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 :الممخص
تقديـ تصكر مقترح قائـ عمى نظرية التعمـ المستند إلى ىدفت الدراسة 

العمـك الشرعية بالمرحمة الثانكية في مدينة ألداء التدريسي لمعممات للمدماغ 
الرياض، كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي، كاعتمدت عمى االستبانة 
كأداة ليا مف أجؿ قياس مستكل تكظيؼ معممات العمـك الشرعية بالمرحمة 
الثانكية لنظرية التعمـ المستند لمدماغ في أدائيف التدريسي سكاء فيما يتعمؽ 

أك تنفيذه أك تقكيمو، كطبقت الدراسة عمى عينة مف معممات بتخطيط األداء 
( معممة، تـ 403العمـك الشرعية بالمرحمة الثانكية بمدينة الرياض بمغت )

تكزيعيف كفؽ متغيرم المؤىؿ كسنكات الخبرة، كأسفرت النتائج عف أف 
مستكل تكظيؼ معممات العمـك الشرعية لنظرية التعمـ المستند لمدماغ في 

التدريسي جاء في اإلجماؿ متكسط، حيث جاء محكر تخطيط األداء  األداء
التدريسي بمستكل متكسط بينما جاء محكر تقكيـ األداء التدريسي بمستكل 
متكسط أما محكر تنفيذ األداء التدريسي فقد جاء بمستكل منخفض، ، 
كانتيت الدراسة بتقديـ تصكر مقترح لتنمية األداء التدريسي لمعممات العمـك 
الشرعية في ضكء نظرية التعمـ المستند لمدماغ مكضحة ىدؼ التصكر 

 كمنطمقاتو كمحاكره كمتطمبات تنفيذه.
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Abstract: 

The current study aimed to present a brain-based 

proposed perspective for developing the teaching 

performance of the forensic science teachers in terms of 

the principles of the brain based learning in Riyadh city. 

The study made use of the descriptive method, and 

utilized a questionnaire as an instrument for collecting 

the study data. The study was administered to a sample 

of forensic science secondary stage teachers in Riyadh 

(totaling 304 teachers). The study participants were 

categorized according to the variables of qualification 

and years of experience. The results revealed that the 

level of teaching performance of the Islamic science 

teachers in accordance with the principles of the brain 

based learning came with an average degree. The 

dimension of teaching performance planning came with 

an average degree while the dimension of evaluation of 

teaching came with an average degree. The dimension of 

implementation of the teaching performance came with a 

low degree. The study developed a proposed vision to 

develop the teaching performance of the forensic science 

teachers in the light of the principles of brain-based 

learning. 
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 :المقدمة
( مكاكبان لرسالة التعميـ كداعمان 2040جاء إعالف المممكة العربية السعكدية لرؤية )

لمسيرتيا، مستيدفان بناء جيالن قادران عمى تحمؿ المسؤكلية،كصنع القرار، كمف منطمؽ السياسة 
ير فرص التعميـ كالتعمـ في بيئة مناسبة ( عمى تكف2040التعميمية لممممكة، أكدت رؤية )

لمجميع، كعمى رفع جكدة مخرجاتو، كدعت إلى االىتماـ بالبحث العممي، كاالرتقاء بالميارات 
الفنية كالعممية لكافة العامميف في قطاع التعميـ، كنادت إلى تشجيع اإلبداع كاالبتكار،كتنمية 

ىناؾ تكجيان كبيران إلحداث تغييرات جذرية الشراكة المجتمعية، كيشير ذلؾ االىتماـ عمى أف 
( 2040في النظاـ التعميمي؛ لييسيـ في تمبية احتياجات الفرد كالمجتمع المتجددة، فرؤية )

فرصة مناسبة إلضفاء التجكيد كالتطكر عمى نظاـ التعميـ في المممكة العربية السعكدية )كزارة 
 ىػ(.5344التعميـ، 

تجدات التربكية، فإف األمر يتطمب ضركرة التحديث كنظران لتعدد المتغيرات كالمس
كالتطكير المستمر لبرامج إعداد كتدريب المعمميف في شتى المجاالت؛ نظران لما يكجيكنو مف 
مشكالت عمى صعيد الكفايات المينية داخؿ كخارج الصؼ، إضافة إلى االنفجار المعرفي 

التعميمية مكاكبتو كالتعايش معو،  الذم يشيده العالـ في الكقت الحالي فرض عمى األنظمة
كذلؾ بإجبارىا عمى تغيير اتجاه العممية التعميمية بتغيير طرقيا التقميدية القائمة عمى حشك 
كتمقيف المعارؼ بشكؿ سمبي ييظير ضعؼ قدرة المتعمـ في كيفية االستفادة منيا كتسخيرىا 

جاه إكساب المتعمـ استراتجيات عند مكاجية متغيرات العصر المتجددة، كاالنتقاؿ بيا نحك ات
كطرؽ حصد المعرفة مف مصادرىا المختمفة، كتمكينو مف ميارات التعامؿ معيا )سابك، 

2055 ،2 ،4.) 
( إلى إعداد المعمميف كتأىيميـ 2040كتسعى كزارة التعميـ في رؤيتيا التعميمية )

متعمميف؛ ليحققكا مراكز كتطكيرىـ، بما يضمف تحسيف المخرجات التعميمية كاالرتقاء بمستكل ال
كسابو كثير مف المعارؼ  متقدمة عمى مستكل العالـ، فالجامعات تساىـ في إعداد المعمـ كا 
كالميارات كاالتجاىات التي تؤىمو لمينة التعميـ، كلكف تبقى ىناؾ مستجدات في الميداف 

أثناء الخدمة.  يحتاجيا المعمـ لممارسة دكره كفؽ تمؾ المتغيرات، كيكتسبيا مف خالؿ التدريب
( أف التدريب أثناء الخدمة ىك الذم يحدد نكعية التعميـ الذم 530، 2003كذكرت العنزم )

 يتمقاه الطالب في المدارس. 
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كفي ظؿ التغيرات السريعة كالمتالحقة التي يشيدىا العصر الحالي كانعكاس مظاىر 
صفة خاصة باعتباره مف ىذه التغيرات عمى العممية التعميمية بصفة عامة، كعمى المعمـ ب

الركائز األساسية الميمة لنجاح العممية التعميمية كتحقيؽ أىدافيا،  كمف أجؿ ىذا يحتـٌ عمى 
كؿ أمة أف تؤمف بالدكر القيادم لممعمـ،  كأف تعيد النظر في عممية إعداده كتنميتو مينينا؛ 

ة عمى عاتقو تجاه حتى يتمكف مف مكاجػية تحديات العصر كيقكـ بالمياـ الخطيرة الممقا
 (.210ـ،  2052متطمبات المجتمع الذم نعيش فيو )أحمد،  

كفي المممكة العربية السعكدية تكلي سياسة التعميـ كالتدريب الميني كالتربكم أىمية 
بالغة باعتباره دعامة مف دعائـ التطكر الميني لممعمميف ، ك أكدت عمى الجيات المختصة 

التدريبية كالتجديدية لترسيخ الخبرات ككسب المعمكمات  أف تعطي عناية كافية لمدكرات
( كقد بذلت كزارة التعميـ في المممكة 51ىػ ، 5322كالميارات الجديدة ،) الكثيرم كالنصار، 

عدادىـ ، كتييئة  عمى مدل السنكات الماضية جيكدان كبيرة كمكثفة في تدريب المعمميف كا 
لبرامج الالزمة لالرتقاء بمستكل أداء المعمـ الظركؼ كالتسييالت لذلؾ ، كأعدت الخطط كا

 الميني كالتربكم .
كمف النظريات الحديثة كذلؾ التي يمكف أف تسيـ في كافة المجاالت مدخؿ التعمـ 
المستند لمدماغ ، كالمنبثقة مف عمـ األعصاب المعرفي، التي ظيرت نتيجة ألبحاث الدماغ، 

ت؛ منيا: عمـ األعصاب كعمـ كظائؼ حيث كاف ليا تأثير كبير في عدد مف المجاال
األعضاء، كالكيمياء الحيكية، كالطب، كعمـ النفس كعمـ المعرفة، كقد أدل ىذا التكامؿ 

 (.2003كالتعاكف إلى ظيكر مدخؿ التعمـ المستند لمدماغ  )زيتكف، 
الطالب أكثر  تجعؿكالتعمـ  لمتعميـ نظرية شاممةالتعمـ المستند لمدماغ نظرية كتعد 

ستند إلى تركيب ت اإنتاجان، كالمعمميف أقؿ إحباطان، كيغير نظرة المعمميف إلى طالبيـ. كما أني
الدماغ ككظيفتو، فما داـ الدماغ لـ يمنع مف إنجاز عممياتو الطبيعية فإف التعمـ سيحدث، كىذه 

اث عمـ النفس النظرية ليست مدعكمة فقط مف قبؿ عمـ األعصاب كلكنيا مدعكمة كذلؾ بأبح
 (.2003المعرفي )قطامي كالمشاعمة، 

كالتعمـ المستند لمدماغ ىك تكظيؼ فعاؿ الستراتيجيات فعالة تعتمد عمى اثني عشر 
تعد ركابط قكية بيف عمـ األعصاب كالتربية، كييتـ ىذا النكع مف التعمـ بأمثؿ طريقة  أى مبد
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إلعداد، كاالكتساب، كالتفصيؿ، يتعمـ بيا الدماغ، كيسير في خمس مراحؿ أساسية كىي: ا
 (.212، 2053كتككيف الذاكرة، كالتكامؿ الكظيفي )جينسف، 

كيرل بعض الباحثيف أف الظركؼ كالشركط المتطمب أف يدركيا المعمـ كيييئ كجكدىا 
في المكقؼ التعميمي، حتى يككف لديو معرفة بأبحاث الدماغ تتضمف تطبيقات عممية في 

لتمؾ التطبيقات أف يككف ىناؾ ركابط بيف ما نعرفو عف المخ كبيف  الكاقع الصفي، كمف الميـ
 .(Varghese & Pandya,2016)الكيفية التي يتـ بو التدريس 

فالتركيز عمى التعمـ الفعاؿ يساعد المتعمـ عمى تكظيؼ المعرفة كتطكير قدراتو عمى 
(. كالتعمـ الفاعؿ ينشأ مف التكظيؼ الفعاؿ (Shabatat& Al-Tarawneh,2016التفكير 

 لطرؽ كاستراتيجيات تتناغـ مع آلية عمؿ الدماغ. 
كما أكدت العديد مف الدراسات عمى فاعمية التعمـ المستند لمدماغ في تنمية ميارات  

التفكير العميا كعادات العقؿ كالتحصيؿ الدراسي كالتفكير الرياضي كالقدرة عمى حؿ 
(، 2053((، كدراسة الرفكع كالقيسي2009) Tufekci & Demiralدراسة المشكالت، مثؿ 
(. كما جاء مف أىـ تكصيات تمؾ الدراسات 2052((، كدراسة مزيد 2051كدراسة القرني )

ضركرة تدريب المعمميف عمى خصائص كمميزات ىذا النكع مف التعمـ، كالميارات التدريسية 
 المرتبطة بو.

 مشكمة الدراسة:
مف الجيكد التي تبذليا كزارة التعميـ في التطكير الميني لممعمميف مف خالؿ عمى الرغـ 

تطكير ك إنشاء مراكز التدريب الميني ، إال أف بعض الدراسات أشارت إلى أف التطكير 
الميني بكضعو الحالي يعاني الكثير مف الصعكبات كالمشاكؿ ، فقد أشارت نتائج المؤتمر 

مية لممعمـ )جسـ( "المعمـ:  متطمبات التنمية كطمكح المستقبؿ ( األكؿ لمجمعية السعكدية العم
ـ إلى أف تدريب المعمميف كالمعممات أثناء الخدمة اليزاؿ دكف 2055كالمنعقد في أبيا في 

مستكل الطمكحات كأكصى المؤتمر بأىمية تطكير ك إعداد المعمـ كتطكير أدائو في ضكء 
 العالمية كالمتطمبات التربكية .االتجاىات المعاصرة لمكاكبة المتغيرات 

أشارت نتائج العديد مف المؤتمرات ) مؤتمر معمـ المستقبؿ بكمية التربية في جامعة  كما
، مؤتمر إعداد كتدريب المعمـ في ضكء مطالب التنمية كمستجدات  2051الممؾ سعكد 

فيا كمينيا في ، مؤتمر إعداد المعمـ العربي معر 2051العصر بكمية التربية جامعة أـ القرل 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )3العدد )

 2020 ايلول

 

)2354 ) 
 

، مؤتمر المعمـ كعصر المعرفة الفرص  2052الجامعة العربية المفتكحة بالككيت ، 
( إلى ضركرة العناية ببرامج إعداد كتدريب المعمميف  2052كالتحديات بجامعة الممؾ خالد 

 كأىمية استجابتيا لممتطمبات الحديثة .
كية لمتعميـ في كثير مف كتعزك كثير مف الدراسات كالبحكث ضعؼ المخرجات الترب

(،  كيؤكد ذلؾ 525-520ـ،  2002الحاالت إلى ضعؼ إعداد المعمميف )البيكاشي،  
ىػ حيث بمغ متكسط نسب الرسكب في 5342إحصائيات اختبارات كفايات المعمميف لعاـ 

ىػ( 5342% )المركز الكطني لمقياس كالتقكيـ في التعميـ العالي،  10اختبار كفايات المعمميف 
ىػ )المركز الكطني لمقياس كالتقكيـ في 5343ىي نفس النسبة تقريبان إلحصائيات المركز لعاـ ك 

ىػ(،  كىذا مؤشر لضعؼ إعداد المعمميف إذا ما قارناىا بأعداد 5343التعميـ العالي،  
ىػ( أنو 5342المتقدميف لنفس االختبار،  كمف جانب آخر تشير إحصائيات )كزارة التعميـ،  

( كىذا الرقـ في تزايد 134.514معمميف كالمعممات بالمممكة العربية السعكدية )بمغ عدد ال
تصاعدم مستمر،  مما يزيد مف صعكبة كتكمفة تدريبيـ كتطكير مياراتيـ عف طريؽ برامج 
التنمية المينية التقميدية،  لذلؾ ظيرت رؤل جديدة لتنمية المعمـ مينيان بأقؿ تكمفة لتدريبيـ 

 بما يفي بمتطمبات العصر.كتطكير مياراتيـ 
 كما أشارت بعض الدراسات إلى تدني مستكل المعمميف نظران لضعؼ برامج اإلعداد

(، كتعييف معمميف غير تربكييف في المدارس كغير 43، 2051)ابف ىكيمؿ كالعنادم، 
 (522، 2053متخصصيف )المغيدم، 

ب المعمميف أثناء كفي نفس السياؽ أشارت العديد مف الدراسات إلى أف برامج تدري
كؿ دكف االستفادة مف ىذه  الخدمة لـ تؤًت ثمارىا المرجٌكة؛ نظرنا إلى كجكد عدة معكقات قد تحي

 (. 2051( كدراسة )آؿ سكيداف، 2053(، ك)الناجـ، 2053البرامج، منيا دراسة )اليحيى، 
شرعية كما أشارت العديد مف الدراسات إلى ضعؼ مستكل األداء الميني لمعمـ العمكـ ال

كالتربية اإلسالمية بصفة عامة كفي تنمية ميارات التفكير لدل المتعمميف خاصة، كمف ىذه 
 ىػ(. 5344(، كدراسة )التكيجرم، 2005الدراسات: دراسة )الغامدم، 

( إلى قصكر في مستكل جكدة األداء التدريسي 2003كما أشارت دراسة )أبك زيد، 
( عمى Sylvia Chong,2014ذا أكدت دراسة )كل ،لممعممات كضعؼ االتجاه نحك المينة
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أىمية تطكير برامج إعداد المعمميف مف خالؿ التأكيد عمى إدارة الجكدة األكاديمية لنظاـ 
 اإلعداد كمراجعة كتقييـ األداء المؤسسي.

كفي سياؽ آخر أكدت عديده مف الدراسات مثؿ دراسة كؿ مف: )سحر عز الديف، 
( عمى أىمية التكامؿ بيف النظرية البنائية Goswami, 2008؛ Hansen, 2002 ؛2052

كالتعمـ المستند لمدماغ ، أم بيف عمـ األعصاب المعرفي كعمـ النفس المعرفي، كضركرة 
التشارؾ فيما بينيما في قيادة التفكير حكؿ التدريس كالتعمـ كىك ما سينتج عنو مجاؿ ميـ 

 كجديد.
العممية التعميمية، فإف األمر يتطمب تككينو كنظران ألف المعمـ يعد مف أىـ عناصر 

مداده بما يٌجد في ميداف عممو مف معمكمات مختمفة كتجارب مفيدة.كالمعمـ  تككينان جيدان، كا 
الناجح ىك الذم يستجيب لتطكرات الحياة مف حكلو، كما يحدث في المجتمع اإلنساني مف 

منو المركنة كعدـ الجمكد، كالقدرة  تغيرات، كما يستجد فيو مف اتجاىات معاصرة، كىذا يتطمب
عمى التجديد كاالبتكار في محيط عممو، فال يستكيف لمعمؿ الرتيب الذم يقكـ بو عامان بعد 
عاـ، كلكف ينبغي أف يدرؾ أف لكؿ عاـ ظركفو كمتطمباتو كمقتضيات العمؿ بو.)عامر، 

 (.4، 2053كالمصرم 
ء قادة العمؿ التربكم العشريف كالمنعقد كقد عقد في المممكة العربية السعكدية مؤتمر لقا

ىػ( كالذم أكصى بضركرة إعداد كتأىيؿ 5342/  2-5إلى  1-24في أبيا في الفترة مف )
المعمميف كتطكيرىـ مينيان بما يتناسب مع متطمبات العممية التعميمية الحديثة، كتزكيدىـ 

لمناىج )كزارة التربية بإستراتيجيات التدريس الحديث، المتكاكبة إلنجاح مشركع تطكير ا
 ( 2055كالتعميـ، 

كما جاءت بعض الدراسات التي تكصي بضركرة التدريب عمى استخداـ االستراتيجيات، 
( بحيث أكدت عمى أف تدريب المعمميف أثناء الخدمة عمى 2050كما في دراسة المالكي )

ف كنمكىـ الميني. استخداـ استراتيجيات التعمـ النشط المختمفة ليا أثر عمى أداء المعممي
( التي أكصت بتطكير برامج إعداد المعمميف كتكثيفيا أثناء 2005ككذلؾ دراسة الحجيمي )

الخدمة، بحيث تحتكم عمى عدد مف إستراتيجيات التدريس الحديثة. كأكصى الدميخي 
ق(كذلؾ في دراستو بأىمية تدريب المعمميف كفؽ اإلستراتيجيات المناسبة، كأكدت 5323)
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( عمى أف التدريب لممعمميف أثناء 2055(، كمصطفى كأميف )2052ازم المطرفي )دراستا غ
 الخدمة عمى الطرؽ كاإلستراتيجيات يمثؿ أىمية كبيرة بالنسبة ليـ.

