجستير مير منشورة ، كمية التربية ، جامعة المنيا .

( :   فاعمية برنامج تعميمق ئاعـ عمى التعمـ المستند  لى الدماغ فػق 3100ا خولة يوسؼ حسف -30
واكتسػاب المفػاهيـ العمميػة وزيػادة الدافعيػة لػدب طمبػة المرحمػة األساسػية فػػق تحسػيف التحصػيؿ 

 العمـو   ، رسالة دكتورا  مير منشورة ، كمية الدراسات العميا ، الجامعة األردنية .
( : الػػدماغ والػػتعمـ والتفكيػػر ، دار ديبونػػو لمنشػػر 3102ذوئػػاف عبيػػدات ، سػػهيمة أبػػو السػػميد ا -33

 األردف .والتوزيع ، عماف ، 
مطػػور  وفػؽ الػػتعمـ المسػتند  لػػى الػػدماغ فػق تنميػػة تقػػدير  ( :   وحػػدة3102رجػا  محمػػد ديػب ا -32

الػػذات واالتجػػا  نحػػو اإلبػػداع لػػدب تمميػػذات الصػػؼ الثالػػث األساسػػق   ، بحػػوث المػػدتمر العممػػق 
ردنيػة ( ، الجامعػة األ 0معايير ومدشرات التميز ، الجز  ا –العاشر لرعاية الموهوبيف والمتفوئيف 

. 
قتػرح لبنيػة تعمػيـ ( :   فاعمية تصميـ م3112رجب عبد الحميد الميهق ، جيهاف أحمد محمود ا -31

منسجـ مع الدماغ فق تنمية عادات العقؿ والتحصيؿ لػدب طػالب المرحمػة الثانويػة مادة الكيميا  
( ، 05ا واجتماعيػة ، المجمػدة مجمة دراسات تربويػذوب أساليب معالجة المعمومات المختمفة   ، 

 ، كمية التربية ، جامعة حمواف .( 0العدد ا
( :   عالئػػة مهػػارات الػػتعمـ والػػدافع المعرفػػق بالتحصػػيؿ الدراسػػق لػػدب 3111سػػبيكة الخميفػػق ا -35

العدد  جامعة ئطر، مجمة مركز البحوث التربوية ،عينة مف طالبات كمية التربية بجامعة ئطر   ، 
 ( .02ا
ج مقتػػػرح ئػػػاعـ عمػػػى التكامػػػؿ بػػػيف البناعيػػػة والػػػتعمـ ( :   برنػػػام3103سػػػحر محمػػػد يوسػػػؼ ا -32

العمػػػوـ لػػػدب  المسػػػتند لمػػػدماغ لتنميػػػة مهػػػارات مػػػا ورا  المعرفػػػة فػػػق االستقصػػػا  المعممػػػق فػػػق
 ، رسالة دكتورا  مير منشورة ، كمية التربية ، جامعة بنها .طالب كمية التربية  

، دار المنػػػاهج ، عمػػػاف ، ( : المفػػاهيـ العمميػػػة وطػػػرؽ التػػدريس 3112سػػمى زكػػػق الناشػػػؼ ا -32
 األردف .

( : عمػػػـ الػػػنفس التربػػػوي والنظريػػػة والتطبيػػػؽ ، دار 3112سػػػهير العتػػػوـ ، ثيودورتػػػه دي بػػػاز ا -32
 المسيرة ، عماف ، األردف .
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( :   أثػر أسػموب تدريسػق ئػاعـ عمػى التممػذة المعرفيػة فػق تػدريس 3100سوزاف محمود سعيد ا -32
مجمػػة العمػػوـ لطمبػػة الصػػؼ الخػػامس األساسػػق فػػق تنميػػة القػػدرة عمػػى حػػؿ المشػػكالت لػػديهـ   ، 

 ( .5اعدد( ، 22دراسات العمـو التربوية ، المجمد ا
عـ عمػػػػػى  سػػػػػتراتيجية تعمػػػػػـ ( :   أثػػػػػر برنػػػػػامج تعميمػػػػػق ئػػػػػا3111شػػػػػهاب محمػػػػػد حماونػػػػػة ا -21

المهمػػػػات القاعمػػػػة عبػػػػر حػػػػؿ المشػػػػكالت فػػػػق تحصػػػػيؿ طمبػػػػة المرحمػػػػة األساسػػػػية فػػػػق مػػػػادة 
 التربية اإلسالمية واتجاهاتهـ نحوها   ، رسالة دكتورا  مير منشورة ، جامعة عماف .

 ( : طراعػؽ تػدريس العمػـو ودورهػا فػق تنميػة التفكيػر ، دار الفكػر3113سػالمة ا عادؿ أبو العػز -20
 لمنشر والتوزيع ، عماف .

