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الملخص:

ــق  ــة دمش ــة بجامع ــة التربي ــي كلي ــة ف ــة التعليمي ــة أعضــاء الهيئ ــة معرف ــي درج ــى تقص ــث إل ــدف البح      ه

ــل مجتمــع  ــى الدمــاغ باســتخدام المنهــج الوصفــي، تمّث ــم المســتند إل ــى التعل بالممارســات التدريســية القائمــة عل

ــة  ــم )195( عضــو هيئ ــغ عدده ــق، والبال ــة دمش ــة بجامع ــة التربي ــي كلي ــة ف ــة التعليمي ــث بأعضــاء الهيئ البح

ــة دمشــق؛  ــة بجامع ــة التربي ــام كلي ــن أقس ــة العشــوائية، م ــة الطبقي ــة الدراســة بالطريق ــرت عين ــة، واختي تعليمي

وبلغــت عينــة الدراســة )60( عضــو هيئــة تعليميــة، وتمثلــت أداة البحــث باختبــار معرفــي لقيــاس درجــة المعرفــة 

ــرة،  ــن الذاك ــل )تكوي ــق المراح ــاغ وف ــى الدم ــتند إل ــم المس ــة التعل ــى نظري ــة عل ــية القائم ــات التدريس بالممارس

ــداد(.  ــي، اإلع ــع الوظيف ــاح، التجمي ــات، الشرح وااإليض اكتساب المعلوم

أظهــرت نتائــج البحــث: أن النســبة المئويــة لدرجــة معرفــة أعضــاء الهيئــة التعليميــة فــي كليــة التربيــة بجامعــة 

دمشــق بالممارســات التدريســية القائمــة علــى التعلــم المســتند إلــى الدمــاغ بلغــت )41.53 %(، وبذلــك لــم تصــل 

إلــى الحــد المقبــول )60 %(؛ وهــو المعيــار المطلــوب لدرجــة المعرفــة بالممارســات التدريســية القائمــة علــى 

ــن متوســطات  ــة بي ــة إحصائي ــج عــدم وجــود فــروق ذات دالل ــى الدمــاغ، كمــا أظهــرت النتائ ــم المســتند إل التعل

ــن أظهــرت  ــي حي ــس، ف ــر الجن ــة حســب متغي ــة لمســتوى الخدمــات التعليمي ــم الطلب ــة تقيي ــراد العين درجــات أف

النتائــج وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات أفــراد العينــة حســب متغيــر المؤهــل العلمــي 

ولمصلحــة )حملــة الدكتــوراه(، كمــا ظهــرت فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات أفــراد العينــة 

حســب متغيــر المرتبــة العلميــة ولمصلحــة )المرتبــة األعلــى(.

الكلمات المفتاحية: المعرفة بالممارسات التدريسية، التعلم المستند إلى الدماغ، أعضاء الهيئة التعليمية.
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ABSTRACT

     The research aimed to identify the degree of knowledge of Faculty members 

in the faculty of Education at Damascus University at teaching practices based 

on brain-based learning using the descriptive analytical approach، that applied 

to a sample of Faculty members in the Faculty of Education at Damascus 

University. The research Population consisted of )195( members in the Faculty 

of Education at Damascus University. The sample consisted of )60( Faculty 

members، it was chosen by the stratified random method، from the departments 

of the Faculty of Education، the research instrument was a cognition test to 

measure the degree of knowledge of teaching practices based on brain-based 

learning theory.

The results showed that: the percentage of the degree of knowledge of Faculty 

members in the Faculty of Education at  University of Damascus at teaching 

practices based on brain-based learning amounted )41.53%(، and thus did not 

reach to the acceptable limit )60%(; which is the standard required for the 

degree of knowledge of teaching practices based on brain-based learning. The 

results also showed that there were statistically significant differences between 

the averages of the degrees of the sample members according to the academic 

qualification in favor of )PhD holders(، and there were statistically significant 

differences between the averages of the degrees of the sample members 

according to the scientific rank in favor of )the higher rank(.

Key words: teaching practices، brain-based learning، Faculty members.
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ــف التخصصــات  ــن مختل ــل بي ــى التكام ــاني عل ــلوك اإلنس ــية والس ــة والنفس ــات المعرفي ــم العملي ــد فه      يعتم

والمجــاالت العلميــة، ومنــذ أواخــر القــرن العشــرين ســاهمت نتائــج البحــوث والدراســات فــي علــم األعصــاب 

والتطــورات المســتمرة فــي علــم النفــس المعرفــي فــي تقديــم رؤيــة جديــدة للتفكيــر بشــأن البنــاء العصبــي للدمــاغ 

البشــري وعملياتــه اإلدراكيــة، ودور االنفعــاالت فــي عمليــة التعلــم، ومراجعــة العديــد مــن االفتراضــات بشــأن 

كيفيــة حــدوث التعلــم.

 )Di-amond ( »وقــد أفــادت مجموعــة مــن علمــاء النفــس المعرفييــن والتربوييــن مــن أمثــال »ديامونــد     

»وآرمســترونغ« )Armstrong( و»بــرت وجنســن« )Pert &Jensen ( وغيرهــم مــن المعلومــات المذهلــة 

عــن آليــات عمــل الدمــاغ البشــري، ووظفتهــا فــي إعــادة النظــر فــي العمليــة التعليميــة مــن خــال تطويــر نظريــة 

للتعلــم المســتند إلــى الدمــاغ. 

     يــرى »كوفاليــك وأولســن« )Kovalike & Olsen( أن التعلــم القائــم علــى نظريــة التعلــم المســتند إلــى 

الدمــاغ يمثــل منهجــاً شــاماً للتعليــم والتعلــم، يجعــل الطــاب أكثــر إنتاجــاً، والمعلميــن أقــلَّ إحباطــاً، ويغيــر نظــرة 

المعلميــن إلــى طلبتهــم، كمــا أن هــذه النظريــة تســتند إلــى تركيــب الدمــاغ ووظيفتــه، لــذا فالبحــوث المبنيــة علــى 

ربــط علــم الدمــاغ مــع علــم النفــس المعرفــي يزيــد مــن فهــم العمليــات األساســية للتعلــم والذاكــرة، وينبغــي أن 

ــن التربيــة والتعليــم )نقــاً عــن إبراهيــم وأبــو حمــاد، 2016(.   يقــود ذلــك إلــى تطبيقــات ُتحسِّ

     كما تؤكــد هــذه النظريــة على أهميــة أنــواع الذاكــرة، وعمليــات االنتبــاه واإلدراك، والمثيــرات البيئيــة 

المحيطــة، واالنفعــاالت المصاحبــة في تغييــر فيزيولوجيــا الدمــاغ، ومــن ثــم  حــدوث التعلــم، والتعلــم المستند إلى 

الدمــاغ يهتــم  بتطبيــق المبادئ واإلســتراتيجيات و التي تظهــر  متناغمــة مــع  مــا  تــم اكتشافه مــن أبحــاث الدمــاغ، 

ويشــمل العديــد مــن  االســتراتيجيات لتزويــد الطــاب بخبــرات محــددة إلحــداث حالــة  مــن  الوعــي واإلدراك في 

نصفــي الدمــاغ بمــا  يســمح  بالتعلــم والتدريــس األفضــل )لطــف اللــه، 2012، 231(.

ــن  ــى أنَّ »العاقة بي ــي هــذا الســياق يؤكــد كل مــن )Wellman & Lagattuta، 2004، 483( عل      وف

التعلــم المســتند إلى الدمــاغ والممارســات الصفيــة عاقة عميقــة ومعقــدة، تتطلــب مــن  المــدرس معرفــة التطــور 

ــاط  ــم  هي اكتشاف أنم ــس والتعل ــة التدري ــوة المهمة لنجاح عملي ــاط الق ــن نق ــاب، إذ أن م العقلي والنفسي للط

ال يســاعد في مواجهــة مشــكات الحيــاة، وهــذا يتطلــب  التعلــم الخاصــة بالطلبــة، ممــا يســاعد في حــدوث تعلــم فعَّ

1- مقدمة:
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إحــداث تغييــرات في المناهج بتنظيــم جديــد، وتطويــر أســاليب التعلــم والتعليــم لتتاءم مــع التحديــات الجديــدة في 

البيئــة الصفيــة والحياتيــة«.

وانطاقــاً مــن ضــرورة توفيــر فــرص كافيــة للمــدرس ليكــون قــادراً علــى إحــداث التعلــم الفعــال لــدى المتعلــم؛ 

ــارات  ــارف والمه ــم بالمع ــال تزويده ــن خ ــم م ــين وتدريبه ــداد المدرس ــج إع ــر ببرام ــام بتطوي ــد االهتم تزاي

الازمــة، مــا يتطلــب تبنــي سياســات واســتراتيجيات نوعيــة لتطويــر هــذه البرامــج وتضمينهــا بأهــم التطبيقــات 

ــة. ــة والعصبي ــج البحــوث الفيزيولوجي ــة لنتائ التربوي

     وفــي ضــوء مــا ســبق يتحتــم علــى المدرســين حاليــاً اإلفــادة مــن أبحــاث الدمــاغ مــن خــال تنميــة معارفهــم 

بالممارســات التدريســية القائمــة علــى نظريــة التعلــم المســتند إلــى الدمــاغ، مــا يمكنهــم مــن تنظيــم منهــاج يرتكــز 

ــم  ــة التعل ــادئ نظري ــق ومب ــر، وتتواف ــي بالتفكي ــس ترتق ــق تدري ــى طرائ ــز عل ــة، والتركي ــرات واقعي ــى خب عل

المســتند إلــى الدمــاغ، كمــا تســاعدهم علــى أن يكونــوا أكثــر ضبطــاً للممارســات التدريســية التــي ال تتناســب مــع 

التعلــم المســتند إلــى الدمــاغ، ولمــا كانــت عمليــة التنميــة ال تتــم إال بالقيــاس والتقييــم كان البــد مــن تقييــم درجــة 

معرفتهــم بهــذه النظريــة والممارســات التدريســية التــي تســتند إليهــا.
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     يعــد التعليــم العالي ركيــزة التقــدم العلمي واالجتماعــي؛ كونــه يتعلــق  بتأهيــل األفــراد لخدمــة المجتمع وإعــداد 

الكــوادر والكفــاءات المتخصصة في مختلــف مجــاالت الحياة، وتخريــج النخبة مــن األفراد للمساهمة في تحقيــق 

التنمية االجتماعيــة واالقتصادية. 

ــادي  ــرن الح ــي الق ــم ف ــن ونجاحه ــداد المتعلمي ــى إلع ــق المثل ــى أن الطرائ ــن إل ــن التربويي ــد م ــير العدي      يش

والعشــرين، مرهــون بمخزونهــم المعرفــي الشــامل المتدفــق، مــع حســن توظيفهــم وتطبيقهــم له في حل المشــكات 

حيــن حدوثهــا، وهــذا بخــاف النظــرة التقليديــة إلــى التعليــم، ولذلــك لــم يعــد المتعلــم جامــداً، بــل ال بــد أن يكتســب 

ر نفســه بنفســه ليبقــى فــي عالــم متجــدد، ويبقــى مســتمراً فــي التعلــم، ومتفاعــاً  المعــارف المتجــددة، وأن يطــوِّ

 .)Artino، 2008، 2( معــه ومــع اآلخريــن، وبذلــك يســتطيع حــل مشــكاته الواقعيــة فــي مهــام ذات مغــزى

     وفــي هــذا الســياق تتبنــى نظريــة التعلــم المســتند إلــى الدمــاغ النظريــات مجموعــة مــن المبــادئ والفرضيــات 

المدعمــة بأدلــة بيولوجيــة، تســاعد علــى ربــط التعلــم بخصوصيــات آليــة عمــل الدمــاغ البشــري بهــدف الوصــول 

ــدى المشــتغلين  ــاً منشــوداً ل ــح هدف ــم أصب ــاءة التعل ــر أي كف ــال، هــذا األخي ــم كــفء فّع ــز وتعل ــر متمي ــى تفكي إل

بالتربيــة والتعليــم، كمــا يؤكــد »كيــن« )Kin( أحــد المنظريــن للتعلــم المســتند إلــى الدمــاغ »يتوقــع لهــذا التعلــم 

أن يكــون مؤثــراً، وتترتــب عليــه تغيــرات هامــة مــن مثــل: موعــد بــدء الدراســة اليوميــة فــي المدرســة، وسياســة 

النظــام التعليمــي، وأســاليب القيــاس، واســتراتيجيات التعليــم، والبيئــات الصفيــة، واســتخدام التكنولوجيــا، وكذلــك 

ــم،  ــم الدمــاغ ســيكون ثــورة فــي التعل ــم الــذي يهتــم بالطريقــة األفضــل لتعل ــا، إن العل ــا ومعتقداتن طريقــة تفكيرن

وحركــة ســوف تســاعد فــي الوصــول إلــى كل الطلبــة بشــكل أفضــل« )الســلطي، 2009، 21(.