كمكاكبة ليذا التطكر سعت كزارة التعميـ بالمممكة العربية السعكدية إلى إجراء عممية 
قميدم القديـ لممناىج إلى النمط الحديث تطكير شاممة عمى مناىجيا، لمخركج مف النمط الت

ستراتيجياتو، كالذم يدعكا إلى إعطاء المتعمـ مساحة أكبر مف  القائـ عمى التعمـ النشط كا 
التفاعؿ كالنشاط كتكسيع التفكير أثناء التعمـ، مما استكجب معو سعي الكزارة لمعمؿ عمى 

طكير أدائيـ التدريسي بما يتكافؽ مع تدريب معممييا عمى اإلستراتيجيات التدريسية الحديثة، كت
 محتكل مناىجيا المطكرة، كمحاكلة إبعادىـ عف الطرؽ التقميدية في تدريسيا. 

كلعالج القصكر فيو تأتي ىذه الدراسة  ي لممعممات،في ضكء ضعؼ األداء التدريسك 
دماغ، إللقاء الضكء عمى مدل تكظيؼ معممات العمـك الشرعية لمبادئ التعمـ المستند إلى ال

 .وكتقديـ تصكر مقترح ل
 أسئمة الدراسة:

 ما مدل تكظيؼ معممات العمـك الشرعية بالمرحمة الثانكية لمبادئ التعمـ المستند لمدماغ؟ .5
ألداء التدريسي لمعممات العمكـ الشرعية لما التصكر المقترح القائـ عمى التعمـ المستند لمدماغ  .2

 بالمرحمة الثانكية؟
ألداء التدريسي لمعممات ل تقديـ تصكر مقترحأىداؼ الدراسة: ىدفت الدراسة بشكؿ رئيسي 

العمـك الشرعية بالمرحمة الثانكية في ضكء نظرية التعمـ المستند لمدماغ، كذلؾ مف خالؿ تعرؼ 
 ما يمي:

 مدل تكظيؼ معممات العمـك الشرعية لمبادئ التعمـ المستند لمدماغ. .5
ألداء التدريسي لمعممات العمـك لح القائـ عمى التعمـ المستند لمدماغ تقديـ التصكر المقتر  .2

 الشرعية.
أىمية الدراسة: تنطمؽ أىمية الدراسة مف عدة اعتبارات نظرية كتطبيقية يمكف إيجازىا عمى 

 النحك التالي:
أىمية األداء التدريسي لممعممات بصكرة عامة كمعممات العمـك الشرعية بصكرة خاصة  .5

 لمتطكير المستمر في ضكء المستجدات كالمتغيرات التربكية المتجددة. كاحتياجو
 أىمية التعمـ المستند لمدماغ  كما يترتب عمى تكظيفيا في التعميـ مف آثار إيجابية. .2
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إفادة معممات العمكـ الشرعية مف خالؿ الكقكؼ عمى مستكل تكظيفيـ التعمـ المستند لمدماغ   .4
 كر مقترح يسيـ في تطكيره.في التعميـ، كمف خالؿ تقديـ تص

إفادة مخططي كمطكرم مناىج العمكـ الشرعية بما تقدمو مف نتائج ييؤخذ بيا في عمميات  .3
 التخطيط كالتطكير.

إفادة مسئكلي برامج إعداد كتدريب المعمميف كتنميتيـ مينيان بما تقدمو مف نتائج تساعدىـ في  .1
 لممعميف.تخطيط كتطكير البرامج التدريبية كالتنمكية 

 يمكف لمدراسة أف تفتح مجاالن أماـ الباحثيف لدراسات أخرل ذات صمة بمكضكعيا. .2
 حدكد الدراسة: اقتصرت الدراسة عمى الحدكد التالية:

الحدكد المكضكعية: تكظيؼ مبادئ نظرية التعمـ المستند لمدماغ في تدريس العمكـ الشرعية  .5
 مع تقديـ تصكر مقترح لتنمية أداء معمماتيا.

 لحدكد البشرية: معممات العمـك الشرعية بالمرحمة الثانكية المحدديف بعينة الدراسة.ا .2
 .المدارس الحككمية الثانكية لمبنات بمدينة الرياضالحدكد المكانية:  .4
 ىػ.5335عاـ الجامعي فصؿ الدراسي الثاني مف الالحدكد الزمانية: ال .3

 مفاهيم الدراسة:
( التعمـ المستند لمدماغ  بأنو: "نظرية تيبنى 52، 2005) عرؼ زيتكف التعمـ المستند لمدماغ:  .5

عمى بنية المخ ككظيفتو، كتنادم بالفيـ العميؽ لممخ ككظائفو المعقدة، كتبني أساليب أكثر 
 فاعمية لعمميتي التعميـ كالتعمـ".

جرائيًّا يمكف تعريفو بأنو: تنظيـ المكاقؼ التعميمية كالتعمُّمية كفؽ تركيبة كعمميات  كا 
طبيعة الدماغ، كيمكف تدريب المعممات عميو ليكتسبف مياراتو تدريسيةن تجعؿ أداءىف فاعالن ك 

 في ىذه المكاقؼ. 
( بأنو "مستكل قياـ المعمـ بتنفيذ المياـ 504، 2002عرفو )العمايرة،  األداء التدريسي: .2

مؽ بميامو التعميمية المناطة بو كما يبذلو مف ممارسات كأنشطة كسمككيات تتع –التعميمية 
 المختمفة تعبيران سمككيان".
( بأنو "كسيمة التعبير عف امتالؾ المعمـ لمميارات التدريسية 3، 2003كعرفو )الفرا، 

 تعبيران سمككيان".
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كيعرفو إجرائيان بأنو: عبارة عف مجمكعة مف الميارات التدريسية، يتـ التخطيط ليا 
دارتيا كفؽ مراحميا )التخطيط  قكيـ(، بشكؿ فاعؿ مف ًقبؿ معممة العمـك الت –التنفيذ  –كا 

 الشرعية، بيدؼ تحقيؽ األىداؼ المحددة سمفان بأكبر قدر مف الجكدة كالتميز.
العمكـ الشرعية: يقصد بالعمكـ الشرعية مقررات التربية اإلسالمية في التعميـ العاـ كتركز عمى  .4

كتشمؿ عادة القرآف الكريـ تنمية شخصية الطالب دينيا كأخالقيا مف خالؿ عدد مف المقررات 
 كالفقو كالتكحيد كالحديث كالتفسير كالتجكيد.

 الدراسات السابقة والتعميق عميها:
تعرؼ فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى إلى  تىدفك (: 2055دراسة الغامدم )

حمة نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية ميارات التدريس لدل معممات الرياضيات بالمر 
المتكسطة، كلتحقؽ ىذا اليدؼ تـ إعداد قائمة بالميارات التدريسية في ضكء نظرية التعمـ 
المستند إلى الدماغ، كما تـ تصميـ برنامج تدريبي قائـ عمى النظرية يحتكم عمى ميارات 
التدريس في ضكء النظرية الكاجب تكفرىا لدل معممات الرياضيات بالمرحمة المتكسطة، 

و في تنمية ميارات التدريس، كتـ إعداد أداتي البحث المتمثمتيف في بطاقة تحميؿ كقياس فعاليت
تخطيط التدريس كبطاقة المالحظة لتنفيذ كتقكيـ التدريس لمعممات الرياضيات بالمرحمة 
المتكسطة، في ضكء نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ، كتككنت عينة البحث المختارة مف 

ضيات بمكتب الكسط بإدارة تعميـ بيشة، كاستخدمت الباحثة المنيج ( معممة لمادة الريا22)
الكصفي لتصميـ كبناء البرنامج التدريبي، كلتصميـ أداة البحث )بطاقتي التحميؿ كالمالحظة(، 
كما استخدمت المنيج شبو التجريبي )نظاـ المجمكعة الكاحدة( لتطبيؽ تجربة البحث، كقد تـ 

حميؿ كبطاقة المالحظة( قبميًّا عمى عينة البحث بيدؼ التعرؼ تطبيؽ أداة البحث )بطاقة الت
عمى مستكل ميارات التدريس لدل المعممات في ضكء النظرية، كبعديًّا بيدؼ التعرؼ عمى 
الفركؽ بيف التطبيؽ القبمي كالبعدم ألداة البحث، كقد أسفرت النتائج عف كجكد فركؽ ذات 

سطي درجات ميارات تخطيط التدريس لدل ( بيف متك 0.00داللة إحصائية عند مستكل )
معممات الرياضيات بالمجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبمي كالبعدم لبطاقة تحميؿ تخطيط 

( 0.00التدريس، لصالح التطبيؽ البعدم، ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل )
المجمكعة التجريبية في بيف متكسطي درجات ميارات تنفيذ التدريس لدل معممات الرياضيات ب
 التطبيقيف القبمي كالبعدم لبطاقة تنفيذ التدريس، لصالح التطبيؽ البعدم.
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ق(: التي استيدفت تعرؼ كاقع تدريس معممي العمكـ الشرعية 5344دراسة )التكيجرم، 
كاعتمدت  لميارات التفكير الناقد أثناء التدريس بالمرحمة الثانكية بمنطقة القصيـ التعميمية.

عمى المنيج الكصفي التحميمي، لكصؼ األداء التدريسي لمعممي العمكـ الشرعية أثناء دركس 
( مف معممي العمكـ الشرعية مف خالؿ استطالع  34الفقو كالحديث، كطبقت عمى عدد )

( معمما أثناء تدريس مادتي 23أرائيـ باستخداـ االستبانة، كبطاقة مالحظة طبقت عمى عدد )
لمرحمة الثانكية لمكقكؼ عمى أدائيـ فعميان. كدلت نتائج الدراسة عمى أف أداء الحديث كالفقو با

معممي العمـك الشرعية كفقا الستجاباتيـ عمى مجاالت االستبانة متكسط المستكل كىك ما يشير 
إلى أف المعمميف لدييـ إدراؾ لميارات التفكير الناقد عمى المستكل النظرم كفقا ألدائيـ فى 

يسي لمقررم الفقو كالحديث بالمرحمة الثانكية. أما النتيجة الكمية لبطاقة مالحظة األداء التدر 
ميارات التفكير الناقد جاءت بمستكل منعدـ في األداء التدريسي لمعممي الحديث كالفقو 

 بالمرحمة الثانكية.
تعرؼ كاقع األداء التدريسي لمعممات المرحمة إلى (: ىدفت 2052دراسة الطكيؿ)

ة في ضكء نظرية التعميـ القائـ عمى أبحاث الدماغ، كاستخدمت المنيج الكصفي االبتدائي
التحميمي كتككنت عينة الدراسة مف المشرفات التربكيات كالتي طبقت عمييف أداة الدراسة 

( مشرفة تربكية. بينما تمثمت عينة الدراسة 525)استبانة( في عينة عشكائية بسيطة قكاميا )
قت عمييف أداة الدراسة )بطاقة المالحظة( في عينة عشكائية قكاميا مف المعممات كالتي طب

( معممة مف معممات المرحمة االبتدائية في مكاتب التعميـ بمدينة الرياض كمف مختمؼ 22)
التخصصات الدراسية. كقد استخدمت الباحثة أداتيف؛ األكلى استبانة لمتعرؼ عمى كاقع أداء 

لتربكيات كبطاقة مالحظة لرصد كاقع األداء التدريسي التدريس مف كجية نظر المشرفات ا
الفعمي لمعممات المرحمة االبتدائية. ككانت أىـ نتائج الدراسة أف ميارات األداء التدريس 
المرتبطة بمرحمة )تخطيط التدريس( كمرحمة )تنفيذ التدريس( كمرحمة تقكيـ التدريس( كميارات 

ضكء متطمبات التعمـ المستند لمدماغ ، جاءت درجة تكفير بيئة التعميـ كالتعمـ الداعمة في 
ممارسة تمؾ الميارات بشكؿو عاـ )متكسطة( باتفاؽ كجية نظر المشرفات التربكيات مع نتائج 
تقييـ بطاقة مالحظة المعممات حكؿ ممارسة ىذه الميارات، كمكافقة المشرفات التربكيات 

تحسيف األداء التدريسي لممعممات في بدرجة كبيرة عمى المقترحات التي كضعتيا الباحثة ل
 ضكء النظرية.  
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تحديد مدل ممارسة معممي المغة العربية بفصكؿ إلى (: ىدفت 2053دراسة حسنيف )
محك األمية لميارات التدريس في ضكء التعمـ المستند إلى نتائج أبحاث الدماغ عمى ضكء 

تكشافي، ككانت عينة الدراسة متغيرم الخبرة كالمؤىؿ كاستخدـ البحث المنيج الكصفي كاالس
( معممنا في بعض إدارات قطاع جنكب القاىرة لتعميـ الكبار، كجاءت نتائج الدراسة 540)

بكجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف درجات أفراد العينة عمى استبانة درجة ممارسة معممي 
اغ راجعة الختالؼ المغة العربية لميارات التدريس عمى ضكء التعمـ المستند إلى أبحاث الدم

( سنكات خبرة. كتكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 1الخبرة لصالح مجمكعة أكثر مف )
درجات أفراد عينة عمى استبانة درجة ممارسة معممي المغة العربية لميارات التدريس في ضكء 
التعمـ المستند إلى أبحاث الدماغ، راجعة الختالؼ المؤىؿ لصالح "مجمكعة مؤىؿ عاؿو 
فأكثر". كمف التكصيات ضركرة تدريب المعمميف عمى استراتيجيات التدريس المستندة إلى 

 أبحاث الدماغ.
ق(: كالتي استيدفت تعرؼ مدل إسياـ معمـ العمكـ الشرعية في 5340دراسة )المبدؿ، 

تنمية ميارات التفكير الناقد لدل طالب المرحمة المتكسطة بمدينة الرياض، كتككنت عينة 
معممان مف معممي المرحمة المتكسطة بمدينة الرياض، كقاـ الباحث بإعداد  552مف  الدراسة

استبانة تتضمف االستراتيجيات التي يتبعيا معممي العمكـ الشرعية لإلسياـ في تنمية التفكير 
الناقد لدل الطمبة، كتمثؿ منيج الدراسة في المنيج الكصفي، كتكصمت نتائج الدراسة إلى أف 

 ـ الشرعية يساىمكف بدرجة متكسطة في تنمية ميارات التفكير الناقد لدل طالبيـ.معممي العمك 
(: ىدفت تعرؼ مدل استخداـ معممات العمكـ الشرعية 5340دراسة قامت بيا الحمكد )

في المرحمة المتكسطة أسمكب الحكار كالمناقشة في التدريس، كالتعرؼ عمى أىـ المعكقات 
طريقة استخدمت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الكصفي، التي تحكؿ دكف استخداـ ىذه ال

أف عينة الدراسة مكافقات عمى استخداميف كاحدة عمى األقؿ  نتائج ىذه الدراسة أىـ ككاف مف
مف خطكات الحكار كالمناقشة كأنيف حريصات عمى تعرؼ الخصائص الالزمة إلنجاح 

إلى كجكد عدد مف معكقات استخداـ طريقتي الحكار كالمناقشة، كما أشارت نتائج الدراسة 
 أسمكب الحكار كالمناقشة أثناء تدريس مقررات العمـك الشرعية 

(: كالتي استيدفت تعرؼ مدل تنمية معمـ العمـك الشرعية لميارات 2003دراسة )البكر، 
 التفكير الناقد لدل طالب المرحمة الثانكية في المممكة العربية السعكدية، كتككنت عينة الدراسة
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( معممان بالمرحمة الثانكية، كتمثمت أداة الدراسة في قائمة بميارات التفكير الناقد، 544مف )
 كأظيرت نتائج الدراسة أف تحقيؽ معمـ العمـك الشرعية لميارات التفكير الناقد فكؽ المتكسط.