( : أساليب تدريس العمـو ، دار الشروؽ لمطباعة والنشر ، عماف 3111عايش محمود زيتوف ا -23
. 
( KWL plus( :   أثر استخداـ  سػتراتيجية مػا ورا  المعرفػة ا3102عبد الرازؽ سويمـ هماـ ا -22

بعػض المفػاهيـ العمميػة فق تنمية بعض مهارات التفكير فوؽ المعرفق والػدافع لالنجػاز وتحصػيؿ 
، (2(، العػدد ا31العممية،المجمػدا التربيػةمجمػة لدب طالب الصؼ األوؿ المتوسػط بالسػعودية   ،

 الجمعية المصرية لمتربية العممية .
( :   أثػر اسػتخداـ دورة الػتعمـ الخماسػية مػف خػالؿ الكمبيػوتر 3112عبد الرازؽ سػويمـ همػاـ ا -21

والتفكيػػر العممػػق واالتجػػا  نحػػو العمػػوـ لػػدب طػػالب الصػػؼ فػػق تحصػػيؿ بعػػض المفػػاهيـ العمميػػة 
 (3( ، العػدد ا00، المجمػد امجمة التربية العمميػةسعودية   ، الثالث المتوسط بالمممكة العربية ال

 ، الجمعية المصرية لمتربية العممية .
( فػػق تػػدريس 4MAT( :   فاعميػػة اسػػتخداـ نمػػوذج مكػػارثق ا3102عبػػد الػػرازؽ سػػويمـ همػػاـ ا -25

الصػؼ الثػانق اإلعػدادي   عمـو عمى تنمية بعض المفاهيـ العممية والتفكير التمممق لدب تالميذ ال
 ، الجمعية المصرية لمتربية العممية . (1( ، العدد ا30لتربية العممية ، المجمد اا،مجمة 

( :   أثػػر اسػػتخداـ نظريػػة الػػتعمـ المسػػتند  لػػى الػػدماغ فػػق 3100دة محمػػد ابػػاعبػػد الػػرازؽ ع -22
( ، 53مجمػػة ديػػالق ، العػػدد اتحصػػيؿ طالبػػات الصػػؼ الخػػامس العممػػق فػػق مػػادة الفيزيػػا    ، 

 جامعة ديالق .
( : االتجاهات الحديثػة فػق تػدريس العمػـو ، دار الفكػر 3110عبد السالـ مصطفى عبد السالـ ا -22

  رة .العربق ، القاه
( : تعميـ العموـ لمجميع ، دار المسيرة لمنشر ، عمػاف ، األردف  3100عبد اهلل محمد خطابية ا  -22

. 
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( : التػػػدريس والػػػتعمـ بالػػػدماغ ذب 3112 بػػػراهيـ عفانػػػة ، يوسػػػؼ  سػػػماعيؿ الجػػػيش ا عػػػزو -22
 الجانبيف ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع ، عماف ، األردف .

: نظريػػات الػػتعمـ ، دار الشػػروؽ لمنشػػر والتوزيػػع ، عمػػاف ، ( 3103عمػػاد عبػػد الػػرحيـ زممػػوؿ ا -11
 األردف .

( :   فاعميػة  سػتراتيجية الػتعمـ المسػتند  لػى الػدماغ 3101مازي بف صالح بف هميؿ المطرفػق ا -10
ونمط السيطرة الدماميػة فػق تنميػة التفكيػر النائػد واالتجػا  نحػو مػادة العمػـو لػدب طػالب حسػاؽ 

( ، 35، مجمػة كميػة التربيػة ، المجمػد ابالمممكة العربية السػعودية   ( عمـو بجامعة أـ القرب 0ا
 ، جامعة بنها . (0العدد ا

( :   فاعمية برنػامج تػدريبق ئػاعـ عمػى نظريػة الػتعمـ المسػتند  لػى 3102فاطمة محمد الخميفة ا -13
اتق الػدماغ فػق تنميػة الممارسػة الصػػيفية المتناممػة لػدب معممػات العمػػـو وأثػر  عمػى التنظػيـ الػػذ

 ، الكويت . (012( ، العدد ا32( ، المجمد ا0، المجمة التربوية ، الجز  التعمـ تمميذاتهف   
( : النمػػاذج التدريسػػية وتفعيػؿ وظػػاعؼ المػ  البشػػري ، دار المعرفػػة 3112فػداد سػػميماف ئػالد  ا -12

 الجامعية لمنشر والتوزيع ، طنطا .
سػتخداـ  سػتراتيجية الػتعمـ المسػتند  لػى ( :   تػدريس العمػـو با3102ا كريمة عبػد الػال  محمػود -11

الدماغ وأثر  عمى التحصيؿ وتنمية مهارات التفكير البصري وبعض عادات االسػتذكار لػدب طػالب 
لتربيػػة العمميػػة ، امجمػػة الصػػؼ السػػادس االبتػػداعق ذوب أنمػػاط السػػيطرة الدماميػػة المختمفػػة   ، 

 العممية .، الجمعية المصرية لمتربية  (3( ، العدد ا30المجمد ا
( :   تحميػؿ نائػد لنظريػة الػتعمـ القػاعـ عمػى المػ  وانعكاسػاتها 3110كماؿ عبد الحميػد زيتػوف ا -15

التربية العممية لممواطنة ، الجمعيػة المصػرية  –عمى تدريس العمـو   ، المدتمر العممق الخامس 
 لمتربية العممية .