     وعلــى الرغــم مــن أهميــة مــا أســفرت عنــه نتائــج األبحــاث الفيزيولوجيــة العصبيــة للدمــاغ مــن جهــة، ونتائــج 

الدراســات التربويــة التجريبيــة التــي أظهــرت فاعليــة اســتراتيجيات التدريــس وممارســاته القائمــة علــى التعلــم 

 Salmiza، ؛ الخليفــة، 2012؛Tufekci and Demirl، 2009( :المســتند إلــى الدمــاغ مثــل دراســات

ــر  ــارات التفكي ــة مه ــل وتنمي ــم والتحصي ــاءة التعل ــادة كف ــي زي ــاش، 2015 ( ف 2012؛ الطيطــي، 2014؛ خت

بأنواعهــا، إال أن تطبيقــات هــذه النظريــة فــي التعليــم الجامعــي، وخاصــة فــي البلــدان العربيــة لــم يحصــل علــى 

االهتمــام والبحــث الكافييــن.

     وفي ضــوء مــا ســب؛ تّتضــح مســؤولية المدرس الجامعــي في معرفــة الممارســات تدريســية التــي تحفــز دمــاغ 

الطالــب بالترابطــات الممكنــة، وتوفــر خبــرات متنوعــة لــه، وتحــدد نســبة الوقـــــت المناســب لعمليــة التعلــم مــن 

خــال فــــرص التجريــب والتفاعـــــل مــع الخبـــــرة الجديــدة، وتوظــف التعلــم الجديــد في نطاقــات واســعة، وتوفر 

2- مشكلة البحث:
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الراحــة الكافيــة للمتعلــم، وتراعــي حالــة المتعلــم االنفعاليــة.

ــة دمشــق -  ــة بجامع ــة التربي ــي كلي ــة ف ــة تعليمي ــا أعضــاء هيئ ــن – كونهم      ومــن خــال ماحظــات الباحثَي

لعمليــات التدريــس الســائدة فــي كليــة التربيــة تبيــن أنهــا تتــم أحيانــاً في بيئــة مضــادة آلليــة عمــل الدمــاغ، وتســود 

فيهــا طرائــق التدريــس الجمعــي التــي ال تراعــي أنمــاط الطلبــة، وتستخدم المحاضــرات التلقينيــة، التــي يغلــب 

عليهــا الجانــب النظــري علــى حســاب الجانــب التطبيقــي، وينتهــي وقــت التعلــم بانتهــاء وقــت المحاضــرة، دون 

ــة على  ــات التعليمي ــر المخرج ــه تقتص ــي، كما أن ــه وواقعه اليوم ــب في حيات ــه الطال ــف المعنى لما يتعلم توظي

ــارات بفتــرة وجيــزة. المعارف التي تنســى بعــد االختب

     بنــاًء علــى الماحظــات الســابقة، عمــد الباحثــان إلــى اختيــار عينــٍة اســتطاعيٍة مــن أعضــاء الهيئــة التعليميــة 

فــي كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق، بلــغ حجــم هــذه العينــة )15( عضــو هيئــة تعليميــة، اســتخدم الباحثــان معهــم 

المقابلــة الفرديــة أداًة لجمــع المعلومــات، وذلــك عبــر توجيــه ســؤالين مفتوحيــن 

لــكلٍّ مــن أفــراد العينــة؛ يتعلقــان بمــدى معرفتهــم بنظريــة التعلــم المســتند إلــى الدمــاغ وممارســاتها التدريســية،  

ومــدى اســتخدامهم لهــذه االســتراتيجيات، وقــد أظهــرت النتائــج اآلتــي:

ــدم    ــى ع ــة( إل ــراد العين ــدد أف ــن ع ــبته 66.66 % م ــا نس ــتطاعية )م ــة االس ــراد العين ــر أف ــار أكث أش

معرفتهــم بدرجــة كبيــرة بهــذه النظريــة، وبالممارســات التدريســية القائمــة عليهــا.

ــم    ــى التعل ــة عل ــن الممارســات التدريســية القائم ــاً م ــم يســتخدم أيَّ ــه ل ــة أن ــراد العين ــن أف ــد )80 %( م أكَّ

ــاغ. ــى الدم المســتند إل

ــد مــن الدراســات كدراســتي )Wachob، 2012؛ Klinek، 2009( أكــدت »أن  ــج عدي      وإذا كانــت نتائ

الممارســات التدريســية المســــتندة إلــــى الــــدماغ لــدى المدرســين ترتبــط ارتباطــاً مرتفعــاً بمعارفهــم عــن هــذه 

ــى الدمــاغ  ــم المســتند إل ــة التعل ــات نظري ــادئ وتطبيق ــف المــدرس الجامعــي لمب ــإن توظي ــي ف ــة« وبالتال النظري

ــة الممارســات التدريســية المســتندة عليهــا. ــه معرف يتطلــب من

     تأسيســاً علــى مــا ســبق، وفــي ضــوء نــدرة الدراسات المحليــة التــي بحثــت فــي هــذا المجــال؛ تتبــدى ضــرورة 

اإلجابــة العلميــة الدقيقــة عــن التســاؤل الــذي تحــددت بــه مشــكلة الدراســة علــى النحــو اآلتــي: مــا درجــة معرفــة 

أعضــاء الهيئــة التعليميــة فــي كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق بالممارســات التدريســية القائمــة علــى نظريــة التعلــم 

المســتند إلــى الدمــاغ؟
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تتمثل أهمية البحث في اآلتي: 

3-1 -تأتــي اســتجابة للنظريــات الجديــدة التــي تدعــو إلــى تكييــف المواقــف التدريســية وممارســاتها بمــا ينســجم 

ــم  ــى الدمــاغ، للنهــوض بالمتعل ــم المســتند إل ــة التعل ــات نظري ــرز هــذه النظري ــم، ومــن أب ــة دمــاغ المتعل مــع آلي

ــات  ــة متطلب ــتمرة، ومواجه ــورات المس ــة التط ــى مواكب ــادر عل ــان ق ــداد إنس ــل إع ــن أج ــة م ــة التعليمي والعملي

ــي. العصــر الحال

3-2 - يفيــد البحــث الحالــي فــي تشــخيص واقــع معرفــة أعضــاء الهيئــة التعليميــة بــالممارسـات التدريســية القائمــة 

ــم برامــج  ــى الدمــاغ، وتعــرف جوانــب القصــور فيهــا، ممــا يســاعد فــي تصمي ــم المســتند إل ــة التعل ــى نظري عل

تدريبيــة للتطويــر المهنــي لديهــم، تســتهدف تنميــة معارفهــم بالممارســات التدريســية القائمــة علــى هــذه النظريــة، 

وتوظيــف هــذه الممارســات فــي العمليــة التعليميــة الجامعيــة.

3-3 - بنــاء مقيــاس يمكــن االعتمـاد عليــه فـي الكشــف عــن درجــة معرفــة أعضــاء الهيئــة التعليميــة بالممارســات 

التدريســية القائمــة علــى التعلــم المســتند إلــى الدمــاغ. 

3-4 - تعــد هــذه الدراســة مــن  أوائــل الدراســات التي تناولــت التعلــم المســتند إلــى الدمــاغ وتطبيقاتــه في مرحلــة 

التعليــم العالي فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية. 

تحددت أهداف البحث باآلتي:

4-1 -تعــرف درجــة معرفــة أعضــاء الهيئــة التعليميــة فــي كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق بالممارســات التدريســية 

القائمــة علــى التعلــم المســتند إلــى الدمــاغ.

4-2 - تعــرف الفــروق فــي درجــة معرفــة أعضــاء الهيئــة التعليميــة فــي كليــة التربية بجامعة دمشــق بالممارســات 

التدريســية القائمــة علــى التعلــم المســتند إلــى الدمــاغ فــي ضــوء متغيــرات )الجنــس، المؤهــل العلمــي، المرتبــة 

العلمية(.

5-1 - مــا درجــة معرفــة أعضــاء الهيئــة التعليميــة فــي كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق بالممارســات التدريســية 

القائمــة علــى التعلــم المســتند إلــى الدمــاغ؟

3- أهمية البحث:

4- أهداف  البحث:

5- أسئلة  البحث:
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5-2 - هــل توجــد فروق ذات داللة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات أعضــاء الهيئــة التعليميــة فــي كليــة التربيــة 

بجامعــة دمشــق علــى اختبــار المعرفــة بالممارســات التدريســية القائمــة علــى التعلــم المســتند إلــى الدمــاغ باختــاف 

؟ جنسهم

5-3 - هــل توجــد فروق ذات داللة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات أعضــاء الهيئــة التعليميــة فــي كليــة التربيــة 

بجامعــة دمشــق علــى اختبــار المعرفــة بالممارســات التدريســية القائمــة علــى التعلــم المســتند إلــى الدمــاغ باختــاف 

ــم العلمي؟  مؤهله

5-4 - هــل توجــد فروق ذات داللة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات أعضــاء الهيئــة التعليميــة فــي كليــة التربيــة 

بجامعــة دمشــق علــى اختبــار المعرفــة بــالممارسات التدريســية القائمــة علــى التعلــم المســتند إلــى الدمــاغ باختــاف 

ــم العلمي؟ مرتبته

6-1 - التعلــم المســتند إلى الدمــاغ: يعرفــه )Kovalike and Karen، 2004، 3( بأنــه »البيئــة التي تســمح 

للدمــاغ أن يعمــل كما هــو بشــكل طبيعــي وبفاعليــة كبيــرة«، وُيعرفــه )زيتــون، 2001، 2( بأنــه: »فهــم همليــة 

التعلــم اعتماداً على بنيــة الدمــاغ ووظيفتــه، فالتعلــم يحــدث حينمــا تتــاح للمخ إمكانيــة إتمــام عملياتــه الطبيعيــة«. 

6-2 - الممارســات التدريســية القائمــة علــى التعلــم المســتند إلى الدمــاغ: تعــرف إجرائيــاً بأنهــا: مجمــل اإلجراءات 

التدريســية التي يقــوم عضــو الهيئــة التعليميــة لتقديــم محاضرتــه وتقويمهــا، بمــا يراعــي آليــة عمــل الدمــاغ وبنيتــه، 

وتتضمــن تهيئــة الطلبــة للتعلــم، وذلك لربــط المعرفــة الجديــدة بالمعرفــة الســابقة، وتقديــم المعلومــات الجديــدة مــن 

خــال اســتراتيجيات تتناغــم مــع عمــل الدمــاغ، وادمــاج المتعلميــن فـي أنشــطة صفيــة مــن  أجــل فهـــم أعمـــق، 

وتقديــم التغذيــة الراجعــة، ثــم اســتخدام مــا تعلمــه فــــي مواقــف جديــدة بهــدف تعزيــزه، وذلــــك فــــي جــو مــن 

المتعــــة والتشــويق وغيــاب التهديــد والتوتــر، وقيســت معرفــة الممارســات التدريســية القائمــة علــى التعلــم المســتند 

إلى الدمــاغ بالدرجــة التي يحصــل عليهــا عضــو الهيئــة التعليميــة على االختبــار المعــد ألغراض البحــث الحالــي.

6- مصطلحات الدراسة:
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7- دراسات سابقة:

     تناولــت العديــد مــن الدراســات  موضــوع المعــارف والممارســات التدريســية القائمــة علــى التعلــم المســتند 

ألبحــاث الدمــاغ؛ وفيمــا يلــي اســتعراض عــدد منهــا:

دراسة )Klinek، 2009( في الواليات المتحدة األمريكية، بعنوان:

 Brain based learning: Knowledge، believes، and practies of college of

 education faculty in the Pennsylvania state system of higher education

)التعلــم القائــم علــى الدمــاغ: المعرفــة والمعتقــدات والممارســات ألعضــاء هيئــة التدريــس فــي كليــة التربيــة فــي 

نظــام واليــة بنســلفانيا للتعليــم العالــي(

     هدفــت الدراســة إلـــــى الكشــف عــــن معتقــدات ومعــارف وممارســات أعضــــاء هيئــة التدريــس بكليــة التربية 

فـــــي جامعــة بنســلفانيا، ومــدى تضميــن هــذه الممارســات داخــل  القاعـة الدراســية، وتكونــت عينــة الدراســة مــن 

)190( عضـــواً مــن أعضاء هيئــة التدريــس، واعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي، وأشــارت نتائــج الدراسـة 

إلـى امتــاك أعضـاء هيئــة التدريــس .

     مســتوى متوســط مــن المعـارف والمعتقـــدات حــول التعلــم المسـتند إلـى الدمــاغ، والــى مســتوى أقـــل مــن 

المتوســط مــن الممارسات داخــل القاعة الدراســية للتعلــم المستند إلى الدمــاغ، كمـا أشــارت نتـائج الدراسـة إلـى 

أن متوسـط درجـات اإلنـاث أعلـى مـن الـذكور فـي المعتقدات والمعارف والممارسات، كما أشارت إلى عـدم 

وجـود عاقـات دالـة فـي المعتقـدات والمعـارف والممارسـات في ضوء عدد سنوات الخبرة.