 التعميق عمى الدراسات السابقة:
بمتغيرم الدراسة الحالية سكاء يتضح مف العرض السابؽ تنكع الدراسات التي اىتمت 

ما اىتـ منيا بالتعمـ المستند لمدماغ  أك ما اىتـ باألداء التدريسي، كما يالحظ تبايف اليدؼ 
الرئيس ليذه الدراسات ما بيف تقرير كاقع أك بياف العالقة ببعض المتغيرات كمدل التأثير 

ىذه الدراسات ككذلؾ األدكات البحثية كالتأثر، كتبعان ليذا التبياف تباينت الفئات المستيدفة في 
المتبعة فييا، إضافة لتنكع منيجيتيا مع أف الغالب عمييا استخداـ االستبانة كأداة ليا 
كاالعتماد عمى المنيج الكصفي، كتأتي ىذه الدراسة متكافقة مع بعض الدراسات السابقة مف 

البيانات، كما تتكافؽ معيا حيث استخداـ المنيج الكصفي كاالعتماد عمى االستبانة في جمع 
مف حيث االىتماـ باألداء التدريسي كبالتعمـ المستند لمدماغ ، كلكف تتميز الدراسة الحالية عف 
ىذه الدراسات في الجمع بيف المتغيريف مف جية باإلضافة لتميزىا في تركيزىا عمى األداء 

ي مجتمعيا كعينتيا، التدريسي لمعممات العمـك الشرعية مف جية أخرل، بجانب التميز ف
إضافة لتميزىا في تقديميا رؤية مقترحة لتنمية األداء التدريسي لمعممات العمـك الشرعية كفؽ 
مبادئ التعمـ المستند لمدماغ ، كاستفادت الدراسة الحالية مف الدراسات السابقة في تأكيد 

يا في تصميـ اإلحساس بمشكمتيا كفي تناكؿ بعض المفاىيـ النظرية بجانب االستفادة من
عداد األداة كفي تفسير كمناقشة النتائج.  كا 

 اإلطار النظري: ويشمل:
 المحور األول: التعمم المستند لمدماغ

 أواًل نشأة نظرية التعمم المستند لمدماغ:
أدل التكامؿ بيف عمـ األعصاب كالفسيكلكجيا كالطب كعمـ النفس إلى ظيكر اتجاه جديد في 

 Brainكظيفة الدماغ، كىك نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ التعمـ يستند إلى تركيب ك 
Based learning Theory كالذم يسيـ في تفسير عممية التعمـ تفسيرنا عضكيًّا كفسيكلكجيًّا ،

ليصؿ إلى أسس كمبادئ ييحدد مف خالليا أنسب الطرؽ كاالستراتيجيات التي تكظؼ لتيسير 
تطبيؽ األبحاث الجديدة عف الدماغ عمى عمميتي التعميـ عممية التعميـ كالتعمـ،كيعد ثكرةن في 

  (.10: 2004كالتعمـ )عامر كمحمد، 
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كينسب ظيكر التعميـ المستند إلى الدماغ إلى عدد مف العمماء البارزيف في ىذا 
  Hannafford، كEric، كGroffrer and Renate، كHartLesliالمجاؿ كمنيـ: 

 (.50: 2055. )القرني، Susan Kovalicك
 ثانيًا: مفهوم التعمم المستند لمدماغ: 

اختمؼ مفيكـ التعمـ المتكافؽ مع الدماغ في األدبيات التربكية؛ حيث يعده البعض مف 
النظريات التي تفسر عمؿ الدماغ البشرم، كالبعض اآلخر يعتبره مف المداخؿ التي تستخدـ 

ستراتيجيات مشتقة مف أبحاث فييا نتائج أبحاث عمكـ األعصاب، كيعتبره آخركف تقنيات كا
عمـ األعصاب المعرفي، كتـ تكظيفيا لتدعيـ أداء المعمـ كرفع قدرة المتعمـ )المطرفي، 

2053 :512.) 
( بأنو مدخؿ شامؿ لمتعمـ عمى أسس عمـ 512: 2053كيشير إليو المطرفي )

 األعصاب.
نجاز ( بأنو "تعمـ الدماغ مع حضكر الذىف كفؽ إ14، 2051كتعرفو عز الديف )

 عممياتو الطبيعية". 
( بأنو تكظيؼ استراتيجيات قائمة عمى مبادئ أك قكاعد 54: 2053بينما يراه جنسف )

 مستمدة مف فيـ عمؿ الدماغ. 
( أف التعمـ المستند لمدماغ  يعد مدخالن يتمركز 2009) Tufekci. &Demirelكيرل 

، كدائمنا، كمستمرًّا.حكؿ الطالب، معتمدنا عمى كظيفة الدماغ كتركيبو ليحقؽ تعممن   ا فعاالن
( بأنو: "أسمكب أك منيج شامؿ لمتعميـ كالتعمـ 504، 2005كعرفتو ناديا السمطي )

يستند إلى افتراضات عمـ األعصاب الحديثة، التي تكضح كيفية عمؿ الدماغ بشكؿ طبيعي، 
في في مراحؿ كتستند إلى ما يعرؼ حاليان عف التركيب التشريحي لمدماغ البشرم كأدائو الكظي

 تطكره المختمفة".
كمف خالؿ استعراض المفاىيـ السابقة تجد الباحثة أف التعمـ المستند لمدماغ  "ىك  

التعمـ الذم يحفز الدماغ كيستثمر طاقاتو الكامنة، بتييئة خبرات تعميمية تعممية تتـ في بيئة 
ؼ المعمميف صفية أك تدريبية ذات مكاصفات محددة لممتعمميف، كيتـ مف خالؿ تكظي

لالستراتيجيات كالميارات التدريسية القائمة عمى مبادئ تعمـ الدماغ، مع مراعاة تكافر الظركؼ 
 كالشركط التي ينمك في كجكدىا".
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 ثالثًا: أهمية التعمم المستند لمدماغ:  
: 2053تكمف أىمية التعمـ المستند لمدماغ  في العممية التربكية فيما يمي )الزىيرم، 

241 – 242:) 
 .يمٌكف المتعمميف مف حؿ المشكالت بطرائؽ مختمفة 
 .يعمؿ عمى تنمية الحكار كالمناقشة في غرفة الصؼ 
 .يدفع المتعمـ إلى المشاركة في صنع القرارات 
 .يساىـ في تككيف خبرات لممتعمميف 
 .يكجو عممية التعمـ مف أجؿ الفيـ 
  ذاتو، نظرنا لقدرة الدماغ الديناميكية.يمكف المتعمـ مف التعامؿ مع أكثر مف عمؿ في الكقت 

 رابعًا: مراحل التعمم المستند لمدماغ: 
اتفقت العديد مف األدبيات كالكتابات التربكية عمى أف التعمـ المستند لمدماغ  يحدث 

: 2003عمى مراحؿ، كأجمعت غالبيتيا عمى أنيا خمس مراحؿ، ذكرىا قطامي كالمشاعمة )
االستدخاؿ. التفصيؿ كالتكسيع. بناء الذاكرة. االندماج  عداد لمتعمـ.التييئة كاإل ( بأنيا:54-24

 البنائي.
( مراحؿ التعمـ 15: 2051( كعز الديف )230-243: 2053كذكر الزىيرم )

االستعداد لمتعمـ. االندماج المنظـ. اليقظة اليادئة. المعالجة )المستند لمدماغ ، فيما يأتي: 
 .(النشطة. زيادة السعة الدماغية

( 502-502: 2003( كالسمطي )220-211: 2053كما اتفؽ كؿٌّ مف جنسف )
اإلعداد. االكتساب. التفصيؿ. تككيف الذاكرة. )عمى أف مراحؿ التعمـ المستند لمدماغ  ىي: 

 .(التكامؿ الكظيفي
 خامسًا: مهارات التدريس في ضوء التعمم المستند لمدماغ: 

ات التدريس بأنيا: قدرة المعمـ عمى استخداـ ( ميار 25: 2051ييعرؼ الخميفة كمطاكع )
الممارسات كاإلجراءات التي تساعد عمى القياـ بعمميو التدريس بكفاءة عالية يتحقؽ مف خالليا 

 مستكل أفضؿ في العممية التعميمة، كيظير في المحصمة النيائية لنتاجات التعمـ.
كفقنا لفمسفة بناء المناىج ( أف الميارات التدريسية لممعمـ 213: 2052كيرل الحربي )

يمكف  -المطكرة )ماجركىؿ( كالنظريات التي تـ االعتماد عمييا في تنظيـ كتقديـ المحتكل 
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تصنيفيا إلى الميارات التدريسية التالية: ميارات تدريسية في مجاؿ التخطيط )التركيز(، 
 سية في مجاؿ التقكيـ. كميارات تدريسية في مجاؿ التنفيذ )التدريس أك التدريب(، كميارات تدري

كفؽ التقسيـ المتبع في كثيرو مف األدبيات الخاصة بميارات التدريس، فإف عممية 
التدريس تمر بثالث مراحؿ متتابعة كىي: مرحمة التخطيط لمدرس، مرحمة التنفيذ لمدرس، 
كمرحمة التقكيـ. كتحتكم كؿ مرحمة العديد مف الميارات المتناغمة مع عمؿ الدماغ. كربط 
ا لمتدريس يدعـ كيؼ يفكر كيتعمـ الدماغ، كىذا  عممية التدريس بأبحاث الدماغ يقدـ نمكذجن
النمكذج يكجو المعمميف إلى تخطيط كتنفيذ كتقكيـ التدريس ليتناغـ مع عمؿ الدماغ )ىارديمف، 

2054 :54.) 
كيمكف تعريؼ ميارات التدريس في ضكء التعمـ المستند لمدماغ بأنيا: الممارسات 

نشطة التي يفترض أف تؤدييا المعممة أثناء مراحؿ عممية التدريس الثالث )التخطيط كاأل
كالتنفيذ كالتقكيـ( بأداءو يتسـ بالدقة كاإلتقاف، كيمكف مالحظتو كتقييمو كتطكيره كفؽ مبادئ 

 كآلية عمؿ الدماغ.
)نمكذج التدريس المكجو لمدماغ( التدريس المكجو لمدماغ  Hardimanكيصؼ نمكذج  

إعداد المناخ االنفعالي.  )(:52: 2054بست مراحؿ لعممية التعمـ كالتدريس، كىي )ىارديمف، 
تييئة البيئة التعميمية. تصميـ الخبرة. تدريس المعرفة اإلجرائية كالتقريرية. التدريس مف أجؿ 

 التكسع كتطبيؽ المعرفة. تقكيـ التعمـ.
فؽ مع الدماغ كفقنا لنمكذج مما سبؽ يمكف االستنتاج أف مراحؿ التدريس المتكا

Hardiman :ىي 
  .مرحمة التخطيط، كتشمؿ: إعداد المناخ االنفعالي، كتييئة البيئة، كتصميـ الخبرة 
  مرحمة التنفيذ، كتشمؿ: تدريس المعرفة اإلجرائية كالتقريرية، كالتدريس مف أجؿ التكسع كتطبيؽ

 المعرفة. 
 )مرحمة التقكيـ )تقكيـ التعمـ 

 يدعـ آلية عمؿ الدماغ كطريقة تعممو.كىك نمكذج 
النمكذج التعميمي الذم كصفة بأنو استكشاؼ لسؤاؿ: "ماذا  Eric Jensenكما قدـ  

نعني بالتعمـ المعتمد عمى أبحاث الدماغ؟". كىك نمكذج تسمسمي بثالث مراحؿ متميزة، كىي 
 (:254: 2053)جينسف، 
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 داية أم حصة، كتركز عمى الكقت المتاح لو المرحمة األكلى، كتيعنى بما يفعمو المعمـ قبؿ ب
 لالستعداد لمحصة، كالذم يزيد مف نجاحو التعميمي )اإلعداد المسبؽ، كبيئة التعمـ المادية(.

  ،المرحمة المتكسطة، كتركز عمى جسـ العممية التعممية )االشتراؾ، كتشكيؿ اإلطار التفاعمي
 كاالكتساب، كالتكسع، كتقكية الذاكرة(. 

 ألخيرة، كالتي تساعد المعمـ عمى ضماف أف يككف التعمـ عمى أفضؿ حاؿ، كيظؿ المرحمة ا
 سميمنا أطكؿ فتره ممكنة )كقت الراحة كاليدكء، كالمراجعة، كاستخداـ التعمـ(.

 سادسًا: العوامل المؤثرة عمى التعمم المستند لمدماغ:  
أكدت العديد مف األدبيات عمى أف ىناؾ العديد مف العكامؿ التي تؤثر عمى التعمـ 

( أف دماغ المتعمـ تشكؿ مسبقنا 502-505، 2003المستند لمدماغ ، ذكرت منيا السمطي )
بكاسطة تأثيرات متعددة تشمؿ بيئتو المنزلية كتفاعمو مع األخكة كالعائمة كالرفاؽ، كالجينات، 

 ر كالعنؼ، كالعادات الثقافية، كالتغذية، كأساليب الحياة. كالصدمات كالتكت
( أف ىناؾ خمسة عكامؿ تؤثر في التعمـ المستند 15: 2051كما أشارت عز الديف )

 لمدماغ ، كىي: 
 .العامؿ البيكلكجي بمعرفة طبيعة الدماغ كتركيبو، ككيفية عممو كتخزينو لممعمكمات 
 تعمـ، حيث تؤثر المكركثات كالجينات عمى الدماغ العامؿ الكراثي الذم يؤدم دكرنا في ال

 المتعمـ.
 .العامؿ االنفعالي، فالخبرات ذات االنفعاالت الحادة تؤثر عمى تعمـ المخ 
  العامؿ البيئي، فالبيئة تغير الدماغ ككظيفتو كاستجابة ليا كلمخبرات الخارجية، كىك ما يسمى

 بالمركنة العصبية.
 تفادة مف المثيرات الحسية بتكفير الجك المالئـ، فيستقبؿ العامؿ الحسي الحركي حيث االس

 الدماغ المعمكمات مف مداخؿ مختمفة لمحكاس.
( عامالن سادسنا كىك العامؿ الغذائي، فالنظاـ الغذائي 243: 2053كيضيؼ الزىيرم )

القائـ عمى أسس عممية كيعتمد عمى الفيتامينات يجعؿ الدماغ ينشط كينمك كيتحسف في قدراتو 
نجازاتو. ك   ا 

 المحور الثاني: األداء التدريسي.
 أواًل: مفهوم األداء:
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تعددت تعريفات األداء بيف المؤلفيف كالباحثيف بحسب نكع األداء المراد تعريفو سكاء 
( األداء بأنو: "تنفيذ عمؿ 435: 2002كاف أداء فردم، أك أداء مؤسسي. فيعرؼ )القيسي، 

( بأنو: "المخرجات 4: 2003كما يعرفو )عبد المحسف،  أك مينة ما، أك شيء ما تـ إنجازه".
: 2050أك األىداؼ التي يسعى النظاـ إلى تحقيقيا". بينما كرد تعريؼ األداء في )الداكم، 

( بأنو "تأدية عمؿ أك إنجاز نشاط أك تنفيذ ميمة، بمعنى القياـ بفعؿ يساعد عمى 254
 الكصكؿ إلى األىداؼ المسطرة". 

 داء التدريسي:ثانيًا: مفهوم األ
ييعرؼ األداء التدريسي بأنو "سمكؾ يتبعو المعمـ عند قيامو بعممية التدريس كيتطمب 
منو ربط مكضكع الدرس بالكاقع االجتماعي لمطالب، كاستخداـ طرائؽ تدريس متنكعة، 
ككسائؿ تعميمية مناسبة، كربط المادة العممية بمشكالت الطالب اليكمية، كتعميؽ معمكمات 

 (12، 2004أكثر مما في الكتاب المدرسي". )زيتكف،  المعمـ
كما يعرؼ بأنو سمكؾ المعمـ قبؿ كأثناء مكاقؼ التدريس سكاء أكاف داخؿ الفصؿ أـ 
خارجة، كىذا األداء ىك الترجمة اإلجرائية لما يقكـ بو المعمـ مف تخطيط مسبؽ كسمككيات أك 

في األنشطة المدرسية أك غيرىا مف  استراتيجيات تدريس أك في إدارتو لمفصؿ، أك مساىمتو
األعماؿ التي تسيـ في تحقيؽ تقدـ تعمـ الطالب بما يكسبيـ معارؼ كميارات كاتجاىات 

 (.25، ص2004كقيـ. )شحاتة كالنجار، 
 ثالثًا: مؤشرات األداء التدريسي لممعممات:

 ( بأنيا:55، ص2005عرفتيا )الييئة القكمية لضماف جكدة التعميـ كاالعتماد، 
مؤسسة (، كتتصؼ  -متعمـ -"عبارات تصؼ اإلنجاز )األداء( المتكقع مف الفرد )معمـ

 صياغتيا بأنيا أكثر تحديدان، أك أكثر إجرائية".
كيمكف تعريفيا أيضان بأف المؤشرات عبارات تصؼ األداء أك السمكؾ اإلجرائي المتكقع 

 (225، ص2004كآخركف، بيدؼ تحقؽ متطمبات المعيار، كالعالمات المرجعية. )الدسكقي 
كتعرؼ المؤشرات بأنيا كؿ ما يقدمو المعمـ مف معرفة أك ميارة أدائية لتحقؽ 
العالمات الدالة عمى المستكل المعيارم التي تندرج تحتو فإذا حققيا المعمـ أك أداىا داخؿ 

 (544، ص2002الصؼ يككف ذلؾ قد حقؽ المستكل المعيارم الذم تضمنيا. )عرياف، 
 رابعًا: مهارات األداء التدريسي 
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تمر عممية التدريس بثالث مراحؿ أساسية ىي: التخطيط كالتنفيذ كالتقكيـ. كتشتمؿ كؿ 
مرحمة مف ىذه المراحؿ الثالث عمى عدد مف ميارات األداء التدريسي، التي يتعيف عمى أم 

 كاقتدار. معمـ في أم تخصص إتقانيا، حتى يستطيع أف يؤدم عممو التدريسي بكفاءة 
( 30، 22ىػ، 5343كفيما يمي تكضيح لتمؾ المراحؿ الثالث كىي كما يمي )حمدم،  
 (: 542 -525ـ، ص 2000)قنديؿ، 

مرحمة التخطيط: تعد مرحمة التخطيط مف المراحؿ الميمة في عممية التدريس، إذ إنيا تشتمؿ 
خطة الدرس، كيتكقؼ عمى مجمكعة مف العناصر الرئيسية كالتي تيمثؿ في مجمميا ما يسمى ب

جكدة ىذه الخطة عمى مدل إتقاف المعمـ لميارات ىذه المرحمة. كيمكف تقسيـ خطة التدريس 
 إلى ما يمي: 

أكالن / المككنات األساسية كىي تمثؿ اإلطار العاـ لمدرس، كتساعد المعمـ في تنظيـ خطط 
 دركسو كنكضحيا في التالي: 

سو: كيشترط في صياغة ىذا العنكاف أف يصؼ ما عنكاف المكضكع أك الدرس الذم يتـ تدري .5
 –سيتـ تدريسو خالؿ زمف الخطة المكضح بيا، كقد يككف ىذا العناف كممة كاحدة مثؿ: الطرح 

الجمع كىكذا، كقد يككف جممة قصيرة أك طكيمة مثؿ: األشكاؿ الرباعية، حساب النسبة 
 المئكية. كىك يختمؼ بحسب كؿ مقرر دراسي.

ة الدرس: كيشير ىذا المكٌكف إلى يكـ كتاريخ بداية تنفيذ الدرس، كيكـ كتاريخ تاريخ بدء كنياي .2
 نياية تنفيذه، ككذلؾ الحصص أك المكاعيد التي يتـ فييا التنفيذ مف كقت اليـك الدراسي.

الزمف: كىك ميكٌكف رئيس الرتباط التخطيط بعامؿ الزمف، كيشار إلى الزمف الكمي لمتنفيذ  .4
كيتـ تكزيع ىذا الزمف عمى المككنات المختمفة لمدرس في الجزء الخاص  بالدقيقة أك بالحصة،

 بالمككنات الفنية.
الصؼ كالفصؿ: ييذكر الصؼ مف بيف الصفكؼ الدراسية لممرحمة، كالفصؿ، كأف يككف أكؿ  .3

 أك ثاني أك )أ( أك )ب(.... إلخ.
مكف تكضيحيا في ثانيان/ المككنات الفنية كىي تمثؿ صمب خطة الدرس الميراد تدريسو، كي

 التالي: 
أىداؼ الدرس: فاألىداؼ تعتبر مف أىـ عناصر خطة الدرس، إذ عمييا تيبنى كافة عناصر  .5

الخطة األخرل، فيي تساعد المعمـ في تحديد الخبرات، كاألنشطة التعميمية، كاختيار 
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ك أدائيان االستراتيجية المناسبة، كلذلؾ يجب عمى المعمـ أف ييتـ بصياغة األىداؼ إجرائيان أ
 بحسب الدرس.