نمػػػػػػػوذج  –: ربػػػػػػػط أبحػػػػػػػاث الػػػػػػػدماغ بالتػػػػػػػدريس الفعػػػػػػػاؿ  (3112ا ماريػػػػػػػػاؿ ـ . هػػػػػػػارديميف -12
التػػػػدريس الموجػػػػه لمػػػػدماغ ، ترجمػػػػة صػػػػباح عبػػػػد اهلل عبػػػػد العظػػػػيـ ، دار النشػػػػر لمجامعػػػػات ، 

 القاهرة .
، دار المسػػػػػػيرة ، عمػػػػػػاف ،  0، ج( : موسػػػػػػوعة التػػػػػػدريس3111 بػػػػػػراهيـ امجػػػػػػدي عزيػػػػػػز  -12

 األردف .
 ؽ التدريس ، عالـ الكتب ، القاهرة .( : مصطمحات فق المناهج وطر3111محمد السيد عمى ا -12
( : التػػدريس نمػػاذج وتطبيقػػات فػػق العمػػـو والرياةػػيات والدراسػػات 3112يد عمػػى اعمحمػػد السػػ -12

  االجتماعية ، دار الفكر العربق ، القاهرة .
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نمػوذج تصػميـ تعميمػى ، دار األمػؿ لمنشػر  –( : تػدريس المفػاهيـ  3101محمد حمد الطيطى   -51
 ألردف .والتوزيع ، أربد ، ا

 ( : عمـ النفس العاـ ، دار المسيرة ، عماف ، األردف .3112محمد عود  الريماوي ا -50
( :   فعاليػػة برنػػامج مقتػػرح باسػػتخداـ 3102محمػػود رمةػػاف عػػزاـ  ، هالػػة  سػػماعيؿ محمػػد  ا -53

الػػتعمـ المعكػػوس لتػػدريس بعػػض الموةػػوعات المسػػتحدثة فػػق اكتسػػاب معممػػق العمػػوـ حػػديثق 
لتربيػػة العمميػػة ، امجمػػة لعمميػػة وتنميػػة المهػػارات الحياتيػػة ومتعػػة الػػتعمـ  ، التخػػرج  المفػػاهيـ ا

 ، الجمعية المصرية لمتربية العممية . (2( ، العدد ا30المجمد ا
( فق تػدريس العمػوـ 4MAT( :   فاعمية استخداـ نموذج مكارثق ا3102محمود رمةاف عزاـ ا -52

لتالميذ الصؼ الثانق اإلعدادي فق  كسابهـ المفاهيـ العممية وتنمية أنماط التعمـ والتفكير لػديهـ 
، كميػة التربيػة ، جامعػة  (0( ، العػدد ا32مجمة البحػث فػق التربيػة وعمػـ الػنفس ، المجمػد ا  ، 

 المنيا .
ـ ئاعمػػة عمػػى نظريػػة الػػتعمـ ( :   وحػػدة مقترحػػة فػػق العمػػو 3102مػػدحت محمػػد حسػػيف صػػالح ا -51

المستند لمػدماغ لتنميػة مهػارات التفكيػر البصػري والميػوؿ العمميػة والتحصػيؿ لػدب تالميػذ الصػؼ 
مجمػة دراسػات عربيػة فػق التربيػة وعمػـ الػنفس ، األوؿ المتوسط بالمممكػة العربيػة السػعودية   ، 

 ( .21العدد ا
 النهةة ، بيروت ، لبناف .( : عمـ النفس التربوي ، دار 3111مريـ سميـ عمى ا -55
:   أثر برنامج تعميمق لمتعمـ المسػتند  لػى الػدماغ وسؼ الطيطق ،  براهيـ فيصؿ رواشد  مسمـ ي -52

مجمػة دراسػات عربيػة فػق فق الدافعية لمتعمـ لدب طمبة الصؼ الخامس األساسػق فػق العمػـو   ، 
 ( .11( ، العدد ا2التربية وعمـ النفس ، المجمد ا