دراسة )الفارسي، 2010( بسلطنة عمان، بعنوان: 

     معتقــــدات معلمــــات العلــــوم فــــي مــــدارس الحلقــــة الثانيــة مــن التعليــم األساســي نحــــو االستراتيجيات 

الدمــاغ وعاقتها بالممارسة الصـفية.  التعلم المستند إلى  المتناغمة مــع  مبــادئ 

     هدفــت الدراســة إلــى تقصــي معتقدات معلمات العلوم في مدارس الحلقة الثانية من التعلـيم األساسـي بســلطنة 

عمان نحــــو االســــتراتيجيات المتناغمــــة مــــع مبــــادئ الــــتعلم المســــتند إلــــى الــــدماغ وعاقتهــــا بالممارســة 

ــة  ــدت الدراس ــت بمعرفة أثر متغيري مؤسسة اإلعداد والخبرة التدريسية عليهما، واعتم الصــــفية، كمــــا اهتمــ

ــن االستراتيجيات المتناغمة مع مبادئ الـتعلم  ــوم يمارسـ ــي، وقد توصـلت إلـى أن معلمـات العلـ ــج الوصف المنه

المسـتند إلـى الـدماغ داخـل الغرفـة الصـفية بدرجـة عاليـة، بينمـا لـم تكن هناك فروق دالة إحصائياً بين متوسطات 

ممارسـة معلمـات العلـوم لاسـتراتيجيات المتناغمـة مـع مبـادئ التعلم المستند إلى الدماغ داخل الغرفة الصفية 

تعزى لمتغير مؤسسة اإلعداد ومتغير الخبرة.
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دراسة )Wachob، 2012( في الواليات المتحدة األمريكية، بعنوان: 

Public school teachers’ knowledge، perception، and implementation of brain-

based learning practices

)معرفة مدرسي المدارس العامة وتصورها وتنفيذ ممارسات التعلم القائم على الدماغ(

هــدفت الدراســة إلى الكشف عـــن معـارف ومعتقـــدات وممارسـات المعلمـين السـتراتيجيات الـتعلم المسـتند إلـى 

ــن عاقة  ــف عـ ــدفت إلـى الكشـ ــدماغ فـي مدارس غرب والية بنسلفانيا بالواليات المتحدة األمريكية، كمـا هـ الـ

النوع وعدد سنوات الخبرة ومستوى الصف من جهة ومعارف وإدراكات وتقنيات التعلم المسـتند إلـى الـــدماغ 

مــــن جهــــة أخــــرى. وتكونــــت الدراســــة مــــن )256( معلمــاً فــي الــتعليــم العــام، واعتمدت الدراســة المنهج 

الوصفي، وأشــارت نتــائج الدراســة إلــى أن معــارف المعلمــين باســتراتيجيات الــتعلم المســتند إلــى الــدماغ 

مــــرتبطة بممارســاتهم التدريســية، كمــا كشــفت الدراســة عــــن امــتاك المعلمــين التجاهــات إيجابيــة نحــــو 

تعلــــم اســــتراتيجيات جديــــدة، وأشــارت النتــــائج أيضــاً إلــى أن المعلمــــين مهتمــــين بكيفيــــة تعلــــم الطــــاب 

بدرجــة أفضــــل، ولــــديهم الرغبــة فــي تغييــــر ممارســاتهم التدريســية لتحســين عملية التعلم.

دراسة )حسنين، 2014( في مصر، بعنوان: 

درجــة ممارســة معلمــي اللغــة العربيــة بفصــول محــو األميــة لمهــارات التــدريس على ضوء التعلم المستند 

إلى نتائج أبحاث الدماغ

 هدفت الدراسة إلى تحديـــد مـــدى ممارسـة معلمـي اللغـة العربيـة بفصـــول محـــو األميـة لمهـارات التـدريس فـي 

ضـــوء التعلم المستند إلى نتائج أبحـاث الـــدماغ في ضـــوء متغيـــري الخبـــرة والســـن، واعتمدت الدراسة المنهج 

الوصفــي، ومـــن أهـــم النتـائج التـي توصـلت إليهـا ضعف الممارسات التدريسية لمعلمي اللغة العربية بفصول 

محو األمية فـي )47( بنـد مـن أصـل )74(؛ أي بنسـبة )63.5 %(، كما توصلت إلى وجود فروق ذات داللة 

إحصائية بين درجات أفراد العينــة على اسـتبانة ممارسـة معلمــــي اللغــــة العربيــــة لمهــــارات التــــدريس علــــى 

ضــــوء الــــتعلم المســــتند إلــــى أبحــــاث الــــدماغ راجعــه الخــــتاف الخبــــرة؛ لصالح مجموعة »أكثر من )5( 

سنوات خبرة«، كما توصلت إلى وجود فروق ذات داللـة إحصـائية بـين درجـات 

أفـراد العينة على استبانة درجة ممارسة معلمي اللغة العربيـة لمهـارات التـدريس علـى ضـوء الـتعلم لمسـتند إلـى 

أبحـاث الدماغ راجعة الختاف المؤهل لصالح مجموعة »مؤهل عال فأكثر«. 

دراسة )Kapadia، 2014( في الهند، بعنوان:

 Level of Awareness about knowledge، belief and practice of brain-based

learning of school teachers in Greater Mumbai region
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)مستوى الوعي حول المعرفة والمعتقد والممارسة للتعلم القائم على الدماغ لمعلمي 

المدارس في منطقة مومباي الكبرى(

هــدفت الدراســة إلـى تحديـــد مسـتوى وعـي المعلمـين بالمعـارف والمعتقـــدات والممارسـات المرتبطـــة بـالتعليم 

المسـتند إلى الدماغ في منطقة مومباي بالهند، كمـا هـــدفت إلـى الكشـــف عـــن أثـــر بعـض العوامـل الديموغرافيـة 

مثـل )النـوع، سنوات الخبـرة، المؤهـل العلمـي، التخصـص( فـي المعـارف والمعتقـدات والممارسـات المرتبطـة 

بـالتعلم المسـتند إلـى الــدماغ، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )350( معلمــاً ومعلمة فــي المراحــل االبتدائيــة 

والمتوســــطة والثانويــــة، واعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفي، وأشــــارت نتــائج الدراســة إلــــى أن ممارســات 

المعلمــين للــتعلم المســتند إلــى الــــدماغ تمــــت بدرجــة فــــوق متوسطة، وإلى وجود عاقة ارتباطية ومباشرة 

وموجبة ودالة بين معارف المعلمين وممارساتهــم ، كمــــا أشــــارت إلــــى أن مســــتوى الــــوعي بــالتعلم المســتند 

إلــى الــــدماغ لــــم يظهــــر فروقــاً دالــة للمتغيــــرات الديموغرافيــة عــدا متغيـــــر التخصــص، حيـــث وجــدت 

فروقــــاً دالـــــة بــــين المعلمـــــين ذوى التخصصــات العلميـــــة وذوي التخصصات األدبية في الممارسات لصالح 

المعلمين ذوي التخصصات العلمية.

دراسة )Fratangelo، 2015( في الواليات المتحدة األمريكية، بعنوان:

 Brain Based Instructions: Teachers Perceptions and Knowledge of Brain Based

Learning Strategies

)التدريس المعتمد على الدماغ: تصورات المعلمين ومعرفتهم باستراتيجيات التعلم القائم على الدماغ(

هــدفت  الدراســة إلى الكشف عـــن إدراكـات ومعـارف المعلمـين للتـــدريس المسـتند إلـى الـــدماغ وتطبيقاتهـا 

داخـل غرفة الصف، وتكونت الدراسة من ثاثـة معلمـين، تـم اختيـارهم بطريقـة قصـدية، واعتمـد الباحـث علـى 

المقـابات الشخصــــية والماحظــــات، واعتمــدت الدراســة المنهج الوصفي، وأشــــارت نتــائج الدراســة إلــى أن 

إدراكــــات المعلمــــين الســــتخداماتهم للتــــدريس المســتند إلــــى الدماغ كان إيجابياً بدرجة متوسطة، كمـا أشارت 

إلـى  المسـتندة  التـدريس  اسـتراتيجيات  مـن  مختلفـة  اسـتراتيجية   )12( المعلمـين  اسـتخدام  إلـى  الدراسة  نتائج 

الدماغ، كمـا أشـارت نتــائج الدراســة إلــى أن المعلمــين األكثــر خبــرة فــي التــدريس يعــانون مــن صــعوبة 

تضــــمين االســــتراتيجيات الحديثــــة خال الوقت المتاح مثل التعلم المستند إلى الدماغ.

دراسة )الرويلي والحربي، 2016( في العراق، بعنوان: 

الممارسات التدريسية لمعلمي الرياضيات في ضوء نظرية التعلم المستند إلى الدماغ

هدفــت الدراســة إلــى تعــرف واقــع الممارســات التدريســية لمعلمــي الرياضيــات فــي ضــوء نظريــة التعلــم المســتند 
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ــة، واعتمــدت الدراســة  ــة الثانوي ــي المرحل ــًة ف ــاً ومعلم ــة الدراســة مــن )90( معلم ــت عين ــاغ، وتكون ــى الدم إل

المنهــج الوصفــي، وأظهــرت النتائــج بــأن متوســط الممارســات التدريســية لمعلمــي الرياضيــات فــي ضــوء نظرية 

التعلــم المســتند إلــى الدمــاغ مــن خــال ماحظــة معلمــي 

الرياضيــات قــد بلــغ )2.25(، وبذلــك تكــون ممارســتهم لتلــك الممارســات منخفضــة، كمــا أظهــرت النتائــج عــدم 

وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســط اســتجابات العينــة تعــزى لمتغيــر الجنــس.

دراسة )العنزي، 2017( في السعودية، بعنوان: 

الممارسات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس بجامعة الحدود الشمالية في ضوء نظرية 

التعلم المستند إلى الدماغ.

هــــدفت إلــى تعــــرف الممارســات التدريســية األكثــــر واألقــــل شــيوعاً ألعضاء هيئــة التــدريس فــي جامعــة 

الحــــدود الشــمالية فــي ضــــوء نظريــة الــتعلم المســتند إلــى الــــدماغ، والكشــــف عــــن مــدى اختافهــا تبعــاً 

لكــــل مــــن: النــــوع، والمؤهــــل العلمــي، ســنوات الخبــرة، تكونــــت عينــة البحــث مــن )199( عضــواً مــن 

أعضــاء هيئة التـــدريس فـي 

الجامعـة مـنهم )100( عضـــواً مـــن الـــذكور، و)99( عضـــواً مـــن اإلنـاث، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي، 

وتوصـلت النتـائج إلـــــى أن أكثـــــر الممارســـــات شـــــيوعاً: أســـــعى إلـــــى إيجـــــاد بيئـــــة مـــــن التشـــــجيع 

والمســـــاندة داخـــــل القاعـــــة الدراســـــية بمتوسط حسابي )4.46(، وأن أقل الممارسات شيوعاً؛ هـــي: اسـتخدم 

أصـــواتاً موسـيقية طبيعيـة لتهيئـة أمزجـة الطــاب للــتعلم بمتوســــط حســابي )2.29(، وأيضاً أظهرت النتائج 

وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســط اســتجابات العينــة تعــزى لمتغيــر الجنــس ولمصلحــة اإلنــاث، 

ولمتغيــر المؤهــل لصالــح حملــة الدكتــوراه، ولمتغيــر ســنوات الخبــرة ولمصلحــة الخبــرة األقــل.

دراسة )Wlodek، 2018( في الواليات المتحدة األمريكية، بعنوان: 

 Neuroscience and education: teacher and student perceptions of Brain- based

strategies that engage the brain

)علم األعصاب والتعليم: تصورات المعلم والطاب لاستراتيجيات القائمة على الدماغ(

هدفت الدراسة إلى الكشف عن إدراكات معلمي وطاب الصف الثـامن بالمـدارس المتوســطة في والية شيكاغو 

لفاعليـة اســــتراتيجيات الــــتعلم والتعلـيم المســــتند إلـى الــــدماغ، واعتمدت الدراســة المنهــج الوصفي، وأشــارت 

نتائج الدراسة إلــى أن كــًا مــــن اســــتراتيجيات الحركــــة، والتفاعــــل االجتمــــاعي، ورياضــــة الــــدماغ، 

واالنفعاالت اإليجابية، والتكــــــرار تعتبــــــر استراتيجيات تدريسية وتعلمية فعالة، ساعدت طاب الصف الثامن 

على التعلم.
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دراسة )الكيومي وعليان، 2019( بسلطنة عمان، بعنوان:

درجــة ممارســة معلمــي العلــوم لاســتراتيجيات المتناغمــة مــع مبــادئ التعلــم المســتند للدمــاغ فــي مــدارس الحلقــة 

الثانيــة للتعليــم األساســي بســلطنة عمــان.