محتكل الدرس: يشمؿ المحتكل المعارؼ كالميارات كالمفاىيـ كالقيـ التي تعد محكران لمدرس،  .2
كيتـ تدكيف ىذا المحتكل عمى ىيئة إشارة لممفاىيـ أك التعميمات مكضكع التعمـ، أك الميارات 

يا في مرحمة معينة مف المطمكب تعمميا، أك القيـ المطمكب اإلشارة ليا، كيتـ كضع كؿ قسـ من
 مراحؿ الدرس تناسب الكقت المتاح.

طريقة التدريس: كىي تشمؿ اإلستراتيجيات التي مف شأنيا العمؿ عمى تحقؽ أىداؼ الدرس،  .4
فيختار المعمـ إستراتيجية تدريس مناسبة لتكعية طالبو كخبراتيـ السابقة، ككذلؾ ييمكف مف 

 في كقت قياسي.خالليا الحصكؿ عمى مزيد مف عممية التعمـ 
األنشطة التعميمية: كىي عبارة عف األسئمة أك غيرىا مف الكسائؿ التي يمكف أف يستخدميا  .3

المعمـ لقياس مدل تحقؽ األىداؼ، كقد تككف في بداية الدرس أك في أثنائو أك في نيايتو، 
دراؾ كامؿ لمعالقة التي بينيا كبي ف تمؾ فينبغي عمى المعمـ أف يختارىا كيخطط ليا بفيـ كا 

 العناصر.
الكسائؿ التعميمية: كتضـ كؿ أنكاع المكاد التعميمية المقركءة، أك المسمكعة، أك المرئية، كذلؾ  .1

التقنيات الالزمة لعرض المكاد التعميمية، كيجب عمى المعمـ أف يختار منيا ما يثرم المكقؼ 
 التعميمي كأف تككف مرتبطة مباشرة بمكضكع الدرس.

نما البد مف التأكد مف أساليب التقكيـ: فالد .2 رس ال ينتيي بانتياء تقديـ المعمكمات لممتعمميف، كا 
تحقؽ األىداؼ التي ٌضمنيا المعمـ خطة درسو، فيمكف لممعمـ أف يٌضمف خطة درسو أسئمة 
شفكية، أك اختبارات تحريرية، أك أدائية، أك أف يأخذ بمبدأ التقكيـ المستمر مف خالؿ أسئمة 

مراحؿ المختمفة لمدرس، كيجب أف ترتبط مباشرة بأىداؼ الدرس، كأف يمكف تكجيييا خالؿ ال
 تككف مناسبة لمستكيات المتعمميف.

الكاجبات المنزلية: كيتضمف ىذا الجزء كؿ ما يكمؼ الطالب بأدائو خارج المدرسة، مف أعماؿ  .3
الكاجبات كأنشطة كتماريف تتعمؽ بما درسكه أك سيدرسكنو مف مكضكعات، كتتعدد أىداؼ ىذه 

فقد يككف اليدؼ منيا زيادة التمكف مف المادة، أك استثارة دكافع المتعمميف كقياس قدراتيـ عمى 
 التفكير أك غير ذلؾ.
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خطط لو في المرحمة  كىي المرحمة التي يسعى المعمـ فييا إلى إنجاز ما مرحمة التنفيذ:
كالبدء في الحصة الدراسية. السابقة، كتبدأ أحداث مرحمة التنفيذ بدخكؿ المعمـ إلى الفصؿ 

كتشتمؿ ىذه المرحمة عمى مجمكعة كبيرة كمتنكعة مف الميارات التدريسية التي يتعيف عمى 
ـ، 2000كقنديؿ ) (522 – 553ـ، ص  2003المعمـ إجادتيا، اتفؽ عمييا كؿ مف الخميفة )

 ( كىي كما يمي: 553 -503ص 
عرض الدرس كالقائمة عمى المتعمميف، فيي  ميارة التييئة لمدرس: تيعد التييئة أكلى ميارات .5

تمثؿ نقطة االنطالؽ، كتكتسب أىميتيا في ربط الخبرات التعميمية الجديدة بالخبرات السابقة 
بصكرة بنائية، كالتحقؽ مف خالليا مف تكافر المتطمبات السابقة لمتعمـ الجيد، كتكظيؼ 

ميف لمدرس بأساليب شيقة. كقد األحداث الجارية في التمييد لمدرس، كجذب انتباه المتعم
يستخدميا المعمـ بشكؿ تكجييي، بتكجيو انتباه المتعمميف نحك مكضكع الدرس، أك يستخدميا 

 بشكؿ انتقالي لتسييؿ االنتقاؿ مف شرح نقطة إلى أخرل في الدرس.
 ميارة شرح الدرس: كىذه الميارة تبدأ حينما ينتيي المعمـ مف تييئة المتعمميف لمدرس الجديد، .2

كتكمف أىميتيا في استخداـ لغة سميمة ككاضحة لمستكل المتعمميف، كشرح الدرس بأسمكب 
منطقي كمترابط كمسمسؿ، كالحرص عمى إبراز الجكانب التطبيقية لمدرس، كربط المادة 
الدراسية بحياة المتعمميف، كتنكيع الحركة كالصكت بما يخدـ المكقؼ التعميمي، كتزكيد 

مـ المناسبة لمكضكع الدرس، كتكفير التدريب الكافي الكتساب ميارات المتعمميف بمصادر التع
الدرس لممتعمميف، فامتالؾ المعمـ لميارة الشرح يجعمو مؤىالن لمنجاح في عممية التدريس 

 بأكمميا.
ميارة التفاعؿ المفظي كغير المفظي: يمثؿ التفاعؿ المفظي لممعمـ ميارة مف أىـ ميارات تنفيذ  .4

يتكقؼ عمييا نجاح عممية االتصاؿ في المكقؼ التعميمي، كىي ميارة تعتمد عمى التدريس، إذ 
المغة المنطكقة، تشتمؿ عمى ميارات فرعية عديدة، كإخراج الحركؼ مف مخارجيا الصحيحة، 
كسالمة النطؽ، كغنى المفردات، كطالقة الحديث، إلى غير ذلؾ مف الميارات المغكية المفظية 

كؿ مف المعمـ كالمتعمـ، حيث يتـ التفاعؿ المفظي داخؿ الفصؿ بكفاءة التي ينبغي أف يكتبيا 
 عالية.

أما التفاعؿ غير المفظي فك يمثؿ النكع اآلخر مف االتصاؿ الذم يككف معتمدان عمى 
رمكز كحركات غير لفظية، يستطيع المعمـ أف يكظفيا في أثناء الدرس كاستخداـ رسـك أك 
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ة، كاإلشارات الحركية، أك استخداـ تعابير الكجو كنظرات صكر، أك يمجأ إلى الرمكز البصري
 العينيف، لمكصكؿ مف ذلؾ إلى ما يريده مف مفاىيـ كمعارؼ.

ميارة إثارة الدافعية: تتمثؿ الدافعية في مجمكعة مف السمككيات التدريسية التي يقكـ بيا المعمـ  .3
نشطة تعميمية ذات صمة بغرض إثارة رغبة المتعمميف في مكضكع، كتحفيزىـ عمى القياـ بأ

بالمكضكع، حتى تتحقؽ األىداؼ كيتـ تعمـ المكضكع، كىناؾ عدة أساليب يمكف لممعمـ 
تكظيفيا في زيادة الدافعية لمتعمـ، بتنكيع الحركة لكسر الممؿ أثناء الدرس، كتكظيؼ 
اإليماءات، كتركيز االنتباه مف خالؿ األلفاظ الجاذبة، كتكظيؼ الصمت لضبط فكضى 

كشد انتباه المتعمميف، كتحكيؿ التفاعؿ بأف يككف مرة بيف المعمـ كالمتعمميف، كمرة  الفصؿ
 أخرل بيف المتعمميف أنفسيـ.

ميارة صياغة كتكجيو األسئمة الصفية: األسئمة سكاء كانت شفكية أـ تحريرية تمثؿ جانبان ميمان  .1
كالتعمـ، كتكمف أىميتيا في كجكىريان في معظـ إستراتيجيات التدريس، كفي تقكيـ عممية التعميـ 

أنو بكاسطتيا يتـ التمييد لمدرس الجديد، ككذلؾ إثارة انتباه المتعمميف كجذب انتباىيـ، كتنمي 
ميارة التفكير لدل المتعمميف، كتساىـ في ضبط الفصؿ تربكيان، كتككيف اتجاىات إيجابية نحك 

تدريس. كىذا يستدعي مف المعمـ المادة الدراسية، ككذلؾ تقكيـ مدل نجاح المعمـ في عممية ال
الحرص عمى صياغة األسئمة بشكؿ يرتبط بالمادة كيحقؽ أىدافيا كمدل قدرتيا عمى استثارة 

 تفكير المتعمـ، كتحفيزه الستنتاج اإلجابات الصحيحة.
ميارة استخداـ التقنيات التعميمية: تيعد التقنيات الكسائؿ التعميمية مف العناصر الميمة في  .2

دريس، إذ يستعيف بيا المعمـ لتكضيح فكرة غامضة، أك تجسيد مجردات، أك إبراز عممية الت
تفصيالت دقيقة أك غيرىا، كتيعد كذلؾ أداة رئيسية في تحقؽ التكاصؿ بيف المعمـ كطالبو أثناء 
العممية التعميمية، فإذا أتقف المعمـ استخداميا فإنو بذلؾ يستطيع نقؿ محتكل الدرس إلى 

كس  ابيـ خبرات تعميمية محددة مف خالليا.المتعمميف كا 
ميارة إدارة الفصؿ كضبطو: تيعد إدارة الفصؿ مف أىـ ميارات تنفيذ التدريس التي يتعيف عمى  .3

المعمـ إتقانيا، كمعنى ىذا أف ميارة إدارة الفصؿ تستدعي مف المعمـ القياـ بمجمكعة مف 
صر منظكمة التدريس بما فييا اإلجراءات كالتحركات التي تضمف تحقؽ االنضباط لجميع عنا

المعمـ نفسو، إذ يتـ مف خالليا تعزيز أنماط السمكؾ اإليجابي لدل المتعمـ، كتعديؿ األنماط 
السمبية عبر عالقات إنسانية حميمة بيف المعمـ كطالبو، يمكف أف تسيـ بدكر كبير في تككيف 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )3العدد )

 2020 ايلول

 

)2150 ) 
 

كمو إلى تككيف بيئة  جك اجتماعي انفعالي إيجابي داخؿ الفصؿ الدراسي، بحيث يؤدم ذلؾ
 تجعؿ مف التدريس في غرفة الصؼ أمران ممكنان كممتعان كمحققان لألىداؼ التعميمية المنشكدة.

ميارة غمؽ الدرس: ييقصد بغمؽ الدرس تمؾ األقكاؿ كاألفعاؿ التي يقكـ بيا المعمـ مع طالبو  .4
ـ المعمكمات بغية االنتياء مف عرض الدرس بصكرة مناسبة، تساعد المتعمميف عمى تنظي

كبمكرتيا في أذىانيـ، بما يحقؽ ليـ استيعاب ما تـ عرضو في الدرس، ىذا كيمكف النظر إلى 
غمؽ الدرس بكصفو ميارة تدريسية مكممة لميارة التييئة، فإذا كانت التييئة لمدرس نشاطان يبدأ 

 ة لزمف الدرس.بو المعمـ تدريسو فإف الغمؽ ييعد نشاطان خاتمان لمدرس، يضع معيا المعمـ نياي
 مرحمة التقويم: 

يمثؿ التقكيـ المرحمة األخيرة مف مراحؿ منظكمة التدريس، كقد أصبح لمتقكيـ أىمية 
كبرل في الممارسات التربكية الحديثة، فيك عممية مستمرة يحدث قبؿ التدريس كفي أثنائو كبعد 

ة اإلجراءات كالمناشط تمامو، كييدؼ المعمـ عادة مف كراء ىذه المرحمة إلى التأكد مف سالم
التي دارت في مرحمة التنفيذ، كمدل كفايتيا في تحقؽ األىداؼ التي أسفرت عنيا مرحمة 

 التخطيط، كينقسـ التقكيـ في عممية التدريس إلى ما يمي: 
أكالن / التقكيـ القبمي: كيتـ ىذا التقكيـ قبؿ بداية العممية التدريسية، أم قبؿ بداية تدريس محتكل 

الدراسي، كذلؾ لتحقؽ عدة أغراض رئيسية، حيث تحدد نقطة البداية لكؿ متعمـ، أم المقرر 
تسكيف المتعمـ في المستكل المناسب لو مف أجؿ بداية عممية التعمـ، كتحديد مدل استعداد 
المتعمميف لتعمـ كحدة معينة أك مقرر معيف، كىؿ لدل المتعمـ القدرات كالميارات السابقة 

ه الكحدة أك المقرر، كىي ما يطمؽ عمية متطمبات التعمـ السابقة، كتحديد كالالزمة لتعمـ ىذ
مدل تمكف المتعمـ مف الكحدة الجديدة قبؿ دراستيا، فإذا تحقؽ ذلؾ ينتقؿ المتعمـ إلى دراسة 
الكحدة التالية أك كحدة متقدمة في المقرر، ككذلؾ تحديد المستكل الذم يمكف أف يبدأ منو 

 في مادة أك كحدة دراسية.عممية التعمـ، سكاء 
ثانيان/ التقكيـ البنائي: كىك الذم يطبؽ أثناء تنفيذ العممية التدريسية، حيث يبدأ مع بداية عممية 
التعمـ كيستمر معيا، كقد يستخدـ المعمـ في التقكيـ البنائي عدة أساليب كطرؽ كالمناقشات 

تماريف كالتطبيقات العممية، كىذا الصفية، كمالحظة أداء المتعمـ، كاالختبارات القصيرة، كال
يعني أنو تقكيـ متكرر يطبقو المعمـ عمى المتعمميف في أثناء التدريس مرة بعد أخرل، أك كمما 
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فرغ مف شرح عنصر مف عناصر الدرس، كيستفاد مف التقكيـ البنائي في تطكير كتحسيف 
 العممية التدريسية.

بعد االنتياء مف عممية التدريس، سكاء أكاف درسان : كيحدث ىذا التقكيـ ثالثًا/ التقويم الختامي
أـ كحدة دراسية، أـ مقرران دراسيان كامالن، كىك يحدث مرةن كاحدةن، كغالبان ما يتـ في نياية الفصؿ 
أك العاـ الدراسي، كىك مف أكثر أنماط التقكيـ التدريسي ممارسة كانتشاران في مدارسنا، كىك 

طي صكرة كمية لنتائج عممية التدريس، كمدل النجاح في يتسـ بالشمكؿ كالتكسع، ألنو يع
 (35ـ، ص 2003تحقؽ األىداؼ المنشكدة.)سيد، كسالـ، 

جراءاتها:  منهجية الدراسة وا 
استخدمت الدراسة المنيج لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كاإلجابة عف تساؤالتيا  منهج الدراسة:

العمـك الشرعية لمبادئ التعمـ مدل تكظيؼ معممات ، حيث تـ الكقكؼ عمى المسحي  الكصفي
 .ة األداء التدريسي لدييف مقترح لتنميتصكر مع تقديـ  المستند إلى الدماغ
تككف مجتمع الدراسة مف جميع معممات العمكـ الشرعية بالمرحمة الثانكية  مجتمع الدراسة:
 .ىػ ( 5335( معممة كفؽ إحصائية كزارة التعميـ )5221كالبالغ عددىف ) بمدينة الرياض
( معممة مف معممات العمـك الشرعية 403اقتصرت عينة الدراسة عمى عدد ) عينة الدراسة:

 .بالمرحمة الثانكية بمدينة الرياض
تكظيؼ لإلجابة عف السؤاؿ الثاني مف أسئمة الدراسة كالذم ينص عمى " مامدل  أداة الدراسة:

قامت معممات العمكـ الشرعية لمبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ في أدائيف التدريسي ؟" 
الرجكع لألدب التربكم كالدراسات السابقة ذات الصمة  مف خالؿالباحثة بإعداد االستبانة 

حيث مف ثالثة محاكر،  كقد تككنت االستبانةبمكضكع الدراسة باإلضافة لإلطار النظرم ليا، 
( 50مف ) تستكل التخطيط كتككنم مبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ فيالمحكر األكؿ  كؿتنا

تنفيذ المستكل في  فقد تناكؿ مبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ المحكر الثاني ، أما  عبارات
مبادئ التعمـ المستند إلى الدماغ في المحكر الثالث  تناكؿ( عبارة، كأخيران 52مف ) تكتككن
يعبر عف درجة  مقياس متدرج ثالثي( عبارة، كأماـ كؿ عبارة 53مف ) تتقكيـ كتككنالل مستك 
( درجات، 4عمى مدل تكظيؼ المعممة ليا، بحيث يتراكح ما بيف مرتفعة، كتعطى ) ةالمكافق

( درجة كاحدة، كتتراكح الدرجات عمى 5( درجتاف، كمنخفضة، كتعطى )2كمتكسطة، كتعطى )
( 52( درجة، بينما تتراكح عمى المحكر الثاني ما بيف )40( إلى )50)المحكر األكؿ ما بيف 
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( درجة، بينما تتراكح 32( إلى )53( درجة، كتتراكح عمى المحكر الثالث ما بيف )34إلى )
( درجة، كتدؿ الدرجة المرتفعة عمى 520( إلى )30الدرجات عمى االستبانة مجممة ما بيف )

ريسي لمعممات العمكـ الشرعية كفؽ مبادئ التعمـ المستند كجكد مستكل مرتفع مف األداء التد
 لمدماغ، بينما تدؿ الدرجة المنخفضة عمى العكس.