فاعميػػة ( :  3103، وليػػد طػػه عػد المػػنعـ ا د جػودت ، منػػى مصػػطفى كمػاؿمصػطفى محمػػد أحمػػ -52
التعمػػيـ فػػق كػػؿ مػػف المفػػاهيـ العمميػػة  أثراسػػتخداـ لعػػب األدوار فػػق تػػدريس العمػػـو عمػػى بقػػا 

مجمػة البحػث فػق ، وعمميات العمـ األساسية لدب تالميذ الصؼ الرابػع االبتػداعق بمحافظػة المنيػا 
 ، كمية التربية ، جامعة المنيا . (2( ، الجز  ا3( ، العدد ا32المجمد (التربية وعمـ النفس ، 

( :   تصميـ برنامج تعميمق وفقا  لنظرية الػتعمـ المسػتند 3101مندر مبدر عبد الكريـ العباسق ا -52
مجمػة الفػتح ، العػدد  لى الدماغ وأثر  فق تحصيؿ طالب الصؼ الثانق المتوسط فق الكيميػا    ، 

 تربية األساسية ، جامعة ديالق .، كمية ال( 11ا
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( :   فاعمية برنامج مقترح فق ةو  بعػض  سػتراتيجيات الػذكا ات 3100ميسرة محمود فرممق ا -52
المتعددة عمى اكتساب المفاهيـ العممية وتنميػة مهػارات التفكيػر المنطقػق والػذكا  الوجػدانق لػدب 

ة ، كمية التربية ، جامعػة المنيػا تالميذ الصؼ الخامس االبتداعق   ، رسالة ماجستير مير منشور 
. 
( :   الػػتعمـ المسػػتند  لػػى الػػدماغ ، دار السػػيرة لمنشػػر والتوزيػػع ، 3111ناديػػا سػػميح السػػمطق ا -21

 عماف ، األردف .
( :   نموذج تدريسق مقترح فق ةو  التعميـ القاعـ عمػى الػدماغ 3103نادية سمعاف لطؼ اهلل ا -20

العممػق والتنظػػيـ الػذاتق فػق العمػوـ لتالميػذ الصػػؼ األوؿ لتنميػة المعػارؼ األكاديميػة واالسػتدالؿ 
( ، الجمعيػػة المصػػرية لمتربيػػة 2( ، العػػدد ا05مجمػػة التربيػػة العمميػػة ، المجمػػد ااإلعػػدادي   ، 

 العممية .
سػػتراتيجيات 3112ناصػػر بػػف عمػػى بػػف محمػػد الجهػػوري ا -23 ( :   المنػػاهج الدراسػػية : تخطيطهػػا وا 

لمسػػتند  لػػى الػػدماغ   ، النػػدوة العمميػػة فػػق المنػػاهج الدراسػػية تدريسػػها فػػق ةػػو  نظريػػة الػػتعمـ ا
 ردب مستقبمية ، ئسـ المناهج وطرؽ تدريس ، كمية التربية ، جامعة السمطاف ئابوس .

( : تعمػيـ الفيزيػا  والكيميػا  : أسػس نظريػة ونمػاذج تطبيقيػة ، 3103ناهد عبد الراةق نػوبق ا -22
 التربوي العربق .رابطة التربويوف العربق ، سمسمة الكتاب 

( :    سػػػتراتيجية مقترحػػػة ئاعمػػة عمػػػى الػػػتعمـ 3112نهمػػة عبػػػد المعطػػق الصػػػادؽ جػػػاد الحػػؽ ا -21
المستند  لى الدماغ لتنميػة مهػارات التفكيػر التػمممق وعػادات االسػتذكار فػق الكيميػا  لػدب طػالب 

جمعيػة المصػرية ( ، ال0، العػدد ا (02، مجمة التربية العممية ، المجمػد االصؼ األوؿ الثانوي   
 لمتربية العممية .

( :   فاعمية برنامج تعميمػق ئػاعـ عمػى نظريػة الػتعمـ المسػتندة  لػى 3101نيفيف محمد أبو زيد ا -25
الوظيفة الدمامية فق تنمية التفكير اإلبداعق التنبدي لدب طالبات الكميات الجامعيػة فػق األردف   

 ية والنفسية ، جامعة عماف العربية .، رسالة دكتورا  مير منشورة ، كمية العموـ التربو 
( :   أثػر نمػوذجيف تدريسػييف مسػتنديف  لػى حػؿ المشػكالت وفػؽ 3112هاشـ هػزاع المحاميػة ا -22

المزاوجػػػة والمشػػػاركة ووئػػػت االنتظػػػار فػػػق اكتسػػػاب المفػػػاهيـ البيولوجيػػػة لػػػدب طمبػػػة المرحمػػػة 
الجمعيػػػة المصػػػرية  ( ،2ا ( ، العػػػدد00، مجمػػػة التربيػػػة العمميػػػة ، المجمػػػد ااألساسػػػية العميػػػا   
 لمتربية العممية .
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