 هدفــت الدراســة إلــى الكشــف عــن درجــة ممارســة معلمــي العلــوم لاســتراتيجيات المتناغمــة مــع مبــادئ التعلــم 

ــة للتعليــم األساســي بســلطنة عمــان، مــن وجهــة نظــر معلمــي  المســتند إلــى الدمــاغ فــي مدارســة الحلقــة الثاني

العلــوم األوائــل فــي محافظــات )شــمال الباطنــة، جنــوب الباطنــة، مســقط(، كمــا هدفــت إلــى معرفــة مــا إذا كان 

هنــاك فــروق ذات دالــة إحصائيــة بيــن تقديــرات أفــراد عينــة الدراســة بالنســبة لدرجــة الممارســة تعــزى لمتغيــر 

الجنــس، تكونــت عينــة الدراســة مــن )108( معلمــاً أوالً ومعلمــًة أولــى لمــادة العلــوم فــي مــدارس الحلقــة الثانيــة 

ــي، وأظهــرت  ــم األساســي، طبقــت عليهــم أداة الدراســة )االســتبانة(، واعتمــدت الدراســة المنهــج الوصف للتعلي

الدراســة جملــة مــن النتائــج كان مــن أهمهــا: أن درجــة ممارســة معلمــي العلــوم لاســتراتيجيات المتناغمــة مــع 

مبــادئ التعلــم المســتند إلــى الدمــاغ كانــت مــا بيــن متوســطة إلــى عاليــة فــي المحافظــات الثــاث، وأنــه توجــد 

فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن تقديــرات المعلميــن األوائــل لدرجــة ممارســة معلمــي العلــوم لاســتراتيجيات 

المتناغمــة مــع مبــادئ التعلــم المســتند إلــى الدمــاغ لمتغيــر الجنــس.

تعليق على الدراسات السابقة:

مــن خال مــا تــم استعراضــه مــن دراســات ســابقة يتضح اآلتي:

ــارف  ــي المع ــى تقص ــا عل ــر هدفه ــابقة اقتص ــات الس ــض الدراس ــا فبع ــي أهدافه ــابقة ف ــات الس ــت الدراس تباين

 Kapadia، والمعتقدات واإلدراكات للممارســات التدريســية المســتندة إلى الدماغ كدراســات )الفارسي، 2010؛

2014؛ Fratangelo، 2015؛ Wlodek، 2018(، فــي حيــن هدفــت دراســات )حســنين، 2014؛ الرويلي 

والحربــي، 2016؛ الكيومــي وعليــان، 2019( إلــى تقصــي الممارســات التدريســية المســتندة إلــى الدمــاغ، أمــا 

بقيــة الدراســات فقــد بحــث فــي المعــارف والممارســات معــاً.

اعتمد الدراسات السابقة المنهج الوصفي لتحقيق أهدافها.

تنوعــت أدوات جمــع المعلومــات المســتخدمة فــي الدراســات الســابقة؛ فاســتخدمت دراســات )Klinek، 2009؛ 

الفارسي، 2010؛ حســنين، 2014؛ Kapadia، 2014؛ الكيومــي وعليــان، 2019؛ العنــزي، 2017( 

االســتبيانات، أمــا دراســتا )الرويلــي والحربــي، 2016؛ Fratangelo، 2015( اعتمــدت علــى بطاقــات 

الماحظــة، فــي حيــن اســتخدم البحــث الحالــي اختبــاراً معرفيــاً للكشــف عــن المعــارف بالممارســات التدريســية 

المســتندة علــى الدمــاغ لــدى أفــراد العينــة.
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اختلفــت العينــات المدروســة فــي الدراســات الســابقة؛ فطبقــت دراســات )الفارسي، 2010؛ Wachob، 2012؛ 

 Wlodek، ؛ الرويلــي والحربــي، 2016؛Fratangelo، 2015 ؛Kapadia، 2014 حســنين، 2014؛

ــل  ــا قب ــل م ــي مراح ــين ف ــن والمدرس ــن المعلمي ــات م ــى عين ــا عل ــان، 2019( أدواته ــي وعلي 2018؛ الكيوم

الجامعيــة، فــي حيــن طبقــت دراســتا )Klinek، 2009؛ العنــزي، 2017( أدواتيهمــا علــى عينــات مــن أعضــاء 

الهيئــة التعليميــة فــي المرحلــة الجامعيــة.

أفاد البحث الحالي من الدراسات السابقة في تصميم أداة البحث المستخدمة في البحث الحالي.

شــهدت الســاحة التربويــة خــال العقــود الماضيــة نظريــات تعلــم متعــددة، ولمــا كانــت الممارســات التدريســية 

ــرت ممارســات التدريــس بهــذه النظريــات محاولــة اإلفــادة  تنطلــق مــن نظريــات التعلــم المرتبطــة بهــا، فقــد تأثَّ

منهــا فــي المجــال التطبيقــي، وُتمثــل هــذه النظريــات أدوات مهمــة يمكــن أن تســهم فــي رفــع مســتويي عمليتــي 

التعليــم والتعلــم، وفــي هــذا الســياق تعــد نظريــة التعلــم المســتند إلــى الدمــاغ إحــدى هــذه النظريــات التــي القــت 

مزيــداً مــن اهتمــام الباحثيــن فــي العقــود األخيــرة، ويقصــد بالـــــتعلم المســـــتند إلـــــى الـــــدماغ بالــــتعلم المبنــــي 

علــــى وظــــائف الــــدماغ وقدراتــــه، إي أنــــه العلــــم الــــذي يتوافــــق مــــع الطــريقة الطبيعية التي يتعلم بها المخ 

)Jensen، 2007، 10(

ترتكز نظرية التعلم المستند إلى الدماغ على اثنى عشر مبداً، يمكن توظيفها فـي المواقـــف التعليميـة التعلميـة من 

خــــال تبنــــي المــدرس لألســاليب والممارســات التــي تتنــاغم معهــا، وهــي كما وردت عند كل من:

 Gulpinar،(و )Craig، 2007، 17(و )Wachob، 2012، 17- 20(و )Bonomo، 2017، 27  - 30 (

302 ،2005( علــى النحــو اآلتي:

الدماغ جهاز حيوي والجسم والدماغ وحدة دينامية واحدة: . 1

يعــــد الــــدماغ نظامــاً حيويــاً مكونــاً مــــن مجموعــة األجــــزاء لكــــل منهــا وظيفتهــا الخاصــة، إال أنه يعمــــل 

بشــــكل كلــي متــــزامن، كمــــا أن العاقــــة بــــين الجســــم والــــدماغ والعقــــل عاقــــة تفاعليــــة، حيــــث تعمــــل 

ــولوجي في وقت واحد.  ــف والخيــــال واالستعداد النفسي والجسدي والفيزي األفكــــار والعواطــ

الدماغ كائن اجتماعي: . 2

يعمــل الــــدماغ وفقـاً للعاقات الشخصــــية واالجتماعيــــة، كمـا أن اللغـة هـــي إحـــدى القـــدرات التـي تتأثر بقـــوة

8- اإلطار النظري:
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التفاعـل االجتمـاعي، والـتعلم يتـأثر بطبيعـة العاقات االجتماعية التي يكونها األفراد من خال تفاعلهم العميق 

مع اآلخرين.

البحث عن المعنى فطري:  . 3

يولد كل فرد ولديه مجموعة من القدرات التي تسمح له بالبحث عن معنـى للحيـاة المحيطـة بـه وفهـم العالم حوله، 

ويستمر البحث عن المعنى مدى الحياة، فالفرد مدفوع فطــرياً للبحـــث عـــن معـاني ومضـامين للمعرفـة، حتــــى 

يســــتطيع بهــا إدراك تمثــيات الواقــع فــي ذهنــه. 

البحث عن المعنى يتم من خال النمذجة:  . 4

يسعى الدماغ البشري دائماً إلى نمذجة الخبرات المكتسـبة وترتيبهـا وتصـنيفها علـى هيئـة خـرائط أو مخططـات 

إلعطاء المعنـى، ويـتم ذلـــك مـــن خـال البحـــث عـــن الترابطـات، والتشـابهات، واالختافـات والمقارنـات، بـين 

الخبـرات الجديــدة والخبــرات الســابقة.

االنفعاالت حاسمة من أجل النمذجة:  . 5

 االنفعاالت مهمــة لمهــارات التفكيــــر العليــا، فالــــدماغ واالنفعال يعمــان معاً ويشــكان وحــــدة متينــة؛ لــــذا 

يجــب أن تقــدم الخبــرات الجديــدة للمتعلمــين مصحوبة باالنفعــاالت الســارة؛ حتــى تـدعم بقاء أثر التعلّم لمدة 

أطول.

كل دماغ يدرك األجزاء والكل، ويفهمها بشكل متزامن:  . 6

من أجل تنظيم المعلومات ومعالجتها هناك طريقتيــن تتمان بشكل متزامن، بحيث تعمل إحـــداهما علـى تقسـيم 

المعلومات إلى أجزاء صغيرة والربط بينها بشكل متسلسل، في حين تدرك األخرى المعلومات،      وتتعامل 

معهـا بشـكل سلسـلة الكليــــات.  

يتضمن التعلم كًا من االنتباه المركز واإلدراك الطرفي: . 7

يســتقبل الــدماغ اإلحساســات والصــور والمــدخات، ولكنــه يكتســب المعلومــات التــي تقع في بـؤرة اهتمامــه 

ويدركها بشكل مباشر، كما أنه يدرك المعلومات الهامشية التي تكون قوية ومؤثرة وفعالة ويسـتجيب لهـا، بينمـا 

ال يعير المعلومات الهامشية غير المؤثرة وغير القوية اهتماماً، إذ إنه يميـل دائمـاً إلـى التركيـز علـى المُثيـرات 

األكثـر أهميــة ومائمــة إلرضــاء االحتياجـات والرغبــات.

يتضمن التعلم عمليات واعية وعمليات ال واعية: . 8

ــرد بالعمليـات المعرفيـة ومـا وراء  ــن خالهـا وعـي الفـ ــدد مـ ــذا المبدأ إلى اليقظة العقليـة، والتـي يتحـ ــير ه يش

المعرفيـة التي يقوم بها ومدى شعوره بها، وهنــــا يجــب علــى المــدرس أن يــنظــم تحركاتــــه التدريســــية فــــي 
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معالجــة الخبـــرات الاواعيــة الاحقــة عنــد المتعلمــين، أي يقــوم بتصــميم المحتــوى بحيــث يحــدث الــوعي 

للمفــاهيم. الصحيح 

لدينا على األقل طريقتان لتنظيم الذاكرة:  . 9

تُعد الذاكرة مخزناً للخبرات واألفكار التي يعيها الفرد من البيئة المحيطة، ويتم تخـزين هـذه الخبـرات فـي أنظمـة 

خاصة بالذاكرة )ذاكرة قصيرة المـدى، ذاكـرة متوسـطة المـدى، ذاكـرة بعيـدة المـدى(، وذلـك حسـب أهميتهـا 

ومعناهـا وزمانها ومكانها، إال أن هنـاك طـــريقتين لتنظـيم الـــذاكرة همـا: الـــذاكرة الواضـحة والـــذاكرة الخفيـة، 

ويمكـن التعامـل مـع كـل طريقة مـن هـاتين الطـريقتين بصـورة مسـتقلة عـن األخـرى، بحيـث يـتمكن الفـرد مـن 

تسـجيل معلوماتـه فـي مخـزن واحد أو عدة مخازن للذاكرة في آن واحد، كما يحث التعلم ذو المعنى من خـال 

توليـــف بـين كـــل مـن نظـام الـذاكرة قصير المدى وبعيد المدى.  

التعلم تطوري:  . 10

يغيرالدماغ بصفة مستمرة كينونته التي تشكلت بقوة بواسطة خبرات الفرد مـن خـال مرحلـة الطفولـة والمراحـل 

التــي تليهــا؛ ألن الــــدماغ بتركيبتــه المعقــــدة وقدراتــه الــامحــــدودة مــــرن بشــكل كبيــــر، وتؤدي الخبرات 

الحياتية التي يمتلكها الفرد إلى ترابطات عصـبية جديـدة.

 يُدعم التعلم المعقد بالتحدي ويُكف بالتهديد:  . 11

يجـب أن تكـون اسـتثارة الـدماغ معقولـة ومتحدية له، وأن ال ترتفع درجة التوتر حتى ال تصبح معيقة لعملية 

التعلــم، ألن هناك عاقة بـين التهديـــد وضـعف التحصيل الدراسي وانخفاض تقدير الذات، إذ يزيــد التهديد من 

صعوبــة متابعة األنشطة التعليمية.

كل دماغ منظم بطريقة فريدة: . 12

بــــالرغم مــــن تشــــابه األدمغــــة لــــدى كــــل النــــاس شــــكًا، إال أنهــــا تختلــــف فــــي التفرعــــات والترابطــات 

ــل  ــن العوامـ ــذه الترابطات العصبية يعكس تأثير الدماغ بمجموعة مـ العصــــبية للخايــــا الدماغية، واختاف ه

ــدماغ خـال  ــرة التـي يكتسـبها الـ ــدماغ نتيجـة للخبـ البيئيـة والوراثية، وتختلف هــذه الترابطات العصـبية فـي الـ

مـــروره بـالمواقف المختلفــــة.

ويتطلــب تحقــق هــذه المبـادئ فــــي مواقـــف التعليــم والتعلــم قيام المــدرس بتبنـي ممارســات تدريســــية تتنــــاغم 

مــــع مبــــادئ الــــتعلم المســتند إلــى الــــدماغ، كما يمكن اإلفادة منهـا في تنظيــم البيئـة التعليميـة بمكونيهـا المادي 

والنفسي.