 صدق االستبانة:
بصكرتيا األكلية عمى عدد مف المحكميف  الستبانةقامت الباحثة بعرض ا الصدق الظاهري:
( عضكان مف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات السعكدية كالعربية 51كالبالغ عددىـ )
النيائية إلبداء آرائيـ كمالحظاتيـ حكؿ االستبانة كفقراتيا مف حيث مدل  صكرةلمكصكؿ إلى ال

مات المستيدفة لمدراسة، مالئمة الفقرات لمكضكع الدراسة، كصدقيا في الكشؼ عف المعمك 
ككذلؾ مف حيث ترابط كؿ فقرة بالمحكر التي تندرج تحتو، كمدل كضكح الفقرة كسالمة 
صياغتيا؛ كذلؾ بتعديؿ الفقرات أك حذؼ غير المناسب منيا أك إضافة ما يركنو مناسبنا مف 

 سبنا.منا محكميففقرات، باإلضافة إلى النظر في تدرج االستبانة، كغير ذلؾ مما يراه ال
لتحديد االتساؽ الداخمي تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسكف بيف درجة كؿ  االتساق الداخمي:

 عبارة كالدرجة الكمية لالستبانة. 
 (104( معامالت االرتباط )بيرسون( بين درجة كل عبارة وبين الدرجة الكمية لالستبانة )ن= 1جدول )

معامؿ  العبارة
 االرتباط

معامؿ  العبارة
 االرتباط

معامؿ  العبارة
 االرتباط

معامؿ  العبارة
 االرتباط

1 .461** 11 .658** 21 .692** 31 .706** 
2 .794** 12 .687** 22 .472** 32 .241** 
3 .204** 13 .520** 23 .621** 33 .723** 
4 .575** 14 .676** 24 .450** 34 .713** 
5 .282** 15 .374** 25 .447** 35 .219** 
6 .505** 16 .430** 26 .681** 36 .652** 
7 .392** 17 .461** 27 .605** 37 .722** 
8 .663** 18 .296** 28 .667** 38 .097 
9 .056 19 .342** 29 .685** 39 .375** 
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10 .709** 20 .594** 30 .691** 40 .514** 
تعني أف قيمة معامؿ االرتباط دالة عند  *، 01.تعني أف قيمة معامؿ االرتباط دالة عند  **
.05 

( أف ثمة ارتباطنا طردينا بيف عبارات االستبانة كالمجمكع الكمي 5يتضح مف الجدكؿ )
ليا، كما يتضح كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف أفراد العينة عمى ارتباط عبارات 

كما يتضح عدـ كجكد (، 0.01(، )0.05االستبانة مع المجمكع الكمي عند مستكل داللة )
(، مع المجمكع الكمي عند مستكل 38(، )9فركؽ ذات داللة إحصائية عمى ارتباط العبارتيف )

، **794.) -**204.(، كما تراكحت معامالت االرتباط بيف )0.01(، )0.05داللة )
 كبذلؾ أصبحت االستبانة تتمتع بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي، مما يؤكد صدؽ االستبانة.
كما تـ حساب الصدؽ الذاتي باستخداـ حساب معامؿ )ارتباط بيرسكف(، ككانت درجة الصدؽ 

 الذاتي كما بالجدكؿ التالي:
 (104(  يوضح معامل ارتباط بيرسون بين محاور  االستبانة ومجموعها )ن=2جدول )

 درجة الصدؽ معامؿ ارتباط بيرسكف عدد العبارات المحكر
 مرتفعة **842. 10 األكؿ
 مرتفعة **894. 16 الثاني
 مرتفعة **910. 14 الثالث

( كجكد ارتباط داؿ إحصائينا بيف الدرجة الكمية لممحاكر كبيف 2يالحظ مف الجدكؿ )
(، كىك ما يؤكد ارتفاع االتساؽ الداخمي لالستبانة 0.05الدرجة الكمية لالستبانة عند مستكل )

كيدؿ عمى أف االستبانة تتسـ بدرجة عالية مف الصدؽ، كأنيا صالحة لقياس ما كضعت 
 لقياسو. 
ـ حساب الثبات االستبانة الخاصة بتعرؼ مستكل األداء التدريسي لمعممات العمـك ت الثبات:

الشرعية كفؽ مبادئ التعمـ المستند لمدماغ  باستخداـ طريقتي معامؿ ألفا كركنباخ كالتجزئة 
 النصفية، كيتضح ذلؾ مف خالؿ الجدكؿ التالي:

ألداء التدريسي لمعممات العموم الشرعية ( معامالت الثبات  لالستبانة الخاصة بتعرف مستوى ا3جدول )
 (104وفق مبادئ التعمم المستند لمدماغ  )ن=

 التجزئة النصفية معامؿ الفا كركنباخ العدد االستبانة
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االرتباط بيف 
 نصفى االستبانة

معامؿ الثبات بعد 
 Guttmanالتصحيح

 804. 691. 782. 10 المحكر األكؿ

 862. 758. 876. 16 المحكر الثاني

 855. 770. 884. 14 المحكر الثالث
 894. 813. 936. 40 إجمالي االستبانة

( أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ لثبات االستبانة قد بمغت 4يتضح مف الجدكؿ )
( كبيرة، كما 813.( كبيرة، كما أف معامالت الثبات لممحاكر الفرعية لالستبانة جاءت )936.)

( مما يشير إلى الثبات المقبكؿ 894.) Guttmanالتصحيح ؿبمغ معامؿ الثبات بعد 
 لالستبانة، كيمكف أف يككف ذلؾ مؤشرنا جيدنا لتعميـ نتائجيا.

 تقدير الدرجات عمى األداة:
(، 2(، كاالستجابة )متكسطة( تعطي الدرجة )4تعطى االستجابة )مرتفعة( الدرجة )

الدرجات في التكرار المقابؿ لكؿ (، كبضرب ىذه 5كاالستجابة )منخفضة( تعطي الدرجة )
استجابة، كجمعيا، كقسمتيا عمى إجمالي أفراد العينة، يعطي ما يسمى بػ)الكسط المرجح(، 

 (: 52، 5542الذم يعبر عف الكزف النسبي لكؿ عبارة عمى حدة كما يمي )جابر، ككاظـ، 
 

 تكرار منخفضة(×  1متوسطة( + )تكرار ×  2تكرار مرتفعة( + )×  3) التقدير الرقمي لكل عبارة  =

 عدد  أفراد العينة

 

كقد تحدد مستكل المكافقة لدل عينة الدراسة )تقدير طكؿ الفترة التي يمكف مف خالليا 
الحكـ عمى المكافقة مف حيث ككنيا مرتفعة، أـ متكسطة، أـ منخفضة( مف خالؿ العالقة 

 التالية:

 مستكل المكافقة =
 5  -ف  
 ف



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )3العدد )

 2020 ايلول

 

)2151 ) 
 

( كيكضح الجدكؿ التالي مستكل 4تشير )ف( إلى عدد االستجابات كتساكل )حيث 
 كمدل مكافقة العبارة لدل عينة الدراسة لكؿ استجابة مف استجابات االستبانة:

 ( يوضح مستوى الموافقة لدى عينة الدراسة4جدول )

 المدل مستكل المكافقة
 تقريبان  5.22( أم 0.22+  5كحتى )5مف  منخفضة
 تقريبان  2.44( أم 0.22+  5.23كحتى )5.23مف  متكسطة
 تقريبان  4( أم 0.22+  2.43كحتى )2.43مف  مرتفعة

 
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:

بعد تطبيؽ االستبانة كتجميعيا، تـ تفريغيا في جداكؿ لحصر التكرارات كلمعالجة 
 Statistical Package for( SPSSبياناتيا إحصائينا مف خالؿ برنامج الحـز اإلحصائية )

Social Sciences  اإلصدار االثنيف كعشركف. كقد استخدـ الباحث مجمكعة مف األساليب
اإلحصائية التي تستيدؼ القياـ بعممية التحميؿ الكصفي كاالستداللي لعبارات االستبانة، كىي: 

،  Guttmanتصحيحمعامؿ ارتباط بيرسكف، كمعامؿ ألفا كركنباخ، كمعامؿ الثبات بعد ال
 كالنسب المئكية في حساب التكرارات.

 نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها وتفسيرها:
الذم نص عمى ما يمي: ما مدل تكظيؼ معممات العمـك  كؿنتائج اإلجابة عف السؤاؿ األ

 الشرعية بالمرحمة الثانكية لمبادئ التعمـ المستند لمدماغ؟
عبارات محاكر الدراسة حسب أكزنيا النسبية،  لإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ ترتيب

 كالجداكؿ التالية تكضح ذلؾ
المحكر األكؿ الخاص بمستكل تخطيط األداء التدريسي كفؽ مبادئ التعمـ المستند لمدماغ  

 حسب أكزانيا النسبية:
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التدريسي وفق ( درجة ومستوى الموافقة عمى المحور األول الخاص بمستوى تخطيط األداء 5جدول )
 (304مبادئ التعمم المستند لمدماغ  من وجهة نظر عينة الدراسة )ن=

الوزن  درجة الموافقة العبارة م
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  الترتيب
 منخفضة متوسطة مرتفعة الموافقة

 % ك % ك % ك
أراعييي فييي تخطيطييي  1

العالقيييييييا  توظيييييييي  
االجتماعيييييييييية التيييييييييي 

المتعلمييييييون  يكونهييييييا
ميييال  يييالل تفييياعله  
العميييم مييخ ان ييريال 
 في العملية التعليمية

111 36.50
% 

114 37.50
% 

 متوسطة 1 78482. 2.1053 26.00% 79

أ طييييييييييييييي  ليييييييييييييييدم    2
تجيييار   التعليييي  ميييخ

 الحياة الحقيقية

91 29.90
% 

106 34.90
% 

 متوسطة 7 80665. 1.9474 35.20% 107

أدمييي  فيييي تخطيطيييي  3
األفكيييييييييييار لليييييييييييدرس 

والعواطييي  والخييييال 
واالستعداد النفسي, 
والجسييييييييييييييييييييييييييييييييييدي, 
والفسييييييييولوجي فيييييييي 

 وقت واحد 

 منخفضة 10 36423. 1.1118 90.50% 275 7.90% 24 1.60% 5

 متوسطة 6 77457. 1.9737 %31.30 40.1095 28.60122 87أبتكييير فيييي تخطيطيييي  4
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طرق متعددة للدرس 
يسييتطيخ مييال  اللهييا 
المييييييييتعل  ا تسييييييييا  
معني  للخبييرا  التييي 

 يمر بها

% % 

لعيييييييييييييير  أ طيييييييييييييي   5
موضييييوعا  الميييينه  
بشييييييييييييييكل نسييييييييييييييقي 
متكامييييييييييل ومييييييييييرتب  
بالبيئيييييييييية الخارجييييييييييية 

 للمتعل 

 منخفضة 9 46287. 1.1414 90.50% 275 4.90% 15 4.60% 14

 أبييدأ تخطييي  الييدرس 6
"بالصييييييورة الكبيييييييرة" 

 للمفاهي 

125 41.10
% 

76 25.00
% 

 متوسطة 2 86442. 2.0724 33.90% 103

أحرص في تخطيطيي  7
دمييييي  المهيييييام علييييي  

اللغوييييية للييييدما  مييييخ 
المهيييييييييييام البصييييييييييييرية 
المكانيييييييييية لليييييييييدما  

 األيمال

112 36.80
% 

74 24.30
% 

 متوسطة 5 87103. 1.9803 38.80% 118

أنشييييييال مييييييال  ييييييالل  8
تخطيييييييييييي  اليييييييييييدرس 
فرصيييييييييييييياً متعييييييييييييييددة 
الستكشاف األنماط 
والعالقيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييا  
واالتصييييييييياال  فيييييييييي 
 المواق  التعليمية

99 32.60
% 

111 36.50
% 

 متوسطة 4 79793. 2.0164 30.90% 94

أحرص في تخطيطيي  9
لليييدرس علييي  تطيييوير 
شخصية المتعل  مال 
 ييييييييييييييييييييالل حييييييييييييييييييييل 
المشييييكال  وصيييينخ 
القيييييييييييرار والتفكيييييييييييير 

22 7.20% 36 11.80
% 

 منخفضة 8 58289. 1.2632 80.90% 246
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 اإلبداعي
تيييييييييييدريب أ طييييييييييي  ل 11

عليييييييييييييييي  المييييييييييييييييتعل  
مواجهييييييية المواقييييييي  
الصييعبة التييي تحتييا  

 إل  تفكير وتأملمنه 

123 40.50
% 

64 21.10
% 

 متوسطة 3 88977. 2.0197 38.50% 117

 
( حسب استجابات أفراد العينة؛ أف متكسط األكزاف النسبية 1يتضح مف الجدكؿ )
( مما يعني استجابتيـ عمى المحكر بدرجة 3.0مف  1.763لعبارات المحكر األكؿ بمغ )

العبارات تراكحت األكزاف النسبية عمييا ما بيف )متكسطة( كذلؾ بشكؿ عاـ. كعمى مستكل 
( درجات. كما يتضح أف قيـ االنحراؼ المعيارم 3( درجة مف أصؿ )1.1118 - 2.1053)

(، مما يدؿ عمى تقارب آراء أفراد العينة حكؿ معظـ 36423. -88977.تنحصر بيف )
 العبارات. 

(، في نطاؽ اإلرباعي 50(، )2(، )5( كقكع العبارات )1كما يتضح مف الجدكؿ )
 األعمى مف عبارات المحكر، كتشير تمؾ العبارات عمى الترتيب إلى: 

  العالقات االجتماعية التي يككنيا المتعممكف مف خالؿ تفاعميـ العميؽ مع اآلخريف في العممية
 )متكسطة(( يقابؿ 2.1053التعميمية بكزف نسبي )

 ( 2.0724تبدأ تخطيط الدرس "بالصكرة الكبيرة" لممفاىيـ بكزف نسبي)( يقابؿ )متكسطة 
  تخطيط لتدريب المتعمـ عمى مكاجية المكاقؼ الصعبة التي تحتاج منو إلى تفكير كتأمؿ بكزف

 ( يقابؿ )متكسطة(2.0197نسبي )
ى مف عبارات المحكر، (، في نطاؽ اإلرباعي األدن5(، )1(، )4بينما كقعت العبارات )

 كتشير تمؾ العبارات عمى الترتيب إلى: 
  ،تدمج المعممة في تخطيطيا لمدرس األفكار كالعكاطؼ كالخياؿ كاالستعداد النفسي، كالجسدم

 ( يقابؿ )منخفضة(1.1118كالفسيكلكجي في كقت كاحد في تخطيطيا لمتعميـ بكزف نسبي )
 مؿ كمرتبط بالبيئة الخارجية لممتعمـ بكزف تخطط لعرض مكضكعات المنيج بشكؿ نسقي متكا

 ( يقابؿ )منخفضة(1.1414نسبي )
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  تحرص في تخطيطيا لمدرس عمى تطكير شخصية المتعمـ مف خالؿ حؿ المشكالت كصنع
 ( يقابؿ )منخفضة(1.2632القرار كالتفكير اإلبداعي بكزف نسبي )

ئ التعمـ المستند لمدماغ  كفؽ المحكر الثاني الخاص بمستكل تنفيذ األداء التدريسي كفؽ مباد
 حسب أكزانيا النسبية

 
 
 
 
 
 

( درجة ومستوى الموافقة عمى المحور الثاني الخاص بمستوى تنفيذ األداء التدريسي وفق مبادئ 6جدول )
 (304التعمم المستند لمدماغ  من وجهة نظر عينة الدراسة )ن=

الوزن  درجة الموافقة العبارة م
 النسبي

 االنحراف
 المعياري

مستوى  الترتيب
 منخفضة متوسطة مرتفعة الموافقة

 % ك % ك % ك
ادلنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   أوفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  1

العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ف  
واالجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    
األمثػػل لعػػػتعع  مػػػ  
خالل حم ولة إبع د 
اخلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؼ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 ادلتععمنی

 منخفضة 8 82200. 1.6546 56.90% 173 20.70% 63 22.40% 68

أمتعػػػػػػػػػػػػػػػ  م ػػػػػػػػػػػػػػػ     2
اكتشػػػػػػػػػ ؼ أ ػػػػػػػػػ   

اخل صػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػتعع  
بكػػػػػل مػػػػػػتعع  ومػػػػػػ  
يتمتػػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػ  مػػػػػػػػػػ  

 قد ات دم غية

 منخفضة 9 78758. 1.5822 60.50% 184 20.70% 63 18.80% 57

أ ا ػػػػػػػػػػػػػػػ    جػػػػػػػػػػػػػػػة  3
اخلػػػػػػػػػػػػػػ ات  عػػػػػػػػػػػػػػ  

 منخفضة 10 80643. 1.5559 64.50% 196 15.50% 47 20.10% 61
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شػػػػػػػػػػػػػػػػػكل قػػػػػػػػػػػػػػػػػوا   
وخػػػػرا ل   عيػػػػة   
 العمعية التععيمية

أَُ مِّػػػػػػػػػػػػػػػ  اخلػػػػػػػػػػػػػػػ ات  4
حبيػػػػػػػػػػػ  التععميػػػػػػػػػػػة 

يسػػػػػػػػػػ ل لعمػػػػػػػػػػتعع  
اسػػػػػػػػتد       نػػػػػػػػد 
التعػػػػػػػػػر  دلواقػػػػػػػػػ  

 جديد 

 متوسطة 6 82338. 1.7336 50.70% 154 25.30% 77 24.00% 73

ادلػػػػػػػػػػػػػػتعع  أُ طػػػػػػػػػػػػػػ   5
فرصػػػػػػػػػػػػة تشػػػػػػػػػػػػكيل 
 ػػ  ج لعف ػػ  تتفػػ  
م   بيعػة اخلػ ات 

 الواقعية لدي 

 منخفضة 12 67467. 1.3586 75.30% 229 13.50% 41 11.20% 34

أحرص دا م ً  ع   6
اسػػػػػػػػػػػػػػػتث    ا تبػػػػػػػػػػػػػػػ   
وا تمػػػػ م ادلتععمػػػػنی 
  ول فرت  التعع 

 متوسطة 1 86515. 2.2237 28.60% 87 20.40% 62 51.00% 155

بيئػػة تععػػ   ػػ  أُوفػػر  7
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ي  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
التحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي ت 
والتوقعػػػػ ت الع ليػػػػة 
م  اخنف   اخلطر 
  بيئػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػتعع   

 ككل

 متوسطة 2 87580. 2.0724 34.90% 106 23.00% 70 42.10% 128

أحػػػػػػػػػػػػػػػػرص  عػػػػػػػػػػػػػػػػ   8
اإلب ػػ ع  عػػ  ح لػػة 
ادلتعع  الع عيػة الػ  
جتمػػػػػػ  بػػػػػػػنی الث ػػػػػػػة 
والكفػػ ع  والػػدواف  

 الداخعية

 منخفضة 11 81639. 1.4868 72.00% 219 7.20% 22 20.70% 63

فػػػرص الػػػتعع  أوفػػػر  9
األمثػػل مػػ  خػػػالل 
ابتكػػ   بيئػػة الػػتعع  

 منخفضة 16 49118. 1.1612 89.10% 271 5.60% 17 5.30% 16
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الغنيػػػػة الػػػػ  ينغمػػػػر 
الطػػالف في ػػ  كعيػػ ً 
بػػػػػػػػػ خل   والت ربػػػػػػػػػة 

 الرتبوية الواقعية
ت نيػػػػػ ت أسػػػػػتخدم  11

التععػػػي  كميسػػػرات 
وليسػػػػػري متغػػػػػ ات 
منفصػػػػػػػػػػػػػػػػعة  ػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 ادلوق  التععيم 

 متوسطة 5 81180. 1.8158 43.80% 133 30.90% 94 25.30% 77

بيئػػػػة تععيميػػػػة أوفػػػػر  11
غنية بػ دلث ات الػ  
ميكػػػػ  أن تػػػػت  مػػػػ  
خػػػػػػػػػالل  خػػػػػػػػػ ات 
ادلع يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  
اال غمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    
ادلعطي ت احل ي ػة  
اخلػػػ ات التمثيعيػػػة  
 والث  وية  والرم ية(

 متوسطة 4 85879. 1.8651 44.40% 135 24.70% 75 30.90% 94

الي ظػػػػػػػػػػػػػػػػة  أ يػػػػػػػػػػػػػػػػ  12
ادلسػػػػػػػػػرتخ   لػػػػػػػػػػد  
ادلػػتعع  وتبتعػػد  ػػ  
الت ديػػػػػػػػػػػػػػد أ نػػػػػػػػػػػػػػ ع 

 التعع 

 منخفضة 14 55225. 1.1776 90.10% 274 2.00% 6 7.90% 24

أحػػػػػػػػػػػػػػػػرص  عػػػػػػػػػػػػػػػػ   13
اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخدام 
ادلععومػػ ت العفظيػػة 
والبصرية والتك مػل 
بنی ادلدخل الكع  

 والتحعيع 

 متوسطة 7 84672. 1.7204 53.60% 163 20.70% 63 25.70% 78

أشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    14
استفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ات 
ادلتععمػػنی مػػ  إ ػػ    
التحػػػػػػدف اذلػػػػػػ دؼ 

 دا م ً 

 منخفضة 13 56191. 1.2171 85.50% 260 7.20% 22 7.20% 22
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أسػػػػػػ  د ادلتععمػػػػػػنی  15
 عػػػػػػػ  بنػػػػػػػ ع إ ػػػػػػػ   
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 دلوضوع التعع 

 منخفضة 15 50229. 1.1678 88.80% 270 5.60% 17 5.60% 17

زيػػػػػ د  أدتكػػػػػ  مػػػػػ   16
السػػػػػػػػعة الدم غيػػػػػػػػػة 
لعمتعع  م  خالل 
األ شػػػػػطة اإل را يػػػػػة 
واأل شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطة 
اإلضػػػػػ فية ادلرتبطػػػػػة 

 مب  مت تعّعم 

 متوسطة 3 87441. 1.9671 39.80% 121 23.70% 72 36.50% 111

( حسب استجابات أفراد العينة؛ أف متكسط األكزاف النسبية 2يتضح مف الجدكؿ )
( مما يعني استجابتيـ عمى المحكر بدرجة 3.0مف  1.609لعبارات المحكر األكؿ بمغ )

بيف )منخفضة( كذلؾ بشكؿ عاـ. كعمى مستكل العبارات تراكحت األكزاف النسبية عمييا ما 
( درجات. كما يتضح أف قيـ االنحراؼ المعيارم 3( درجة مف أصؿ )2.2237 -1.1612)

(، مما يدؿ عمى تقارب آراء أفراد العينة حكؿ معظـ 87580. -49118.تنحصر بيف )
 العبارات. 

(، في نطاؽ 55(، )52(، )3(، )2( كقكع العبارات )2كما يتضح مف الجدكؿ )
 اإلرباعي األعمى مف عبارات المحكر، كتشير تمؾ العبارات عمى الترتيب إلى: 

 ( 2.2237تحرص دائمان عمى استثارة انتباه كاىتماـ المتعمميف طكؿ فترة التعمـ بكزف نسبي )
 يقابؿ )متكسطة(

  مزيج مف التحديات كالتكقعات العالية مع انخفاض الخطر في بيئة التعمـ تكفر بيئة تعمـ بيا
 ( يقابؿ )متكسطة(2.0724ككؿ بكزف نسبي )

  تتمكف مف زيادة السعة الدماغية لممتعمـ مف خالؿ األنشطة اإلثرائية كاألنشطة اإلضافية
 ( يقابؿ )متكسطة(1.9671المرتبطة بما تـ تعٌممو بكزف نسبي )

 يمية غنية بالمثيرات التي يمكف أف تتـ مف خالؿ )خبرات المعايشة، االنغماس، تكفر بيئة تعم
( يقابؿ 1.8651المعطيات الحقيقة، الخبرات التمثيمية، كالثانكية، كالرمزية( بكزف نسبي )

 )متكسطة(
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(، في نطاؽ اإلرباعي األدنى مف 53(، )52(، )51(، )5بينما كقعت العبارات )
 مؾ العبارات عمى الترتيب إلى: عبارات المحكر، كتشير ت

  تكفر فرص التعمـ األمثؿ مف خالؿ ابتكار بيئة التعمـ الغنية التي ينغمر الطالب فييا كميان
 ( يقابؿ )منخفضة(1.1612بالخبرة كالتجربة التربكية الكاقعية بكزف نسبي )

 ( 1.1678تساعد المتعمميف عمى بناء إطار عمؿ ذىني لمكضكع التعمـ بكزف نسبي)  يقابؿ
 )منخفضة(

 ( 1.1776تييئ اليقظة المسترخاة لدل المتعمـ كتبتعد عف التيديد أثناء التعمـ بكزف نسبي )
 يقابؿ )منخفضة(

 ( يقابؿ 1.2171تشجع استفسارات المتعمميف مع إثارة التحدم اليادؼ دائمان بكزف نسبي )
 )منخفضة(

مبادئ التعمـ المستند لمدماغ   المحكر الثالث الخاص بمستكل تقكيـ األداء التدريسي كفؽ
 حسب أكزانيا النسبية

( درجة ومستوى الموافقة عمى المحور الثالث الخاص بمستوى تقويم األداء التدريسي وفق 7جدول )
 (304مبادئ التعمم المستند لمدماغ  من وجهة نظر عينة الدراسة )ن=

الوزن  درجة الموافقة العبارة م
 النسبي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  الترتيب
 منخفضة متوسطة مرتفعة الموافقة

 % ك % ك % ك
أُ ػػػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػػػػ  أسػػػػػػػػػػػ لي   1

الت ومييػػػػػػػػػػة والتد يسػػػػػػػػػػية 
حبي  أ ا   مستوي ت 
الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ اكر  ال صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   

 وادلتوسطة والطويعة

 متوسطة 9 84344. 1.8059 47.00% 143 25.30% 77 27.60% 84

اسػػػػػػتخدام أبتعػػػػػػد  ػػػػػػ   2
حتدث االختب  ات ال  

هتديػػػػػػداً لعمػػػػػػ  وجتععػػػػػػ  
   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ج   بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري 
و ط   وبصػفة خ صػة 
االختبػػػػػػػػػ  ات الن   يػػػػػػػػػة 

 حمكية ادلرج 

 متوسطة 3 91194. 2.0066 41.10% 125 17.10% 52 41.80% 127

 متوسطة 2 89819. 2.0428 %38.20 116 %19.40 59 %42.40 129أُزود ادلتععمػػػػػنی بتغ يػػػػػة  3
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 اجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فو يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة   
مسػػػتمر    و ات صػػػعة 

 بأدا   
ُأسػػػػػػػػػػػػػػرع   تصػػػػػػػػػػػػػػحي   4

أخطػػػ ع ادلتععمػػػنی منعػػػ ً 
لعتشػػػػػػػػػػػػػػػ ب  العصػػػػػػػػػػػػػػػ  
الػػػػػ ف قػػػػػػد  ػػػػػػ  بػػػػػػنی 

 ادلععوم ت

 متوسطة 11 72209. 1.7566 41.10% 125 42.10% 128 16.80% 51

 معيػػػػػػػػػػػػ ت أُ ا ػػػػػػػػػػػ  أن  5
الف ػػػػػػ  قػػػػػػػد ال حتػػػػػػػدث 
  الفصػػػػػػػػػػػل مب شػػػػػػػػػػػر   
وإ ػػػػػ  بعػػػػػد فػػػػػرت  معينػػػػػة 
يػػػػػػػػػػػػػػت  مػػػػػػػػػػػػػػ  خالذلػػػػػػػػػػػػػػ  
 ادلع جلػػػػػػػ ت الع عيػػػػػػػة  

 الدم غ

 متوسطة 5 81297. 1.9507 35.50% 108 33.90% 103 30.60% 93

 ضػػػػػ  أُ ا ػػػػػ  ادلتععمػػػػػة  6
ادلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعع  وخ اتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
ادلكتسػػػػػػػػػػػػػػػبة والع مػػػػػػػػػػػػػػػل 
الو ا   ومتغ ات البيئػة 
وأسػػػػػػػػػػػػػػ لي  ادلػػػػػػػػػػػػػػػ اكر  
والػػػػػػػػػػػػػػػػػتعع  والشػػػػػػػػػػػػػػػػػبكة 

 العصبية لعدم غ

 منخفضة 13 59114. 1.2697 80.60% 245 11.80% 36 7.60% 23

بػػػنی أُ طػػػ  وقتػػػ  ك فيػػػ ً  7
إ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ د  تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرا  
ادلععومػػػػػػػػػػػػػػػػ ت   ليػػػػػػػػػػػػػػػػت  
تو يػػػػػػػػػد     الػػػػػػػػػ اكر  

  ويعة ادلد .

 متوسطة 6 87632. 1.9342 41.80% 127 23.00% 70 35.20% 107

أسػػػػػػػػػػػػػػ لي  أسػػػػػػػػػػػػػػتخدم  8
ت ويػة الػػ اكر    ُتسػػ ل 
ت كر ادلتععمون األ    
وال وا ػػػػػػػػػػػػػػد أو قػػػػػػػػػػػػػػوا   

 الكعم ت

 متوسطة 10 84719. 1.7599 50.70% 154 22.70% 69 26.60% 81

أقػػػػػػػػػػػي  مػػػػػػػػػػػ  خػػػػػػػػػػػالل  9
ت ومي ػػػػ  جيػػػػ  جوا ػػػػ  

 منخفضة 12 53791. 1.2829 76.00% 231 19.70% 60 4.30% 13
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الػػتعع  ادلعرفيػػة وادل   يػػة 
 والوجدا ية

أُ ػػػػػػػػػػػػػ ز مػػػػػػػػػػػػػ  خػػػػػػػػػػػػػالل  11
الت ومي      ال و   ند 

 ادلتععمنی

 متوسطة 8 86263. 1.8651 44.70% 136 24.00% 73 31.30% 95

أضػػػػ  البػػػػدا ل ادلن سػػػػبة  11
مػػػػػػػػػ  خػػػػػػػػػالل ت ومي ػػػػػػػػػ  
لعػػػػالج أوجػػػػ  ال صػػػػو  

   أداع ادلتععمنی

 متوسطة 7 87219. 1.8783 44.70% 136 22.70% 69 32.60% 99

أكتشػػػػػػ  مػػػػػػ  خػػػػػػالل  12
ت ػػػػػػػػػػػػػػػػومي  صػػػػػػػػػػػػػػػػعوب ت 
الػػتعع  الػػ  يعػػ   من ػػ  

 بعض ادلععمنی

 متوسطة 4 17231. 2.0033 1.30% 4 97.00% 295 1.60% 5

أ بػػػػػػػػػػػػػل بػػػػػػػػػػػػػنی اخلػػػػػػػػػػػػػ    13
السػػػػػػ ب ة والالح ػػػػػػة   

  معي ت الت ومي

 منخفضة 14 54571. 1.2204 84.20% 256 9.50% 29 6.30% 19

أُ ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  األوقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ت  14
ادلن سػػػػػػػػػػػػػػػبة لعمعيػػػػػػػػػػػػػػػ ت 

 الت ومي

 متوسطة 1 87928. 2.0493 36.20% 110 22.70% 69 41.10% 125

متكسط األكزاف النسبية ( حسب استجابات أفراد العينة؛ أف 3يتضح مف الجدكؿ )
( مما يعني استجابتيـ عمى المحكر بدرجة 3.0مف  1.773لعبارات المحكر األكؿ بمغ )

)متكسطة( كذلؾ بشكؿ عاـ. كعمى مستكل العبارات تراكحت األكزاف النسبية عمييا ما بيف 
( درجات. كما يتضح أف قيـ االنحراؼ المعيارم 3( درجة مف أصؿ )2.0493 -1.2204)

(، مما يدؿ عمى تقارب آراء أفراد العينة حكؿ معظـ 91194. -53791.تنحصر بيف )
 العبارات. 

(، في نطاؽ 52(، )2(، )4(، )53( كقكع العبارات )3كما يتضح مف الجدكؿ )
 اإلرباعي األعمى مف عبارات المحكر، كتشير تمؾ العبارات عمى الترتيب إلى:

 ( يقابؿ )متكسطة(2.0493كيـ بكزف نسبي )تراعي األكقات المناسبة لعمميات التق 
 ( 2.0428تزكد المتعمميف بتغذية راجعة فكرية،  مستمرة،  كذات صمة بأدائيـ بكزف نسبي )

 يقابؿ )متكسطة(
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  ،تبتعد عف استخداـ االختبارات التي تحدث تيديدان لممخ كتجعمو في نمكذج ثابت كنمطي
 ( يقابؿ )متكسطة(2.0066بكزف نسبي ) كبصفة خاصة االختبارات النيائية محكية المرجع

  تكتشؼ مف خالؿ تقكيميا صعكبات التعمـ التي يعاني منيا بعض المعمميف بكزف نسبي
 ( يقابؿ )متكسطة( 2.0033)

(، في نطاؽ اإلرباعي األدنى مف عبارات 3(، )5(، )2(، )54بينما كقعت العبارات )
 المحكر، كتشير تمؾ العبارات عمى الترتيب إلى: 

 ( يقابؿ 1.2204ربط بيف الخبرة السابقة كالالحقة في عمميات التقكيـ بكزف نسبي )ت
 )منخفضة(

  تراعي المتعممة نضج المتعمـ كخبراتو المكتسبة كالعامؿ الكراثي كمتغيرات البيئة كأساليب
 ( يقابؿ )منخفضة(1.2697المذاكرة كالتعمـ كالشبكة العصبية لمدماغ بكزف نسبي )

 قكيميا جميع جكانب التعمـ المعرفية كالميارية كالكجدانية بكزف نسبي تقيس مف خالؿ ت
 ( يقابؿ )منخفضة(1.2829)

  تسرع في تصحيح أخطاء المتعمميف منعان لمتشابؾ العصبي الذم قد يحث بيف المعمكمات بكزف
 ( يقابؿ )منخفضة(1.7566نسبي )

ر االستبانة حسب أكزانيا كاستكماالن لمنتائج السابقة يكضح الجدكؿ التالي ترتيب محاك 
 النسبية مف حيث مدل تكظيؼ معممات العمـك الشرعية ليا.

( يوضح استجابات أفراد العينة لمجموع محاور االستبانة من حيث مستوى األداء التدريسي 8جدول ) 
 (.304لمعممات العموم الشرعية وفق مبادئ التعمم المستند لمدماغ  )ن=

النسبية متوس  األوزان  المحور م
 لعبارا  المحور

النسبة المئوية لدرجة 
 الموافقة عل  المحور

ترتيب المحور عل  حسب 
متوس  األوزان النسبية 

 لعبارا  المحور

درجة الموافقة عل   ل محور 
مال محاور االستبانة 

 ومجموعها
 متوسطة 2 58.77 1.763 األول: ختطيل األداع التد يس  1

 منخفضة 3 53.67 1.609 التد يس الث  : تنفي  األداع  2

 متوسطة 1 59.11 1.773 الث ل : ت ومي األداع التد يس  3

 متوسطة 71.85 2.155 إجمالي االستبانة
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( أف درجة المكافقة عمى إجمالي المحاكر )متكسطة( مف كجية 4يتضح مف الجدكؿ )
بمستكل تقكيـ األداء نظر عينة الدراسة ككانت ترتيبيا كالتالي المحكر الثالث الخاص 

التدريسي كفؽ مبادئ التعمـ المستند لمدماغ ، ثـ المحكر األكؿ الخاص بمستكل تخطيط األداء 
التدريسي كفؽ مبادئ التعمـ المستند لمدماغ ، كفي المرتبة األخير المحكر الثاني الخاص 

اكحت متكسط بمستكل تنفيذ األداء التدريسي كفؽ مبادئ التعمـ المستند لمدماغ ، حيث تر 
 (.1.773(، )1.609األكزاف النسبية لعبارات تمؾ المحاكر بيف )
( إلى أف مستكل تكظيؼ معممات العمـك 4، 3، 2، 1أشارت نتائج الجداكؿ السابقة )

الشرعية كلمبادئ التعمـ المستند لمدماغ  في أدائيف التدريسي جاء بتقدير عاـ متكسط، كأف 
اء في مقدمة المحاكر بدرجة متكسطة يميو المحكر األكؿ المحكر األكؿ الخاص بالتقكيـ ج

الخاص بالتخطيط بمستكل متكسط كأخيران المحكر الثالث الخاص بتنفيذ األداء التدريسي 
 بمستكل منخفض.