كما تقوم استراتيجية التعلم المستند إلى الدماغ على خمسة مراحل متتابعة؛ هي:
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المتعلم . 1 دماغ  وتحفيز  الجديد  للتعلم  مبدئياً  إطاراً  المرحلة  هــذه  توفر   :)Preparation( اإلعداد  مرحلة 

بالترابطات الممكنـة، وتسـتند إلـى قاعـــدة مؤداهـا أنـه كلما زادت خلفية المتعلم عن الموضوع زادت سرعة 

الموضوع.  بهذا  المرتبطة  الجديدة  للمعلومات  استيعابه 

مرحلة اكتساب المعلومات )Acquisition(: يــــتم فيهــــا تســــهيل اكتســـــاب الــــدماغ للــتعلم مـــــن خــال . 2

تــوفير خبــرات متنوعـــة للمــتعلم، إضــافة إلـــى تحديــد نســبة الوقـــت المناســب للــتعلم، وتعــد أفضــل 

طريقــة لــذلك هــي تخصــيص نصــف الوقــت لطــرح الموضــوعات، وتــرك النصــف اآلخــر لاستيعاب 

والمناقشة ٕوالقاء نظــرة جديدة على محتوى التعلم. 

3. مرحلة الشرح واإليضاح )Elaboration(: يــتم فــي هــذه المرحلــة تنميــة طــرق عصــبية فــي الــدماغ 

لــربط المعلومــات بحيــث تكــون ذات معنــى مــن خــال فــرص التجريــب والتفاعـــل مــع الخبـــرة الجديــدة، 

ودور اإليضـــاح فــي هـــــذه المرحلــة المحافظـــة علــى الترابطـــات العصــبية التـــي حدثت من التعلم الجديد 

بما يشجع على التفكير العميق بهذا التعلم. 

مرحلة تكوين الذاكرة)Memory Formation( : يــتم مــــن خالهــا الــــربط بــين األجــــزاء التــي تــــم . 4

تعلمهــــا لكــــي يــــتم اســــترجاعها فــــي أوقــــات الحقــــة، وحتــــى يتحقــــق دوام الــــتعلم الجديــــد وســــهولة 

اســترجاعه البــد مــن وجــود عوامــل تســهم فــي ذلــك منهــا: تــوفير الراحــة الكافيــة للمــتعلم، ودرجــة 

الترابطات وكميــــتها، ومرحلة النمو، وحالة المتعلم، والتغذية الراجعة، وغير ذلك. 

مرحلة التجميع الوظيفي )Functional integration(: تسهم هــذه المرحلة فــي توظيف التعلم الجديد في . 5

نطاقات واسعة، وبذلك يصـبح الـتعلم الجديـد متينـاً وعميقـاً وسـهًا لوجـود ترابطات عصبية متشعبة بشكل 

هائل بين الخايا العصبية )جينســن، 2007، 341(.

ــس  ــات التدري ــى جــودة منظومــة عملي ــرة عل ــا يعتمــد بدرجــة كبي ــي ألهدافه ــم العال ــق مؤسســات التعلي إن تحقي

القائمــة فــي هــذه المؤسســات، هــذا ويعد المــدرس الجامعي من أهــم عناصر هــذه المنظومــة، ومــن المؤكــد أن 

اعتمــاد المــدرس الجامعــي علــى الممارســات التدريســية المســتندة إلــى  الدمــاغ وفــق المراحــل الســابقة فــي أثنــاء 

ــد نوعية المخرجات التي ستواجه  ــذه العملية، وتحدي ــاً في تحقيق حيوية ه ــيلعب دوراً فاع ــس س ــة التدري عملي

تحـديات العصـر المعرفيـة والمعلوماتيـة والتقنية. 
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9- إجراءات  البحث:

9 - 1 -  حدود البحث:

ــة  ــي كلي ــة ف ــة التعليمي ــة أعضــاء الهيئ ــى دراســة درجــة معرف ــة: اقتصــرت عل 9 - 1 - 1 الحــدود الموضوعي

ــاغ. ــى الدم ــم المســتند إل ــى التعل ــة بجامعــة دمشــق بالممارســات التدريســية القائمــة عل التربي

9 - 1 - 2 الحدود المكانية: كلية التربية بجامعة دمشق.

9 - 1 - 3 الحدود الزمنية: طبق البحث في العام الجامعي 2020/2019.

9 - 1 - 4الحدود البشرية: أعضاء الهيئة التعليمية في كلية التربية بجامعة دمشق.

ــة الممارســات  ــاس درجــة معرف ــق أهــداف البحــث؛ اعُتمــد المنهــج الوصفــي لقي 9 - 2 - منهــج البحــث: لتحقي

التدريســية القائمــة علــى نظريــة التعلم المستند إلى الدماغ، إذ يســاعد هــذا المنهــج الباحــث فــي »الحصــول علــى 

أكبــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات حــول هــذه الظواهــر اســتناداً إلــى حقائــق الواقــع، وتعــد األبحــاث الوصفيــة 

ــدار، 2006، 76؛  ــر« )دوي ــم وتفس ــس وُتقي ــل وتقي ــي تصــف وتحل ــات فه ــع معلوم ــروع لجم ــن مش ــر م أكث

وعبــاس وآخــرون، 2007، 74(، ووفقــاً لهــذا المنهــج ُصمــم اختبــار معرفــي خــاص بالممارســات التدريســية 

ــح، تكوين الذاكرة،  ــا )اإلعداد، اكتساب المعلومات، التوضي ــاغ بمجاالته ــى الدم ــم المســتند إل ــى التعل ــة عل القائم

التجميع الوظيفي(، وُطبــق هــذا االختبــار علــى عينــة مــن أعضــاء الهيئــة التعليميــة فــي كليــة التربيــة بجامعــة 

دمشــق.

ــة بجامعــة  ــة التربي ــة فــي كلي ــة التعليمي ــل مجتمــع البحــث بأعضــاء الهيئ ــه: تمّث 9 - 3 - مجتمــع البحــث وعينت

دمشــق، القائميــن علــى رأس عملهــم للعــام الدراســي الجامعــي 2019/2018، والبالــغ عددهــم )195( عضــو 

هيئــة تعليميــة، واختيــرت عينــة الدراســة بالطريقــة الطبقيــة العشــوائية، مــن أقســام كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق؛ 

وبلغــت عينــة الدراســة )60( عضــو هيئــة تعليميــة؛ مــا نســبتُه )30.77 %( مــن مجتمــع الدراســة، والجــدول 

رقــم )1( يبيــن تــوزع أفــراد العينــة حســب متغيــرات الدراســة. 
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جدول )1( توزع أفراد عينة البحث على المتغيرات المدروسة

9 - 4 - أداة البحث: صممت أداة البحث وفق الخطوات اآلتية: 

9 - 4 - 1 تحديــد قائمــة الممارســات التدريســية القائمــة علــى نظريــة التعلم المستند إلى الدماغ وفــق المجــاالت؛ 

)اإلعداد، اكتساب المعلومات، التوضيــح، تكوين الذاكرة، التجميع الوظيفي( باالعتمــاد علــى األدب التربــوي 

والدراســات الســابقة ذات الصلــة المتشــابهة والمرتبطــة بمتغيــر البحــث، ومنهــا: )Jensen، 2007( و)الرويلي 

والحربــي، 2016( و)Wachob، 2012( وعرضــت القائمــة علــى بصيغتهــا األوليــة علــى ثاثــة مــن أعضــاء 

ــان  ــام الباحث ــم ق ــم واقتراحاته ــي ضــوء ماحظاته ــس، وف ــق التدري ــج وطرائ ــم المناه ــي قس ــة ف ــة التعليمي الهيئ

بإجــراء التعديــات المطلوبــة. 

ــار علــى شــكل أســئلة  ــى القائمــة الســابقة صيغــت مفــردات االختب ــار: باالعتمــاد عل ــم االختب 9 - 4 - 2 تصمي

متعــددة البدائــل، وقــد تــّم تصديــر االختبــار بمقّدمــة تبّيــن الهــدف منــه، وطريقــة االســتجابة لــه، مــن خــال اختيــار 

المبحــوث لممارســة تدريســية مــن أربــع ممارســات تدريســية مختلفــة عن بعضها البعض، علمــاً بأن هنـاك إجابة 

صحيحة واحدة فقط والبقيــة إجابات غيــر صحيحــة، وتعطى درجــة

)1( لإلجابة الصحيحة، ودرجــة )0( لإلجابــة غيــر الصحيحــة، واشــتمل االختبــار بصورتــه األوليــة علــى )40( 

بنــداً، تــّم توزيعهــا علــى خمســة مجــاالت؛ هــي )اإلعداد، اكتساب المعلومات، التوضيــح، تكوين الذاكرة، التجميع 

الوظيفي(.

ــة التدريســية  ــار بصورتــه األوليــة علــى ســبعة مــن أعضــاء الهيئ ــار: عــرض االختب 9 - 4 - 3 صــدق االختب

النسبه المئويةالعددالتصنيفالمتغيراتم

1
الجنس

38.3 %23ذكر

61.7 %37أنثى

100 %60المجموع

المؤهل العلمي2
85 %51دكتوراه

15 %9ماجستير

100 %60المجموع

المرتبة العلمية3

17.6 %6أستاذ

44.2 %15أستاذ مساعد

38.2 %13مدرس

100 %34المجموع
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مــن قســمي المناهــج وطرائــق تدريــس وعلــم النفــس؛ بهــدف تحديــد مــدى مناســبته لقيــاس مــا وضــع مــن أجــل 

قياســه، وتــم حــذف بعــض المؤشــرات البنــود وتعديــل بعــض البدائــل بنــاًء علــى آراء المحكميــن، وأصبــح العــدد 

النهائــي للبنــود )36( فقــرة موزعــة علــى خمســة مجــاالت.

ــار علــى عينــة اســتطاعية بلغــت )12( عضــو هيئــة تعليميــة؛  ــّم تطبيــق االختب ــار: ت 9 - 4 - 4 ثبــات االختب

وحســب معامل الثبات بتطبيق معادلة كــودر وريتشاردسون )kuder- richardson( لقيـاس التناسق الداخلي 

بين مجــاالت االختبار، كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول رقــم )2(.

جــدول )2( قيــم معامــات ثبــات مجــاالت اختبــار )المعرفــة بالممارســات التدريســية القائمــة علــى نظريــة التعلــم 

المســتند إلــى الدمــاغ( لعينــة الدراســة االســتطاعية.

يتبيــن مــن الجــدول )2( أن معامــل كــودر وريتشاردسون )kuder- richardson( تراوحــت بيــن )0.901 

.)0.911 -

Spearman-( كمــا تم حسـاب الثبـات بطــريقـة التجزئـة النصـفية بــاسـتعمال معادلـة سـبيرمان – بـــراون

Brown Coefficient( إذ بلــــغ معامــــل الثبــــات )0.82( لاختبــار الكلــي، والقيــم الســابقة تعكــس درجــة 

ــار. ــات مناسبة لاختب ثب

9 - 4 - 5  زمــن االختبــار: مــن خــال التطبيــق االســتطاعي حســب متوســط الزمــن المســتغرق لإلجابــة علــى 

االختبــار، وتبيــن أن الزمــن الــازم لتطبيــق االختبــار؛ هــو )30( دقيقــة.

9 - 4 - 6 الصــورة النهائيــة لاختبــار: فــي ضــوء تعديــات المحكميــن، ونتائــج التطبيــق االســتطاعي لاختبار؛ 

بلــغ عــدد بنــود االختبــار )36( بنــداً، وأعطيــت اإلجابــة الصحيحــة درجــة )1(، ولإلجابــة غيــر الصحيحــة درجــة 

)0(، وبذلــك أصبحــت الدرجــة الكليــة لاختبــار )36( درجة، 

قيم معامل كودر وريتشتاردسونعدد البنودمجاالت االختبار

50.901اإلعداد

120.911اكتساب المعلومات

100.908التوضيح

70.905تكوين الذاكرة

20.905التجميع الوظيفي

360.922االختبار
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ــم )3( يوضــح  ــدول رق ــار، والج ــة لاختب ــن الصــورة النهائي ــق )2( يبي ــر(، والملح ــرى )صف ــة الصغ والدرج

ــار. ــات االختب مواصف

ــى  ــتند إل ــم المس ــة التعل ــى نظري ــة عل ــية القائم ــات التدريس ــة بالممارس ــار )المعرف ــات اختب ــدول )3(مواصف ج

ــاغ( الدم

9 - 5 - تطبيق االختبار المعرفي والمعالجة اإلحصائية:

تــّم تطبيــق االختبــار علــى عينــة البحــث والمكونــة مــن )60( عضــو هيئــة تعليميــة، خــال الفصــل األول مــن 

ــي SPSS؛ مــن  ــات باســتخدام البرنامــج اإلحصائ ــام الدراســي الجامعــي 2020/2019، وعولجــت البيان الع

خــال: حســاب المتوســطات الحســابية، واالنحرافــات المعياريــة لدرجــات أعضــاء الهيئــة التعليميــة علــى كل بنــد 

مــن بنــود االختبــار، ولــكل مجــال مــن المجــاالت؛ وذلــك لإلجابــة عــن الســؤال األول، ولإلجابــة عــن الســؤال 

 One - Way( »لمتغيــري الجنــس والمؤهــل العلمــي، واختبــار »أنوفــا )t-test( »الثانــي اســتخدم اختبــار »ت

Anova( لمتغيــر المرتبــة العلميــة.