كيمكف عزك ىذه النتيجة لكثرة الميارات التي يتطمبيا تنفيذ األداء التدريسي مقارنة 
راؽ تنفيذ األداء التدريسي فترات طكيمة مقارنة بعممية بالتخطيط كالتقكيـ، إضافة إلى استغ

التخطيط التي غالبان ما تتـ قبؿ البدء في التنفيذ كتستغرؽ كقتان قصيران ككذلؾ عممية التقكيـ 
الذم تتطمبو عممية التنفيذ لألداء  كالجدةنفس الكقت  تستغرؽالتي تتـ عمى فترات متباعدة كال 

 التدريسي.
راه بعض الباحثيف أف الظركؼ كالشركط التي يجب أف يدركيا كيؤكد ما سبؽ ما ي

المعمـ كيييئ كجكدىا في المكقؼ التعميمي، حتى يككف لديو معرفة بأبحاث الدماغ تتضمف 
تطبيقات عممية في الكاقع الصفي، كمف الميـ لتمؾ التطبيقات أف يككف ىناؾ ركابط بيف ما 

، كىذه (Varghese & Pandya,2016)لتدريس نعرفو عف المخ كبيف الكيفية التي يتـ بو ا
 األمكر قد ال تتكفر بالدرجة المطمكبة لمعممات العمـك الشرعية.

كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما أشارت إليو بعض الدراسات مف ضعؼ مستكل األداء 
الميني لمعمـ العمكـ الشرعية كالتربية اإلسالمية بصفة عامة كفي تنمية ميارات التفكير لدل 

(، كدراسة )التكيجرم، 2005المتعمميف خاصة، كمف ىذه الدراسات:  دراسة )الغامدم، 
 ق(. 5344
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( إلى قصكر في مستكل جكدة 2003ارت دراسة )أبك زيد، كفي نفس السياؽ أش
 األداء التدريسي لممعممات كضعؼ االتجاه نحك المينة،

( مف أف ميارات 2052كما تتفؽ ىذه النتائج مع ما تكصمت إليو دراسة الطكيؿ)
األداء التدريس المرتبطة بمرحمة )تخطيط التدريس( كمرحمة )تنفيذ التدريس( كمرحمة تقكيـ 

ريس( كميارات تكفير بيئة التعميـ كالتعمـ الداعمة في ضكء متطمبات التعميـ القائـ عمى التد
الدماغ، جاءت درجة ممارسة تمؾ الميارات بشكؿو عاـ )متكسطة( باتفاؽ كجية نظر 

 المشرفات التربكيات مع نتائج تقييـ بطاقة مالحظة المعممات حكؿ ممارسة ىذه الميارات.  
صيات العديد مف الدراسات ضركرة تدريب المعمميف عمى كلذا كاف مف أىـ تك 

خصائص كمميزات التعميـ المتكافؽ مع الدماغ، كالميارات التدريسية المرتبطة بو. كمف ىذه 
(، كدراسة 2053((، كدراسة الرفكع كالقيسي2009) Tufekci & Demiral: دراسة الدراسات
 (. 2052((، كدراسة مزيد 2051القرني )

الذم نص عمى ما يمي: ما التصكر المقترح القائـ عمى التعمـ  نيابة عف السؤاؿ الثانتائج اإلج
 المستند لمدماغ لتنمية األداء التدريسي لمعممات العمـك الشرعية بالمرحمة الثانكية؟

 التصور المقترح:
تنمية مستكل األداء التدريسي إلى ىدؼ التصكر المقترح بشكؿ رئيس  ىدؼ التصكر المقترح:

 لمعممات العمـك الشرعية كفؽ مبادئ التعمـ المستند لمدماغ .
 منطمقات كفمسفة التصكر المقترح: تتمثؿ منطمقات التصكر في النقاط التالية:

 أىمية التعمـ المستند لمدماغ  كما يترتب عمى تكظيفيا في التدريس مف آثار إيجابية. .5
ستكل األداء التدريسي لمعممات نتائج الدراسة الميدانية التي أشارت إلى ضعؼ كصكؿ م .2

 العمـك الشرعية كفؽ مبادئ التعمـ المستند لمدماغ  لممستكل المطمكب.
أىمية األداء التدريسي لممعممات بصفة عامة كمعممات العمكـ الشرعية بصفة خاصة في ظؿ  .4

 التحديات كالمتغيرات التربكية المعاصرة.
ئيف التدريسي بصكرة مستمرة ليكاكب حاجة معممات العمكـ الشرعية لتنمية مستكل أدا .3

 االتجاىات الحديثة فيما يتعمؽ بتجديد الخطاب الديني.
تكصية العديد مف المؤتمرات كالدراسات السابقة بضركرة تنمية األداء التدريسي لممعمميف بصفة  .1

 عامة
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محاكر التصكر المقترح: يتككف التصكر المقترح مف عدة محاكر تسعى إلكساب معممات 
ـ الشرعية مبادئ التعمـ المستند لمدماغ  كتعرؼ عناصره كمككناتو ككيفية تطبيقو في العمك 

 األداء التدريسي كذلؾ مف خالؿ ما يمي:
 المحور األول: عناصر التدريس التفاعمي الناشئة من مبادئ التعمم المستند لمدماغ: 

لمدماغ ، كال ىناؾ ثالثة عناصر لمتدريس التفاعمي تنشأ مف مبادئ التعمـ المستند 
يمكف فصؿ ىذه المراحؿ عف بعضيا بحدكد مميزة، فيي تكمؿ بعضيا في أثناء عممية التعميـ 

 ,Caine and Caine, 2007; Kaufman, 2008; Wilson، 2003كالتعمـ، )جنسف، 
 ( كىي:2009

كيتضمف تييئة المناخ العاطفي كاالجتماعي  (:Relaxed Alertnessاالنتباه المسترخي ) -
ؿ لمتعمـ مف خالؿ محاكلة إبعاد الخكؼ عف المتعمميف، بينما يتـ الحفاظ عمى بيئة تعمـ األمث

فييا مزيج مف التحديات كالتكقعات العالية مع انخفاض الخطر في بيئة التعمـ ككؿ، كاإلبقاء 
عمى الحالة العقمية التي تجمع بيف الثقة كالكفاءة كالدكافع الداخمية، كيتـ قبكؿ كؿ الطالب 

مكانياتيـ المختمفة.بأن  ماط تعمميـ كمقدراتيـ كا 
 Orchestrated Immersion Inاالنغمار المتناغم المنسق في تجربة معقدة ) -

complex experience:)  كيتضمف إنشاء فرص التعمـ األمثؿ مف خالؿ ابتكار بيئة
عية، كفيـ جكىر التعمـ الغنية التي ينغمر الطالب فييا كميان بالخبرة كالتجربة التربكية الكاق

المكضكع كالبحث عف المعنى مف خالؿ تكفير فرص كافرة الستكشاؼ األنماط كالعالقات 
 كاالتصاالت، كتطكير الشخصية مف خالؿ حؿ المشكالت كصنع القرار كالتفكير اإلبداعي.

كيتضمف تكفير  :(Active Processing of experience)لمخبرة  الفاعمة المعالجة -
السبؿ المثمى لتعزيز التعمـ مف خالؿ السماح لممتعمـ بتشكيؿ أنماط ذات معنى، كتثبيت 
المعمكمات بالمعالجة الفاعمة ليذه المعمكمات مف خالؿ ربطيا بالتعمـ السابؽ، كتكفير الكثير 

كالتمريف،  مف الفرص لتمقي ردكد األفعاؿ، كالتفكير، كالسؤاؿ، كالتجريب، كالمالحظة الحسية،
 كتكسيع كتعميؽ تفكير المتعمـ كمقدراتو مف أجؿ االنضباط الذاتي كالتنظيـ الذاتي.

 المحور الثاني: عناصر العممية التعميمية في ضوء أبحاث التعمم المستند لمدماغ: 
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يمكف تكضيح تصميـ التعميـ مف منظكر التعمـ المستند لمدماغ  مف خالؿ التطرؽ إلى 
كبيئة التعمـ، كدكر المعمـ كالمتعمـ، كالتقكيـ، كذلؾ عمى النحك التالي )زيتكف، تخطيط المنيج، 

 (:2054؛ عبيدات كسييمة أبك السميد، 2005
يصمـ المنيج كفقان الىتمامات الطالب )منيج سياقي( لو صمة بخبرات   أواًل: تخطيط المنهج:

ي متكامؿ، بحيث ال تنفصؿ البيئة الخارجية الكاقعية، كما يتـ بناء المكضكعات بشكؿ نسق
الكميات عف األجزاء مما يساعد عمى تككيف المعنى، باإلضافة إلى اختيار كتقديـ المحتكل 
ذم المعنى في ضكء خصائص البيئة المحيطة بالمتعمـ حتى يسيؿ دمج ىذه الخبرات في 

 بنية الدماغ، كاستخداـ تقنيات التعميـ كميسرات كليست متغيرات منفصمة.
اكتشاؼ أنماط التعمـ الخاصة بكؿ طالب كما يتمتع بو مف قدرات دماغية،  مم:دور المع

كتييئة اليقظة المسترخاة كالبعد عف التيديد أثناء التعمـ، كاستخداـ المعمكمات المفظية كالبصرية 
كالتكامؿ بيف المدخؿ الكمي كالتحميمي، كتييئة المناخ الصفي بما يالئـ العمؿ التعاكني، كدمج 

ميف في مكاقؼ تعمـ حقيقة، ككذلؾ السماح لمطالب بالنيكض كالحركة، كتشجيع المتعم
ثارة التحدم اليادؼ دائمان، كتقديـ البدائؿ كاالختيارات لمطالب،  استفسارات الطالب، كا 

 كاالىتماـ بالمعرفة القبمية ليـ.
ت تفكيره، المشاركة في اكتساب المعرفة، كالتفاعؿ مع اآلخريف، كتأمؿ عمميا دور المتعمم:

 كالقياـ باألنشطة التي تيسر عمؿ الدماغ، كالنيكض كالتحرؾ كشرب الماء أثناء التعمـ.
( التقكيـ مف عناصر العممية التعميمية في ضكء 2051كتضيؼ سحر عز الديف )

التعمـ المستند لمدماغ  حيث ترفض نظرية التعمـ المستند لمدماغ  استخداـ االختبارات التي 
الدماغ كتجعمو في نمكذج ثابت كنمطي، كبصفة خاصة االختبارات النيائية تحدث تيديدات 

 محكية المرجع، كلنكيا تبنت طرقان لمتقكيـ تتماشى مع إطارىا كىك التقكيـ األصيؿ أك الحقيقي.
كما أف التقكيـ حسب التعمـ المستند لمدماغ  يتـ مف خالؿ أسس تشمؿ العقؿ، 

 بؿ، كتشمؿ ما يأتي: كالقمب، كالجسـ، كالماضي، كالمستق
 مشاعر الطالب نحك التعمـ. االنفعاالت:  -بالسؤاؿ عما يعرفو الطالب.     المحتوى: -
كيفية تكظيؼ الطالب  االستيعاب: –ارتباط التعمـ بحياة الطالب.    مدل السياق: -

 لممعمكمات.
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تطبيؽ ما تعممو الطالب في  انتقال أثر التعمم: -عمؽ التعمـ كالقدرة عمى تطبيقو. التطبيق: -
 (2003مكاقؼ جديدة. )جنسف، 

كمما سبؽ نجد أف نظرية التعمـ المستند لمدماغ  تؤثر في كؿ مفاصؿ العممية 
التعميمية، مف منيج، كمعمـ، كمتعمـ، كبيئة تعميمية، كاستراتيجيات تدريس، كتقنيات تعميمية، 

يـ كالتعمـ بكافة جكانبيا، بما يتالءـ مع كتقكيـ، مف خالؿ تفعيؿ دكر الدماغ في عممية التعم
أنماط التعمـ المختمفة لدل الطالب؛ مف أجؿ تحسيف التحصيؿ العممي كاالحتفاظ بالحقائؽ 

 كالمفاىيـ العممية، كتنمية الميارات المختمفة لدل الطالب.
   ثانيًا: بيئة التعمم وأفضل شروط التعمم المتطمبة وفق نظرية التعمم المستند لمدماغ:

بيئة آمنة ليس بيا تيديد لمنشاط الدماغي، كمرنة تيتـ بالتعمـ ذم المعنى الذم يحدث 
مف خالؿ األنشطة الحقيقة، كما تدعـ التعمـ التعاكني، كتقدـ بيئات تعمـ حقيقية، كتككف غنية 
بالمثيرات كالتي يمكف أف تتـ مف خالؿ )خبرات المعايشة، االنغماس، المعطيات الحقيقة، 

 ت التمثيمية، كالثانكية، كالرمزية(.الخبرا
كبالنظر إلى بيئة التعمـ البنائي نجد أنيا محفزة كتعمؿ عمى إثارة الدماغ، حيث يعمؿ 

 الطالب عمى بناء معرفتيـ الخاصة في بيئة تعاكنية.
 ( أف بيئة التعمـ يجب أف تككف كما يمي:2051كأكضحت )سحر عز الديف، 

كاإلدراؾ المحيطي، فالبد مف االىتماـ بتقديـ المشكالت الحقيقية يتضمف التعمـ االنتباه المركز  -
 المرتبطة بكاقع المتعمـ كالمرتبطة بمكضكع الدرس. 

االىتماـ بتأثير كؿ ما ىك حكؿ المتعمـ مف مؤثرات كمثيرات )البيئة اإلثرائية( ككذلؾ االىتماـ  -
د مثؿ: )الجكع، العطش، النكـ، بالتأثيرات الفسيكلكجية الداخمية التي قد تؤثر عمى أداء الفر 

 الحركة، الرائحة(. 
 يتحسف التعمـ بالتحدم كيثبط بالتيديد. -
 البد مف االىتماـ بالتحدم كالبعد عف تقديـ الخبرات مف خالؿ تيديد الدماغ.  -
 التركيز عمى الجزئيات كالكميات، فالدماغ يعالج األجزاء كالكميات في آف كاحد.  -
 البدني لممتعمـ كالحركة في أثناء التعمـ. التأكيد عمى أىمية النشاط -

 ثالثًا: استراتيجيات التدريس وفق نظرية التعمم المستند لمدماغ: 
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يمكف الستراتيجيات التدريس المتحكمة في االتجاه الطبيعي لمدماغ الذم يحدد بدكره 
، كعادات كـ المعمكمات المتدفقة إلى الدماغ أف تكسع عقكؿ المتعمميف الستقباؿ أفكار جديدة

عقمية ابتكارية. كقد تكصمت الدراسات الميتمة بيذا الجانب إلى العديد مف االستراتيجيات 
المتكافقة مع مبادئ التعمـ المستند لمدماغ  كمنيا: التفكير االفتراضي، عمميات التبادؿ، 

 (.2051التحميؿ الشبكي، التشبييات كغيرىا. )القرني، 
 Brain Compatibleكيمكف تناكؿ استراتيجيات التعمـ المتناغمة مع الدماغ 

Learning Strategies  فيما يمي، حيث يعد مدخؿ التعمـ المستند لمدماغ  مدخالن استراتيجيان
يعتمد عمى عدة نظريات مرتبطة بطريقة عمؿ الدماغ، كمف أكثر االستراتيجيات المستخدمة 

 )( Nevills ,2003)حكالي ثماني عشرة استراتيجية أكد كثير مف الباحثيف عمى استخداميا 
Sousa ،2001 )( Tate ،2004 )( Willis, 2006 )( Wolfe ،2001 )(Basham ،

2007 )( Lacnkney ،2006 )  كطبقا لما أشار إليو ىؤالء الباحثيف، فإف ىذه
االستراتيجيات تعمؿ عمى تنمية الميارات بدرجة كبيرة كينتج عنيا مستكيات مرتفعة مف 

رجع السبب في االحتفاظ طكيؿ المدل في الذاكرة، كزيادة القدرة عمى التركيب، كالتطبيؽ كي
، فعندما يتعمـ المتعممكف بطرؽ Superhighwayذلؾ إلى أنيا تؤدم إلى بناء ممرات سريعة 

فإنيـ ينغمسكف بكؿ طاقاتيـ في التعمـ، ثـ يربطكف المعمكمات  meaningfulذات مغزل 
 (  Nevills) ،2003الحالية بالمعرفة السابقة

مكعات تشمؿ: استراتيجيات الجدة كتصنؼ االستراتيجيات الثماني عشرة إلى سبع مج
Novelty كاستراتيجيات المحاكاة ،Simulations كاستراتيجيات الصمة بالمكضكع ،

Relevancy كاستراتيجيات بصرية ،Visual كاستراتيجيات اجتماعية ،Socialization ،
  Environmentalكاستراتيجيات بيئية 

   Novelty devices( استراتيجيات الجدة 1) 
إلى استراتيجيات الجدة بأنيا: " جالبة االنتباه الفطرم،  (Wolfe,2001) يشير

 كيصفيا بأنيا فعالة جدا ألنيا تشغؿ الدماغ، ك تحفزه عمى االنتباه كالتركيز أثناء تعممو 
(Jensen, 1998) ،(Sousa, 2001)  Wolfe, 2001))  :كمف ىذه االستراتيجيات 

  Use of Humorاستخدام الطرفة/ الد  بة  -
  Use of storytellingاستخدام ال صص  -

 . Use of Mnemonicاستخدم معين ت الت كر  -
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  Simulation devices( استراتيجيات المحاكاة 2) 
إلى أف اليدؼ مف ىذه االستراتيجيات مساعدة المتعمـ  Nevills(2003)كقد أشار 

عمى تشفير المعمكمات، ثـ حدكث تكامؿ كترابط ليا مع المعمكمات المخزنة مسبقا، ثـ 
تصنيفيا لمعالجتيا. أم: أنو إذا لـ يكف ىناؾ شيء يربط التعمـ بحياة المتعمـ فإف ىذه 

تتطاير ىذه المعمكمات مف الدماغ تخزف بنسبة ضئيمة في الدماغ، كسرعاف ما  المعمكمات
Willis,J. 2006) (Wolfe, 2001)) فحؿ المشكالت الكاقعية كالمشاركة في أساليب ،

المحاكاة مثؿ المناظرات، تتطمب مجيكدان أكبر؛ مما يساعد عمى تخزيف ىذه المعمكمات لمدة 
 أطكؿ، كمف أمثمة استراتيجيات المحاكاة: 

  Use of Role Playing and Dramaا استخداـ لعب األدكار كالدرام -
 Use-Based Learningاستخداـ التعمـ المستند لممشكالت كالخبرة الكاقعية  -

Problems and Actual Experience  
   Sensory devices( االستراتيجيات الحسية 3) 

تدخؿ المعمكمات إلى الدماغ مف خالؿ حاسة كاحدة أك الحكاس الخمسة، ثـ مف 
كعة مف األنشطة مثؿ التكرار، كالتنظيـ؛ كعند استخداـ حكاس متعددة في التعمـ خالؿ مجم