10- نتائج البحث وتفسيرها:

10 - 1 - النتائــج المتعلقــة بالســؤال األول ونصــه: مــا درجــة معرفــة أعضــاء الهيئــة التعليميــة فــي كليــة التربيــة 

بجامعــة دمشــق بالممارســات التدريســية القائمــة علــى التعلــم المســتند إلــى الدمــاغ؟

ــدرجات  ــة والنسب المئوية لـ ــات المعياري ــات الحسابي واالنحراف ــبت المتوسط ــؤال حس ــذا الس ــن ه ــة ع لإلجاب

ــة  ــد النســبة )60%( مــن وجه ــم تحدي ــد ت ــار، وق ــة لاختب ــك للدرجــة الكلي ــي كل مجــال، وكذل ــة ف ــراد العين أف

نظــر المحكميــن كمعيــار يفتــرض أن تكــون عليــه المعرفــة بالممارســات التدريســية القائمــة علــى نظريــة التعلــم 

ــى الدمــاغ. المســتند إل

النسبة المئويةأرقام البنودعدد البنودمجاالت االختبار

13.9 %1-11-14-15-524اإلعداد

33.33 %3-6-7-8-10-12-17-18-22-23-25-1230اكتساب المعلومات

27.8 %2-4-5-9-16-26-28-32-1035التوضيح

19.5 %13-20-21-27-31-34--736تكوين الذاكرة

5.5 %19-233التجميع الوظيفي

3636100الممارسات الكلية
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وكانت النتائج على النحو اآلتي:

بلــغ المتوســط الحســابي لدرجــات أفــراد العينــة علــى االختبــار الكلــي )14.14(، وبنســبة مئويــة بلغــت 

ــة  ــة التعليمي ــاء الهيئ ــة أعض ــة معرف ــن أن درج ــدد )60%( يتبي ــار المح ــع المعي ــة م )41.53%(، وبالمقارن

فــي كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق بالممارســات التدريســية القائمــة علــى التعلــم المســتند إلــى الدمــاغ كانــت دون 

ــوب. ــتوى المطل المس

بلــغ المتوســط الحســابي لدرجــات أفــراد العينــة فــي مجــال االســتعداد )2.00(، وبنســبة مئويــة بلغــت )%40(، 

وبالمقارنــة مــع المعيــار المحــدد )60%( يتبيــن أن درجــة معرفــة أعضــاء الهيئــة التعليميــة فــي كليــة التربيــة 

بجامعــة دمشــق بالممارســات التدريســية القائمــة علــى التعلــم المســتند إلــى الدمــاغ فــي مجــال االســتعداد كانــت 

دون المســتوى المطلــوب.

بلــغ المتوســط الحســابي لدرجــات أفــراد العينة في مجال االكتســاب )4.95(، وبنســبة مئوية بلغــت )%41.25(، 

وبالمقارنــة مــع المعيــار المحــدد )60%( يتبيــن أن درجــة معرفــة أعضــاء الهيئــة التعليميــة فــي كليــة التربيــة 

بجامعــة دمشــق بالممارســات التدريســية القائمــة علــى التعلــم المســتند إلــى الدمــاغ فــي مجــال االكتســاب كانــت 

دون المســتوى المطلــوب.

بلــغ المتوســط الحســابي لدرجــات أفــراد العينــة فــي مجــال التوضيــح )3.8(، وبنســبة مئويــة بلغــت )%40.66(، 

وبالمقارنــة مــع المعيــار المحــدد )60%( يتبيــن أن درجــة معرفــة أعضــاء الهيئــة التعليميــة فــي كليــة التربيــة 

بجامعــة دمشــق بالممارســات التدريســية القائمــة علــى التعلــم المســتند إلــى الدمــاغ فــي مجــال التوضيــح كانــت 

دون المســتوى المطلــوب.

ــت  ــة بلغ ــبة مئوي ــرة )2.63(، وبنس ــن الذاك ــال تكوي ــي مج ــة ف ــراد العين ــات أف ــابي لدرج ــط الحس ــغ المتوس بل

ــة فــي  ــة التعليمي ــار المحــدد )60%( يتبيــن أن درجــة معرفــة أعضــاء الهيئ )29.5%(، وبالمقارنــة مــع المعي

كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق بالممارســات التدريســية القائمــة علــى التعلــم المســتند إلــى الدمــاغ فــي مجــال تكويــن 

الذاكــرة كانــت دون المســتوى المطلــوب.

بلــغ المتوســط الحســابي لدرجــات أفــراد العينــة فــي مجــال التجميــع الوظيفــي )1.03(، وبنســبة مئويــة بلغــت 

ــة ــن أن درجــة معرف ــار المحــدد )60%( يتبي ــة مــع المعي )49.16%(، وبالمقارن

أعضــاء الهيئــة التعليميــة فــي كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق بالممارســات التدريســية القائمــة علــى التعلــم المســتند 

إلــى الدمــاغ فــي مجــال التجميــع الوظيفــي كانــت دون المســتوى المطلــوب، كمــا هــو موّضــح فــي الجــدول رقــم 

.)4(
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جــدول )4(المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة والنســب المئويــة لدرجــات أفــراد العينة علــى االختبار 

المعرفي

ويمكــن أن تعــزى هــذه النتائــج إلــى حداثــة انتشــار نظريــة التعلــم المســتند إلــى الدمــاغ عمومــاً، وضعــف انتشــار 

تطبيقاتهــا التدريســية فــي الوســط الجامعــي خاصــة، وبالتالــي لــم تــراع برامــج إعــداد وتدريــب المــدرس الجامعــي 

قبــل الخدمــة وفــي أثنائهــا للمعــارف والتطبيقــات المرتبطــة بهــذه النظريــة، ويتفــق التفســير الســابق مــع مــا أكــده 

)young، 2016( بــأن نســــبة التــــدريب علــــى اســــتراتيجيات الــــتعلم المســــتند إلــــى الــــدماغ فــي بــــرامج 

التطــــوير المهنــــي للمعلميــن منخفضــة بنســبة كبيرة.

وباالطــاع علــى مقــررات طرائــق التدريــس العامــة وطرائــق تدريــس االختصــاص )المؤلفــة حديثــاً( تبيــن أنهــا 

ــم تتــح الفرصــة أيضــاً لعضــو الهيئــة  ــم تتطــرق لهــذه النظريــة وللمبــادئ التعليميــة المســتمدة منهــا، وبذلــك ل ل

التعليميــة لإلطــاع علــى المعــارف المســتندة إلــى نظريــة التعلــم المســتند إلــى الدمــاغ فــي أثنــاء تدريســها.

وقــد يعــزى عــدم اهتمــام أعضــاء الهيئــة التعليميــة الكافــي بتنميــة معارفهــم ومهاراتهــم التدريســية القائمــة علــى 

هــذه النظريــة إلــى البيئــة الجامعيــة الحاليــة مــن حيــث: كثافــة أعــداد الطلبــة، وضيــق وقــت المحاضــرة الجامعيــة، 

وحجــم محتــوى المقــررات الكثبــف، وعــدم مرونــة البرنامــج التدريســي، وعــدم توافــر الوســائط التعليميــة الكافيــة 

والمناســبة، مــا يدفــع المــدرس الجامعــي الســتخدام طريقــة المحاضــرة فقــط توفيــراً للوقــت والجهــد ومواءمــة 

للبيئــة الســابقة، وخاصــة أن الممارســات التدريســية المســتندة إلــى الدمــاغ تعتمــد علــى مجموعــة مــن المتطلبــات 

مــن مثــل موعــد بــدء الدراســة اليوميــة، سياســة النظــام التعليمــي، أســاليب القيــاس، اســتراتيجيات التعليــم، البيئــات 

الصفيــة، واســتخدام التكنولوجيــا، وعــدم توافــر المتطلبــات الســابقة فــي البيئــة الجامعيــة الحاليــة قــد يؤثــر ســلباً 

علــى اهتمــام عضــو الهيئــة  التعليميــة بتنميــة معارفــه وممارســته التدريســية المســتندة إلــى هــذه النظريــة، وفــي 

عدد البنودالمجالالرقم
المتوسط 
الحسابي

االنحرافات 
المعيارية

الترتيبالقرارالنسبة المئوية

4غير محقق40 %52.000.939اإلعداد1

2غير محقق41.25 %124.951.836االكتساب2

3غير محقق40.66 %103.801.396التوضيح3

5غير محقق29.5 %72.631.117تكوين الذاكرة4

1غير محقق49.16 %21.030.647التجميع الوظيفي5

-غير محقق41.53 %3614.144.357المجموع الكلي
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هــذا الســياق يؤكــد )Gonzales & Hipps، 2016( أن التعلم المستند إلى الدماغ يستغرق وقتاً أطــول في 

تدريس أي مفهوم مقارنة بالطريقة التقليدية، وأن قــرارات المعلمــين فــي تضــمين االســتراتيجيات تســتند إلــى 

مســتوى قــــدرات الطلبة األكاديمية، ومقدار الوقت المتاح للتدريس وفقاً لهذه االستراتيجية والمصادر األكاديمية 

المتاحة.

كمــا أن معظــم أفــراد العينــة بمرتبــة مــدرس أو أســتاذ مســاعد أو عضــو هيئــة فنيــة، ولــم تتجــاوز نســبة األســاتذة 

)17.6%( مــن أفــراد العينــة، وبالتالــي لــم تتــح لبقيــة أفــراد العينــة الفرصــة لإلرتقــاء بمعارفهــم المتعلقــة بهــذه 

النظريــة مــن خــال ســنوات الخبــرة المحــدودة لهــم، وهــذا مــن شــأنه أن يســهم فــي انخفــاض معرفــة أعضــاء 

الهيئــة التعليميــة بالممارســات التدريســية المســتندة إلــى نظريــة التعلــم المســتند إلــى الدمــاغ ويحــول دون وصولهــا 

للمســتوى المطلــوب.

ــرت  ــي أظه ــي، 2016( الت ــي والحرب ــنين، 2014؛ الرويل ــتي )حس ــج دراس ــع نتائ ــابقة م ــة الس ــق النتيج تتف

نتائجهــا مســتويات منخفضــة فــي المعــارف والممارســات القائمــة علــى التعلــم المســتند إلــى الدمــاغ لــدى أفــراد 

ــات المدروســة. العين

كمــا تختلــف هذه النتيجة مع نتائج دراســة كل مــن: )Klinek، 2009؛ الفارسي، 2010؛ Wachob، 2012؛ 

ــي أظهــرت نتائجهــا مســتويات  ــان، 2019( الت Kapadia، 2014؛ fratangelo، 2015؛ الكيومــي وعلي

تراوحــت بيــن متوســط ومرتفــع فــي المعــارف والممارســات القائمــة علــى التعلــم المســتند إلــى الدمــاغ لــدى أفــراد 

ــة. العينات المدروس

10 - 2 -  النتائــج المتعلقــة بالســؤال الثانــي ونصــه: هــل توجد فروق ذات داللة إحصائية بيــن متوســطات 

درجــات أعضــاء الهيئــة التعليميــة فــي كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق على اختبــار المعرفــة بــالممارسات التدريسية 

القائمــة علــى التعلــم المســتند إلــى الدمــاغ باختاف جنسهم؟

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال حســبت المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لدرجــات أفــراد العينــة )الذكور 

واإلنــاث( علــى االختبــار المعرفــي، كمــا اســتخدم اختبــار )t-test( لبحــث داللــة الفــروق بيــن متوســطي العينتين 

المستقلتين.

وأظهــرت نتائــج التحليــل أن قيمــة )t( قــد بلغــت )1.291( عنــد مســتوى الداللــة )0.228(؛ وهــي أكبــر مــن 

ــد مســتوى  ــاً عن ــة إحصائي ــي تكــون قيمــة )t( غيــر دال ــة المعتمــد فــي الدراســة )0.05(، وبالتال مســتوى الدالل

الداللــة )0.05(، وهــذا يعنــي عــدم وجــود فروق ذات داللة إحصائية بيــن متوســطات درجــات أعضــاء الهيئــة 

التعليميــة فــي كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق علــى فــي معرفــة الممارسات التدريسية القائمــة علــى التعلــم المســتند 
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إلــى الدمــاغ باختاف جنسهم، وهــو مــا يوضحــه الجــدول )5(

جدول )5(يبين داللة الفروق بين متوسطي درجات أفراد العينة )الذكور واإلناث( على االختبار المعرفي

ــاث  ــور وإن ــن ذك ــاف جنســهم م ــى اخت ــة عل ــة التعليمي ــى أن أعضــاء الهيئ ــذه النتيجــة إل ــزى ه ــن أن تع ويمك

خضعــوا لنفــس برامــج اإلعــداد والتدريــب قبــل الخدمــة وفــي أثنائهــا )إن وجــدت(، وهــذه البرامــج أساســاً لــم 

تتضمــن المعــارف والممارســات التدريســية المرتبطــة بهــذه النظريــة، وقــد تعــزى هــذه النتيجــة إلــى تماثــل البيئــة 

ــى اســتخدام  ــا فــرض عليهــم االقتصــار عل ــة مم ــراد العين ــاث مــن أف ــا الذكــور واإلن ــي يعمــل فيه ــة الت التعليمي

طرائــق وأســاليب تدريســية تتماشــى مــع هــذه البيئــة، ممــا انعكــس ســلباً 

ــالممارسات التدريسية  ــة ب ــة؛ ومنهــا المعــارف المتعلق ــة معــارف ومهــارات تدريــس حديث ــى اهتمامهــم بتنمي عل

القائمــة علــى التعلــم المســتند إلــى الدمــاغ.

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع نتائــج دراســة )الرويلــي والحربــي، 2016( التــي أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق 

ذات داللــة احصائيــة بيــن متوســط اســتجابات العينــة تعــزى لمتغيــر الجنــس، فــي حيــن تختلــف هــذه النتيجــة مــع 

نتائــج دراســة كل مــن )Klinek، 2009؛ العنــزي، 2017؛ الكيومــي وعليــان، 2019( التــي أظهــرت نتائجهــا 

وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بيــن متوســط اســتجابات العينــة تعــزى لمتغيــر الجنــس؛ لمصلحــة اإلنــاث.

10 - 3 -النتائــج المتعلقــة بالســؤال الثالــث ونصــه: هــل توجد فروق ذات داللة إحصائية بيــن متوســطات درجــات 

أعضــاء الهيئــة التعليميــة فــي كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق علــى اختبــار المعرفــة بــالممارسات التدريسية القائمــة 

علــى التعلــم المســتند إلــى الدمــاغ باختاف مؤهلهــم العلمــي؟ 

ــة  ــراد العين ــات أف ــة لدرج ــابية واالنحرافــات المعياري ــطات الحس ــبت المتوس ــؤال حس ــذا الس ــن ه ــة ع لإلجاب

ــن  ــروق بي ــة الف ــار )t-test( لبحــث دالل ــتخدم اختب ــا اس ــي، كم ــار المعرف ــى االختب ــوراه( عل ــتير- دكت )ماجس

ــتقلتين. ــن المس ــط العينتي متوس

وأظهــرت نتائــج التحليــل أن قيمــة )t( قــد بلغــت )3.883( عنــد مســتوى الداللــة )0.000(؛ وهــو أصغــر مــن 

مســتوى الداللــة المعتمــد فــي الدراســة )0.05(، وبالتالــي تكــون قيمــة )t( دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى الداللــة 

)0.05(؛ وهــذا يعنــي وجــود فروق ذات داللة إحصائية بيــن متوســطات درجــات أعضــاء الهيئــة التعليميــة فــي 
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كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق علــى فــي معرفــة الممارسات التدريسية القائمــة علــى التعلــم المســتند إلــى الدمــاغ 

باختاف المؤهــل العلمــي. وهــو مــا يوضحــه الجــدول )6(

ــار  ــى االختب ــوراه( عل ــة )ماجســتير - دكت ــراد العين ــن متوســطي درجــات أف ــروق بي ــة الف ــن دالل جــدول )6(يبي

ــي المعرف

ويمكــن أن تعــزى هــذه النتيجــة إلــى أن أعضــاء الهيئــة التعليميــة مــن حملــة الدكتــوراه هــم ذوي الخبــرة األطــول 

نســبياً فــي التدريــس، مــن الممكــن أن تكــون مؤهلهــم قــد أفادهــم فــي دقــة ماحظــة جوانــب العمــل التدريســي 

المميــزة والفعالــة، مــا أثــر إيجابــاً علــى درجــة معرفتهــم بالممارســات التدريســية المســتندة إلــى الدمــاغ.

ــة  ــروق ذات دالل ــود ف ــا وج ــرت نتائجه ــي أظه ــنين، 2014( الت ــة )حس ــج دراس ــع نتائ ــة م ــذه النتيج ــق ه تتف

ــزي، 2017(  ــة )العن ــل عال فأكثر«، ودراس ــة مجموعة »مؤه ــل؛ لمصلح ــة الختاف المؤه ــة راجع إحصائي

ــر  ــة تعــزى لمتغي ــن متوســطات اســتجابات العين ــة بي ــة احصائي التــي أظهــرت نتائجهــا وجــود فــروق ذات دالل

ــوراه. ــة الدكت ــل؛ لمصالحــة حمل المؤه

 فــي حيــن تختلــف هــذه النتيجــة مــع نتيجــة دراســة )Kapadia، 2014( التــي أشــــارت إلــــى أن مســــتوى 

الــــوعي بــــالتعلم المســــتند إلــــى الــــدماغ لــــم يظهــــر فروقــاً دالــة لمتغيـــر المؤهــل العلمي.

ــطات  ــن متوس ــل توجد فروق ذات داللة إحصائية بي ــه: ه ــع؛ ونص ــؤال الراب ــة بالس ــج المتعلق 10 - 4 - النتائ

درجــات أعضــاء الهيئــة التعليميــة فــي كليــة التربيــة بجامعــة دمشــق على اختبــار المعرفــة بــالممارسات التدريسية 

القائمــة علــى التعلــم المســتند إلــى الدمــاغ باختاف مرتبتهــم العلمــي؟ 

لإلجابــة عــن هــذا الســؤال حســبت المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لدرجــات أفراد العينــة )مدرس، 

 One( علــى االختبــار المعرفــي، كمــا اســتخدم اختبــار تحليــل التبايــن األحــادي للفــروق )أســتاذ مســاعد، أســتاذ

Way Anova -( لبحــث داللــة الفــروق بيــن متوســطات درجــات العينــة المدروســة. 

وأظهــرت نتائــج التحليــل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطات درجــات أعضــاء الهيئــة التعليميــة 

ــى  ــم المســتند إل ــى التعل ــة عل ــة الممارسات التدريسية القائم ــي معرف ــى ف ــة دمشــق عل ــة بجامع ــة التربي ــي كلي ف

الدمــاغ باختاف رتبهــم العلميــة، وهــو مــا يوضحــه الجــدول )7(
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جــدول )7(يبيــن داللــة الفــروق بيــن متوســطات درجــات أفــراد العينــة )مــدرس، أســتاذ مســاعد، أســتاذ( علــى 

االختبــار المعرفــي

ولتحديد اتجاه هذه الفروق استخدم اختبار )LSD( للمقارنات المتعددة، وتم التوصل للنتائج اآلتية:

ــات  ــة )أســتاذ(، ومتوســط إجاب ــة بمرتب ــراد العين ــن متوســط درجــات أف ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل وجــود ف

مشــرفي التربيــة العمليــة بمرتبــة )أســتاذ مســاعد(، علــى االختبــار المعرفــي، وبمراجعــة الجــدول )7( ياحــظ أن 

المتوســط الحســابي لدرجــات أفــراد العينــة بمرتبــة )أســتاذ( بلــغ )3.08(، وهــو أكبــر مــن المتوســط الحســابي 

درجــات أفــراد العينــة بمرتبــة )أســتاذ مســاعد( البالــغ )2.48(، وبالتالــي فــإن هــذه الفــروق عائــدة لصالــح أفــراد 

العينــة بمرتبــة )أســتاذ(.

ــات  ــة )أســتاذ(، ومتوســط إجاب ــة بمرتب ــراد العين ــن متوســط درجــات أف ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل وجــود ف

ــظ أن  ــدول )7( ياح ــة الج ــي، وبمراجع ــار المعرف ــى االختب ــدرس(، عل ــة )م ــة بمرتب ــة العملي ــرفي التربي مش

المتوســط الحســابي لدرجــات أفــراد العينــة بمرتبــة )أســتاذ( بلــغ )3.08(، وهــو أكبــر مــن المتوســط الحســابي 

درجــات أفــراد العينــة بمرتبــة )مــدرس( البالــغ )2.48(، وبالتالــي فــإن هــذه الفــروق عائــدة لصالــح أفــراد العينــة 

بمرتبــة )أســتاذ(.

ــتاذ مســاعد(، ومتوســط  ــة )أس ــة بمرتب ــراد العين ــن متوســط درجــات أف ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل وجــود ف

إجابــات مشــرفي التربيــة العمليــة بمرتبــة )مــدرس(، علــى االختبــار المعرفــي، وبمراجعــة الجــدول )7( ياحــظ 

أن المتوســط الحســابي لدرجــات أفــراد العينــة بمرتبــة )أســتاذ مســاعد( بلــغ )3.08(، وهــو أكبــر مــن المتوســط 

الحســابي درجــات أفــراد العينــة بمرتبــة )مــدرس( البالــغ )2.48(، وبالتالــي فــإن هــذه الفــروق عائــدة لصالــح 

أفــراد العينــة بمرتبــة )أســتاذ مســاعد(، وهــو مــا يوضحــه الجــدول )8(.
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داخل 
المجموعات

140.994.54831

680.5033المجموع621.171.722أستاذ
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جــدول )8(يبيــن نتائــج اختبــار )LSD( للمقارنــات المتعــددة بيــن متوســطات درجــات أفــراد العينــة )مــدرس، 

أســتاذ مســاعد، أســتاذ( علــى االختبــار المعرفــي

ومــن الممكــن تفســير هــذه النتيجــة إلــى أنــه وبالرغــم مــن أن جميــع أفــراد العينــة علــى اختــاف رتبهــم العلميــة 

لــم يصلــوا للمســتوى المطلــوب فــي معرفــة الممارســات التدريســية القائمــة علــى التعلــم المســتند إلــى الدمــاغ، إال 

ِتهــا دفعــت العديــد مــن طلبــة الماجســتير والدكتــوراه للبحــث فيهــا مــن خــال تســجيل  أن حداثــة هــذه النظريــة وجدَّ

عناويــن أطروحاتهــم وأبحاثهــم المنشــورة بعناويــن تبحــث فــي هــذه النظريــة وممارســاتها التدريســية، وبمــا أن 

القوانيــن واألنظمــة الجامعيــة تعطــي األولويــة فــي اإلشــراف علــى هــذه األطروحــات ومناقشــتها ألعضــاء الهيئــة 

التدريســية وفقــاً لرتبهــم العلميــة علــى الترتيــب، وبالتالــي ســاهم اإلشــراف علــى هــذه الرســائل واألبحــاث العلميــة 

ــاً تعــزى لمتغيــر الرتبــة  ــة إحصائي ومناقشــتها وعقــد الســيمنارات العلميــة المرتبطــة بهــا فــي إيجــاد فــروق دال

العلميــة، ولمصلحــة الرتبــة األعلــى، ومــن جهــة أخــرى فــإن ارتبــاط الرتبــة العلميــة نســبياً بســنوات الخبــرة، 

وبالتالــي فــإن عامــل األقدميــة فــي التدريــس قــد ســاهم فــي تفــاوت المعــارف المرتبطــة بالممارســات التدريســية 

القائمــة علــى هــذه النظريــة.

كمــا أن ارتبــاط توزيــع النصــاب التدريســي ألعضــاء الهيئــة التدريســية بالمرحلــة التدريســية، فيتــم توزيــع غالبيــة 

الســاعات التدريســية ألعضــاء الهيئــة التدريســية بمرتبــة أســتاذ وأحيانــاً أســتاذ مســاعد علــى مرحلــة الدراســات 

العليــا )ماجســتير ودكتــوراه(، فــي حيــن ينحصــر النصــاب التدريســي لعضــو الهيئــة التدريســية بمرتبــة مــدرس 

علــى مرحلــة اإلجــازة الجامعيــة.

11- مقترحات البحث:

11 - 1 - تبنــي اتجــاه التربيــة المســتمرة لتأهيــل ألعضــاء الهيئــة التعليميــة فــي أثنــاء الخدمــة، بصــرف النظــر 

المجموعة 2المجموعة 1
الفروق في 

المتوسطات بين 
المجموعتين

االنحراف 
المعياري

)sig( القرارقيمة الداللة

مدرس
0.808.000ً*7.395-مساعد دالة إحصائيا
1.053.000ً*9.628-أستاذ دالة إحصائيا

مساعد
0.808.000ً*7.395مدرس دالة إحصائيا
دالة إحصائيا1.030.038ً*2.233-أستاذ

استاذ
1.053.000ً*9.628مدرس دالة إحصائيا
دالة إحصائيا1.030.038ً*2.233مساعد
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عــن مؤهلهــم األكاديمــي وتوصيفهــم الوظيفــي ورتبتهــم العلميــة مــن خــال تصميــم بــــرامج تدريبيــــة وورش 

عمــل لتعريــف أعضــاء الهيئــة التعليميــة بالمعــارف والممارســات التدريســية المســــتندة إلــــى الدماغ فــي العمليــة 

التعليميــة.

11 - 2 - االهتمــام بتوفيــر بيئــة تعليميــة تتفــق ومتطلبــات التعلــم المســتند إلــى الدمــاغ مــن حيــث )عــدد الطلبــة، 

القاعــات الدرســية، الوســائط التربويــة، البرامــج الدراســية، وغيرهــا(.

11 - 3 -  تطويــر مقــررات المنهــاج الجامعــي فــي كليــة التربيــة، وتضمينهــا لموضوعــات مرتبطــة بالمعــارف 

والمهــارات المســتندة إلــى التعلــم المســتند إلــى الدمــاغ.

11 - 4 - توفيــر المراجــع والمصــادر التعليميــة ذات الصلــة بموضــوع التعلــم المســتند إلــى الدمــاغ، وتوظيــف 

ــة، وربطهــا  ــه مــن معــارف ومعلومــات نظري ــة بمــا يحتاجون ــة التعليمي ــد أعضــاء الهيئ ــت لتزوي شــبكة اإلنترن

بجوانــب عمليــة تطبيقيــة تضمــن دروســاً نموذجيــة تعــرض مــن خــال الشــبكة.

11 - 5 - إجراء دراسات تبحث في:

11 - 5 - 1 درجة ممارسة أعضاء الهيئة التعليمية للمارسات التدريسية المستندة إلى الدماغ.

11 - 5 - 2 معوقــات اكتســاب أعضـــــاء الهيئــة التعليميــة للمعــارف والممارسات التدريسية المســتندة إلــى 

ــاغ. الدم

11 - 5 - 3 الممارسات التدريسية المســتندة إلــى الدمــاغ لــدى أعضــاء الهيئــة التعليميــة وعاقتها ببعــض 

المتغيــرات الشــخصية. 

11 - 5 - 4 المعارف والممارسات التدريسية المستندة إلى الدماغ لدى المعلمين في التعليم ما قبل الجامعي.

12- المراجع:
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ملحق )1(

ــدى  ــى الدمــاغ ل ــم المســتند إل ــة التعل ــى نظري ــة الممارســات التدريســية القائمــة عل ــاس الخــاص بمعرف المقي

ــة  ــة التعليمي أعضــاء الهيئ

األساتذة األفاضل:

تحية طيبة:

ــم  ــة التعل ــى قيــاس معرفتكــم بالممارســات التدريســية القائمــة علــى نظري ــان بدراســة تهــدف إل  يقــوم الباحث

ــات،  ــع إجاب ــارة أرب ــكل عب ــارات، ول ــن العب ــة م ــى مجموع ــاس عل ــوي المقي ــاغ، ويحت ــى الدم ــتند إل المس

ــار أفضــل ممارســة تدريســية  ــم اختي ــارة بتمعــن، ث ــراءة كل عب ــي األفاضــل- ق ــم – زمائ ــوب منك والمطل

ــا. ــل المناســب له ــي الحق ــاغ(، بوضــع إشــارة )√( ف ــى الدم ــم المســتند إل ــى التعل ــة عل )قائم

والباحــث إذ يشــكر لكــم حســن تعاونكــم، ويأمــل أن تكــون إجاباتكــم دقيقــة وموضوعيــة لمــا فــي ذلــك مــن 

أهميــة كبيــرة إلنجــاز هــذه الدراســة، علمــا بــأن البيانــات ستســتخدم فقــط ألغــراض البحــث العلمــي.

يرجى مأل البيانات التالية:

النوع االجتماعي:           ذكر                             أنثى

الدرجة العلمية:           دكتوراه                         ماجستير

المرتبة العلمية:            أستاذ                          أستاذ مساعد                 مدرس

اإلجابةلتعريض الطلبة للمعلومات بشكل مسبق: 1

A                أدرج عناصر المحاضرة على السبورة

B)أطرح فكرة مثيرة )لها صلة بالمحاضرة

C              أعلق ملخص لما سيتم تعلمه قبل أسبوع

Dأعرض الموضوع بشكل متدرج

لتوضيح التعلم بطريقة ضمنية: 2

A                                    أعتمد أسلوب المحاكاة والتقليد

Bأعرفهم باألهداف المتوقعة منهم قبل البدء بالمحاضرة

C                           أستخدم طرائق التدريس الجمعي

Dأكتب ملخص سبوري

17- المالحق:
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لتنمية قدرة الطلبة على استبعاد اإلجابات غير الصحيحة أثناء عملية التعلم: 3

A              أشجعهم على حفظ اإلجابات الصحيحة عن ظهر قلب

Bأخبرهم باإلجابات الصحيحة

C                            أكرر اإلجابات الصحيحة

Dأستخدم طريقة المحاولة والخطأ

لتوفير تغذية راجعة كافية للطلبة: 4

A                أستعين بمدرسين مساعدين

Bأسمح للطلبة باإلشراف على بعضهم بعض

Cأطرح أسئلة متنوعة

D أجيب بنفسي عن السؤال المطروح

الستثارة الحافز الداخلي لدى الطلبة: 5

A                    أقدم نشاطات غير خاضعة للتقييم

B أطلب منهم تقديم تغذية راجعة

C        أقيم مستوى تقدم الطلبة في نهاية المحاضرة

Dأطرح أسئلة مبنية على إجابات الطاب

ليكتسب الطاب المعلومات بفاعلية، يجب أال يتجاوز الوقت المخصص لدور المدرس: 6

A                            50 % من وقت المحاضرة

B60 % من وقت المحاضرة

C70 % من وقت المحاضرة

D80 % من وقت المحاضرة

لتوجيه انتباه الطلبة نحو موضوع المحاضرة: 7

A                     أبسط المعلومات لهم قدر اإلمكان

Bأظهر تقديراً لمساهماتهم

Cأستخدم طرائق تدريس فردية

D                                             أسمح لهم بالوقوف أثناء المحاضرة

المحاضرة األنسب لتقديم معلومات جديدة للطلبة هي: 8

A                                                األولى

Bالثانية

C  الخامسة

Dالسادسة
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المحاضرة األنسب لربط معلومات الطلبة مع التعلم السابق هي: 9

A                                                األولى

Bالثانية

C  الخامسة

Dالسادسة

لزيادة قدرة الطلبة على استيعاب المعلومات: 10

Aأقدم مهام ذات توقيت محدد لهم

Bاستخدم تقنيات تعليمية متنوعة

C              أجري اختباراً سريعاً في نهاية المحاضرة

Dأوفر لهم فترات راحة في أثناء المحاضرة

اللون األنسب لـ )البطاقات/ شرائح البوربوينت( لتقديم تهيئة حافزة هو: 11

Aالرمادي

Bالبني

Cالبرتقالي

Dاألخضر

اللون األنسب لـ )البطاقات/ شرائح البوربوينت( لعرض معلومات جديدة للطلبة هو: 12

Aاألخضر

Bاألصفر

Cالبني

Dالرمادي

اللون األنسب لـ )البطاقات/الشرائح( لتقديم اختبار أو طرح أسئلة تقويمية على الطلبة هو: 13

A                                        األحمر الفاتح

Bاألصفر

Cاألزرق

Dالبرتقالي

لتحسين معتقدات الطلبة عن أنفسهم، أضع أهدافاً 14

A                                       فورية قصيرة

Bمؤجلة طويلة

Cصعبة

D                      ليس لها وقت محدد لإلنجاز

لمساعدة الطلبة على عملية التنبؤ المسبق لعملية التعلم: 15
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لمساعدة الطلبة على عملية التنبؤ المسبق لعملية التعلم: 15

Aأوزع الطلبة على مجموعات صغيرة

Bأكلفهم باإلطاع على مصادر تعلم جديدة

C              أطرح قضية لها صلة بموضوع المحاضرة

D                     أتبع قواعد وسياسات منتظمة

لتخفيض توتر الطلبة أثناء المحاضرة: 16

Aأوفر مناقشة غير منتظمة لهم

Bأعرض المحتوى بشكل متدرج

C                     أربط موضوع المحاضرة بخبراتهم السابقة

D       أتيح الحرية لهم لطرح األسئلة خال المحاضرة

لتوفير مناخ تعلم الشعوري أثناء المحاضرة: 17

A             أطرح أكبر عدد ممكن من األمثلة

Bأقدم لهم مثيرات بصرية وسمعية يصعب إدراكها

C             أعلمهم بشكل مسبق بأهداف المحاضرة

Dأتأكد من أن كلماتي متوافقة مع لغة جسدي

ألحظى بالمصداقية لدى طلبته: 18

A              أمارس أدوار إرضائية تجاه الطلبة

Bأرتدي مابس الئقة بمهنة التدريس

C                    ال أشاركهم بخبراتي الشخصية

Dأجيب عن جميع أسئلة الطلبة أثناء المحاضرة

لمساعدة الطلبة على تكوين معنى لعملية تعلمهم: 19

A    أشجعهم على إيجاد معنى موحد في التعلم الجديد

Bاستحوذ على انتباه الطلبة بشكل مطلق

C     أشجعهم على إيجاد معنى شخصي في التعلم الجديد

Dأقدم لهم مهمات وأنشطة تعلم صعبة

لتثبيت معلومات الطلبة بعد التعلم: 20

A                                    أوفر لهم فترات راحة لهم بعد عملية التعلم

Bأقدم لهم مهمات تعلم سهلة

Cأوفر لهم اختيارات متعددة في أثناء المحاضرة

Dأضع لهم أنظمة حوافز ومكافآت
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عندما يبدأ انتباه الطلبة بالتشتت: 21

A                               أسمح لهم بطرح أسئلة عن محتوى المحاضرة

Bأطلب منهم تلخيص ما تعلموه

C                     ًأخصص دقيقتين لتنشيطهم جسديا

D أخرج من الصف إلعطائهم فترة راحة

لزيادة إنصات الطلبة في أثناء المحاضرة: 22

A                        أرفع صوتي أكثر من المعتاد

Bأخفض صوتي أكثر من المعتاد

C                     أسمح لهم بتغيير أماكن جلوسهم

Dأتحدث من مكان ثابت في القاعة

عندما أالحظ ال مباالة لدى الطلبة أثناء عملية التعليم: 23

A                                            أوفر خيارات متنوعة لهم

Bأبسط المعلومات المقدمة لهم

C                                         أجري تقويم مرحلي

D أشرح العمل المتوقع من كل طالب

لجعل الطلبة أكثر استعداداً لعملية للتعلم: 24

A                                أسمح لهم بالوقوف خال المحاضرة

Bأستخدم وسائط مرئية

C                                             أناقش معلوماتهم السابقة

Dأبدل طبقة صوتي أثناء المحاضرة

المكان األنسب لوقوفي عند شرح معلومات جديدة: 25

Aأمام الطلبة وفي المنتصف

Bأمام الطلبة وعلى يمينهم

Cأمام الطلبة وعلى يسارهم

Dبين الطلبة

المكان األنسب لوقوفي عند مراجعة معلومات سابقة لدى الطلبة: 26

Aأمام الطلبة وفي المنتصف

Bأمام الطلبة وعلى يمينهم

Cأمام الطلبة وعلى يسارهم

Dبين الطلبة
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لتقليل مستوى التوتر لدى الطلبة أثناء االختبارات: 27

A                               أطلب منهم إبقاء أعينهم على الورقة

Bاستخدم اختبارات موضوعية

C                             أسمح لهم بتحريك عيونهم عن الورقة

Dأستخدم اختبارات مقالية

لتسهيل عملية التدفق الحر إلجابات الطلبة أطرح أسئلة: 28

Aصعبة

Bسهلة

Cجدلية

D  قصيرة

لتمكين الطاب من استيعاب التعلم الجديد: 29

A                                    أوفر فرصاً للمناقشات ضمن مجموعات صغيرة

Bأؤكد على قيمة موضوع التعلم

C            أكلفهم بكتابة أكبر كم من األسئلة حول التعليم الجديد

Dأجيبهم عن أسئلتهم عن موضوع التعلم

إليجاد منافذ إيجابية للطلبة للتعبير عن انفعاالتهم: 30

A                        أكلفهم بمشاريع ضمن مجموعات صغيرة

Bأستخدم استراتيجيات تعلم تنافسية

C                        أستخدم عبارات تحفيزية

Dأطلب منهم تنفيذ عدة مهام في آن واحد

لتحفيز ذاكرة الطلبة: 31

A                           أحفز نظام الذاكرة الفردي بما يتناسب مع كل طالب

Bأشجعهم على تقديم تساؤالت غير المألوفة

C                                   أركز على السياق الخاص بالتعلم

D                                       أقدم تغذية راجعة مؤجلة

لتوفير بينة آمنة انفعالياً بين الطلبة: 32

A                                  أوفر لهم وقتاً كافيا لتنفيذ المهمة

Bً أواجههم بمشكات ال يستطيعون حلها آنيا

Cأعرض المحتوى بشكل متدرج

Dأدرج موضوعات غير مرتبطة بالمحتوى
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لمساعدة طلبة على استكشاف المعنى الشخصي للتعلم: 33

A                    أشجعهم على استخدام كلماتهم الخاصة

Bأقدم رسائل إيجابية عن محتوى التعلم

C               أقيم مناقشات ضمن مجموعات كبيرة

Dأشرح العمل المتوقع من كل طالب

لمساعدة الطلبة على تنظيم معلوماتهم: 34

A أربط بين موضوع المحاضرة والتعلم السابق

Bأوفر ملخص لكل مهمة سبق تعلمها

C                 أكثف األنشطة التعليمية المقدمة لهم

Dأعقد مناظرات بين الطلبة

لمساعدة الطلبة على القيام بعمليات التفكير الحقيقي: 35

A                         أكلفهم بكتابة أسئلة لاختبارات

Bأتقبل تعليقاتهم على موضوع التعلم

Cأقدم لهم تلميحات لما هو متوقع منهم

D أقدم مصادر تعلم متنوعة

لمساعدة الطلبة على االحتفاظ بالمعلومات: 36

A                               أجري اختباراً تنافسياً بين الطلبة

B                         أشاركهم بخبراتي الشخصية

C               أطلب منهم مناقشة تعلمهم الجديد مع زمائهم

Dأدرج موضوعات غير مرتبطة بالمحتوى