يؤدم إلى تخزيف المعمكمات مباشرة في الذاكرة قصيرة المدل، فإف المعمـ حينئذ يطبؽ أنكاع 
متكررة مف المياـ ليضمف تخزيف المعمكمات في الذاكرة طكيمة المدل كمف ىذه االستراتيجيات 

 الحسية: 
  Use of Touchداـ الممس استخ -
  Use of Movementاستخداـ الحركة  -

  Brain Gymرياضة الدماغ  -
 Use ofاستخداـ الركائح العطرة  -

Aromas  
  Relevancy Devices( االستراتيجيات وثيقة الصمة 4)

يعد ربط التعمـ الجديد بالقديـ استراتيجية ضركرية متكافقة مع الدماغ كالزمة لحدكث 
(، فالتفكير المجرد ينمي مف خالؿ ربط ما ىك جديد بما ىك ( Nevill  ،2003 التعمـ

إلى أف ربط التعمـ الجديد  (Pyne ،2002 ) (Nevills ،2003)معركؼ، فقد أشار كال مف 
 بالقديـ يجذب االنتباه، كيكضح المعنى.
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الترابطات الالزمة كفيما يمي بعض مف االستراتيجيات ذات الصمة كالتي تكفؿ حدكث مثؿ ىذه 
 لحدكث التعمـ: 

 Use of Smiles ،Metaphors ،andاستخداـ االبتسامات، االستعارات، التمثيالت  - 
Analogies  

 .  Use of Writing and Reflectionاستخداـ الكتابة كالتأمؿ  -
 . Visual Devices(االستراتيجيات البصرية 5)

% مف المستقبالت الحسية كىي بذلؾ أكثر مف أم 30تحتكم العيناف عمى أكثر مف 
مميكف جزء في الثانية  500حاسة أخرل في معالجة المعمكمات في الدماغ كذلؾ بمعدؿ 

Jensen, 2004) فالمعينات البصرية أدكات استبقاء فعالة كقكية، كلكف تزيد مف إدراؾ ،)
، لذا فاستخداـ (Willis, 2006) الجديدة بالمعرفة السابقةالمفاىيـ مف خالؿ ربط المعارؼ 

المعينات البصرية يحسف مف التعمـ كاالستبقاء، فسعة الذاكرة طكيمة المدل لمصكر غير 
 . كمف االستراتيجيات البصرية التي يمكف استخداميا: ((Wolfe, 2004 محدكدة 

 . Use of Mind Mapsاستخداـ الخرائط العقمية  -
  Use of Graphic Organizersاـ المخططات البيانية استخد -
 Use of Shapes and Imagesاستخداـ األشكاؿ كالصكر   -
  Socialization devices(االستراتيجيات االجتماعية 6) 

حتى يحدث تعمـ، تبحث الشبكات العصبية كتقكل الترابطات أك المسارات بيف الخاليا 
التي تعمؿ عمى حدكث  synapsesالكصالت العصبية  العصبية؛ مما يؤدم إلى مزيد مف

أف بيئات Jensen & Dabney(2000)اتصاؿ بيف الخاليا العصبية كبعضيا. كما أشار 
التعمـ الداعمة كاآلمنة، كالتعاكنية، تثير االنفعاالت بطريقة إيجابية، كتحفز االنتباه كالمعنى، 

ت االجتماعية يمكف أف تككف أدكات فعالة في كالذاكرة في الدماغ كىكذا يتبيف أف االستراتيجيا
 تحسيف التعمـ، كمف ىذه االستراتيجيات:

  Use of Brainstorming and Discussionاستخداـ العصؼ الذىني كالمناقشة  -
  Use of Cooperative Learningاستخداـ التعمـ التعاكني  -
  Environmental Devices( االستراتيجيات البيئية 7) 
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تشير أدبيات البحث إلى أف تقديـ بيئة تعمـ مادية مثالية أمر ضركرم كحاسـ يعمؿ 
عمى زيادة قدرة المتعمـ عمى اكتساب المادة المقدمة؛ كحتى يمكف إعداد بيئة تعمـ متناغمة مع 

 (.Wolfe ،2001الدماغ، يجب األخذ في االعتبارات بعض الترتيبات المتناغمة مع الدماغ )
عتبارات: مكاف التعمـ فالتيكية الصحية، كدرجات الحرارة المريحة، مف أكؿ ىذه اال

كاإلضاءة المناسبة، كمقاعد الجمكس المناسبة، كألكاف دىانات حكائط حجرة الدراسة عكامؿ 
(، باإلضافة إلى االعتبارات (Jensen, 2004حاسمة لتصميـ بيئة تعمـ متكافقة مع الدماغ 

تصميـ الجداكؿ المدرسية التى يجب أف تككف مزكدة بفترات  السابقة، يجب األخذ في االعتبار
 ، كمف ىذه االستراتيجيات. (Jensen, 1998)استراحة مناسبة 

  Use of Rest Periodsاستخداـ فترات الراحة  -
  Use of Stress Reductionاستخداـ اختزاؿ الضغط النفسي  -

يتبف مما سبؽ: أف ىناؾ تكامؿ بيف كظائؼ النصفيف الكركييف لمدماغ، كىذا ما يمنح 
العقؿ قدرتو كمركنتو، فإننا ال نفكر بنصؼ كاحد دكف اآلخر، فكالىما يشتركاف في العمميات 
العقمية العميا في التفكير، كلكف كؿ نصؼ مف نصفي الدماغ يقكـ بمعالجة المعمكمات بشكؿ 

 اآلخر.  يختمؼ عف النصؼ
 رابعًا: مصادر التعميم والتعمم:

تيظير البحكث المتعمقة بالتعمـ المستند لمدماغ  أف استخداـ تقنيات التعميـ بشكؿ 
صحيح يمكف أف يككف بمثابة أداة فٌعالة تكفر أفضؿ الممارسات التي تؤثر في تعمـ الطالب، 

ف التمقيف إلى التفكير ضمف حيث تساعدىـ عمى بناء مجمكعة متنكعة مف المقدرات كتنقميـ م
مجمكعة متنكعة مف المحتكل كالمجاالت، بحيث يصبح الطالب أكثر نشاطان في عممية 
التعمـ. كما أف استخداـ التقنيات المختمفة مثؿ أجيزة الحاسب كلقطات الفيديك كالبكربكينت 

نش اء اشتباكات يمكف أف تكفر لمطالب تجارب حسية كتتيح ليـ التكاصؿ مع المحتكل الجديد كا 
 (.Miller, 2005ككصالت عصبية في الدماغ تمييدان لمتعمـ الجديد. )

 المحور الثالث: دور المدرسة تجاه األداء التدريسي وفق نظرية التعمم المستند لمدماغ: 
تؤدم المدرسة دكران أساسيان في تعزيز جكدة  األداء التدريسي مف خالؿ كجية نظر 

 عمى النحك اآلتي:( كىي 4، ص2003)أبك ممكح، 
 نشر ثقافة التميز في التدريس. -5
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صدار معايير األداء المتميز كدليؿ الجكدة. -2  تجديد كا 
 تعزيز ركح البحث كتنمية المكارد البشرية. -4
 إكساب ميارات جديدة في المكاقؼ الصعبة. -3
 العمؿ عمى تحسيف مخرجات التعميـ. -1
 التعمـ.تدريب الطالب عمى استقراء مصادر  -2
 تكجيو الطالب لألسئمة التي تحفز عمى األنكاع المختمفة مف التفكير. -3
 إكساب الطالب القدرة عمى تنظيـ الكقت. -4
 أف تعتمد المدرسة الجكدة كنظاـ إدارم كالعمؿ عمى تطكيره كتكثيقو. -5

ات ال لكي يتـ تفعيؿ التصكر المقترح تكجد مجمكعة مف المتطمب متطمبات التصور المقترح:
 يد مف تحققيا، كمف أبرزىا ما يمي:

 تييئة المعممات نفسيان كمعنكيان لتقبؿ التغيير كالتطكير في ممارساتيف التدريسية. .5
عقد العديد مف الدكرات التدريبية لمتنمية المينية لممعممات باستمرار كتدريبيف عمى  .2

 لمدماغ .االستراتيجيات التدريسية الحديثة كفي مقدمتيا  التعمـ المستند 
تركيز مؤسسات إعداد المعممات بصفة عامة كمعممات العمكـ الشرعية بصفة خاصة عمى  .4

تدريب كتأىيؿ المعممات لمتعامؿ مع االستراتيجيات التدريسية الحديثة ككيفية تكظيفيا في 
 أدائيف التدريسي كمنيا التعمـ المستند لمدماغ .

ات لنظرية التعمـ المستند لمدماغ  في أدائيف المتابعة كالتقكيـ المستمر لمدل تكظيؼ المعمم .3
التدريسي كتعزيز نقاط القكة كاقتراح الحمكؿ المالئمة لمتغمب عمى نقاط الضعؼ في األداء 

 التدريسي ليف.
تكفير الكقت الكافي لممعممات لمتدرب عمى استراتيجيات التدريس المتنكعة كمف بينيا التعمـ  .1

 المستند لمدماغ .
 لمتطمبة لتنفيذ األداء التدريسي كفؽ مبادئ التعمـ المستند لمدماغ .تييئة البيئة ا .2
ربط ترقية المعممات كما يقدـ ليف مف حكافز بمدل تطكيرىف ألدائيف التدريسي كتكظيؼ  .3

 االستراتيجيات الحديثة فيو كفي مقدمتيا التعمـ المستند لمدماغ .
المتميزات في تكظيؼ نظرية التعمـ  تقديـ التعزيزات المادية كالمعنكية المتطمبة لممعممات .4

 المستند لمدماغ  في أدائيف التدريسي.
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تكفير األدكات كالكسائؿ التعميمية المتطمبة لتكظيؼ نظرية التعمـ المستند لمدماغ  في األداء  .5
 التدريسي.

تطكير مقررات العمكـ الشرعية بما يتماشى مع متطمبات تكظيؼ مبادئ التعمـ المستند  .50
 دريسيا.لمدماغ  في ت
 :التوصيات

ضركرة استفادة الجيات المسئكلة مف مخططي كمطكرم مناىج العمـك الشرعية مف التصكر  .5
 المقترح بما يسيـ في تطكير األداء التدريسي لممعممات.

 العمؿ عمى نشر ثقافة التطكير كالتحديث في األداء التدريسي بيف المعممات بصفة مستمرة. .2
لمعممات في تطكير أدائيف التدريسي عف طريؽ تخفيؼ العبء تعاكف اإلدارة المدرسية مع ا .4

 الدراسي عمييف كالسماح ليف بااللتحاؽ بالدكرات التدريبية المختمفة.
اىتماـ مخططي كمطكرم مناىج العمكـ الشرعية بتطكيرىا بما يتماشى مع متطمبات تكظيؼ  .3

 نظرية التعمـ المستند لمدماغ في تدريسيا.
 

 المقترحات:
تطكير األداء التدريسي لمعممات العمكـ الشرعية بالمرحمة المتكسطة ككيفية التغمب معكقات  .5

 عمييا.
مستكل تكظيؼ معممات العمكـ الشرعية بالمرحمة الثانكية لنظرية التعمـ المستند لمدماغ   .2

 كعالقتو بمستكل التفكير اإلبداعي لدل طالباتيف.
لثانكية لممستحدثات التكنكلكجية في العممية مستكل تكظيؼ معممات العمـك الشرعية بالمرحمة ا .4

 التعميمية.
دكر معممات العمكـ الشرعية في تحقؽ األمف الفكرم لدل طالب المرحمة المتكسطة مف كجية  .3

 نظرىـ في ضكء بعض المتغيرات.
فاعمية برنامج تعميمي قائـ عمى تكظيؼ نظرية التعمـ المستند لمدماغ  كأثره عمى مستكل  .1

 جاه نحك مقررات العمـك الشرعية لدل طالبات المرحمة المتكسطة.التحصيؿ كاالت
 العربية قائمة المراجع
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(. تطكير نظاـ إعداد 2051ابف ىكيمؿ، ابتساـ ناصر كالعنادم، عبير مبارؾ، ) .5
المعمـ في المممكة العربية السعكدية في ضكء تجربتي الياباف كفنمندا، المجمة التربكية الدكلية 

عممية شيرية محكمة تصدر عف المجمكعة الدكلية لالستشارات كالتدريب المتخصصة، مجمة 
 بالتعاكف مع الجمعية األردنية لعمـ النفس، المجمد الرابع، العدد الثاني، عماف، األردف.

 (: الجكدة الشاممة في التدريس، مجمة المعمـ.2003أبك ممكح، محمد يكسؼ. ) .2
-Sاإلستراتيجي لمتطمبات التنمية المينية )(. التخطيط 2052أحمد، محمد منصكر. ) .4

BPD .213-231(، ص ص2)32( في ضكء التكجيات العالمية الحديثة. المجمة التربكية. 
(. معكقات التنمية المينية لمعممي المرحمة 2051آؿ سكيداف، عبد العزيز. ) .3

تربية. المتكسطة في ضكء متطمبات مجتمع المعرفة. رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية ال
 المممكة العربية السعكدية، الرياض: جامعة الممؾ سعكد.

(. مدل تنمية معمـ العمكـ الشرعية لميارات التفكير 2003البكر، رشيد بف النكرم. ) .1
–الناقد لدل طالب المرحمة الثانكية في المممكة العربية السعكدية. رسالة الخميج العربي 

 .534-553. ص ص 55. ع 21السعكدية. س 
(. المدرسة الفاعمة: مفيكميا، إدارتيا، آليات 2002بيكاشي، السيد عبد العزيز. )ال .2

 تحسينيا. القاىرة. عالـ الكتب.
(. كاقع التنمية المينية لمعمـ المرحمة االبتدائية مف كجية نظر 2051البكشي، محمد. ) .3

غير  المعمميف بمحافظة العال في ضكء تكجيات مشركع المعمـ الجديد. رسالة ماجستير
 منشكرة، كمية التربية. المممكة العربية السعكدية، الرياض: جامعة الممؾ سعكد.

ق(. كاقع تدريس معممي العمكـ الشرعية لميارات 5344التكيجرم، أحمد بف محمد. ) .4
. ص ص 4التفكير الناقد بالمرحمة الثانكية بمنطقة القصيـ التعميمية. مجمة العمكـ التربكية. ع

54-30. 
(. مناىج البحث في التربية 5542الحميد جابر، ككاظـ، أحمد خيرم. ) جابر، عبد .5

 كعمـ النفس، دار النيضة العربية، القاىرة.
 (. التعمـ المبني عمى العقؿ. الرياض: مكتبة جرير.2003جنسف، أريؾ. ) .50
(. التعمـ استنادا إلى الدماغ: النمكذج الجديد لمتدريس. 2053جينسف.  اريؾ. ) .55

 مة.  حمدم عبد العزيز.القاىرة: دار الفكر العربي.ترجمة: ىشاـ سال
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(. كاقع استخداـ معممي الرياضيات 2005الحجيمي، محمد عبد العزيز. ) .52
بالمممكة العربية السعكدية لمبادئ النظرية البنائية كمعكقات تكظيفيا مف كجية نظرىـ. 

 502 -31(. 3. )4دراسات عربية في التربية كعمـ النفس. 
(. الميارات التدريسية الالزمة لتدريس الرياضيات 2052د صنت. )الحربي، محم .54

المطكرة )سمسمة ماجركىيؿ( في المرحمة المتكسطة كمدل تكافرىا لدل معممي كمعممات 
الرياضيات مف كجية نظر مشرفي كمشرفات الرياضيات.مجمة دراسات في المناىج كاإلشراؼ 

 .425 -235(.  ص ص 2(.  العدد )4التربكم.  المجمد )
(. درجة ممارسة معممي المغة العربية بفصكؿ محك 2053حسنيف، محمد رفعت. ) .53

األمية لميارات التدريس عمى ضكء التعمـ المستند إلى نتائج أبحاث الدماغ.دراسات عربية في 
(.  ص 15يكليك.  العدد )-. العدد الكاحد كالخمسكف. الجزء الثانيASEPالتربية كعمـ النفس 

 .222 -541ص 
ىػ(. برنامج تدريبي قائـ عمى بعض 5343مدم، يحيى بف عامر يحيى. )ح .51

إستراتيجيات التعمـ النشط لتطكير األداء التدريسي لمعممي الرياضيات بالمرحمة االبتدائية. 
رسالة ماجستير غير منشكرة. كمية العمكـ االجتماعية. جامعة اإلماـ محمد بف سعكد 

 اإلسالمية.
ق(. مدل استخداـ معممات العمكـ الشرعية في 5340الحمكد، رحاب محمد. ) .52

المرحمة المتكسطة أسمكب الحكار كالمناقشة في التدريس كمعكقات ذلؾ. رسالة ماجستير غير 
 منشكرة. قسـ التربية. كمية التربية. جامعة الممؾ سعكد. الرياض. المممكة العربية السعكدية 

. 2(. مدخؿ إلى المناىج كطرؽ التدريس. ط2003الخميفة، حسف جعفر. ) .53
 الرياض: مكتبة الرشد. 

(. استراتيجيات التدريس 2051الخميفة، حسف جعفر، كضياء الديف، مطاكع. ) .54
 الفعاؿ. الدماـ: مكتبة المتنبي.

عداد المعمـ 2052خميؿ، أحمد. ) .55 ، فبراير(. خطة تطكير التعميـ في الكطف العربي كا 
المعرفة )رؤية مستقبمية(. كرقة عمؿ مقدمة في المنتدل كالمعرض  في ضكء متطمبات مجتمع

 الدكلي لمتعميـ )المعمـ كالتحكؿ إلى مجتمع المعرفة(. السعكدية: الرياض.
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. 3(. تحميؿ األسس النظرية لمفيـك األداء. مجمة الباحث. ع 2050الداكم، الشيخ. ) .20
253-223 
السميع، كعبد المكجكد، محمد الدسكقي، عيد أبك المعاطي، كمحمد، مصطفى عبد  .25

(. 2004عزت، كالحبشي، محمد حس، كمكسى، عمي إسماعيؿ، كالسيد، حسني أحمد. )
تقكيـ مقررات الحمقة الثانية مف التعميـ األساسي في ضكء المعايير القكمية لمتعميـ، المركز 

 .555-5القكمي لمبحكث التربكية كالتنمية، شعبة بحكث كتطكير المناىج، مصر، ص
ىػ(. أثر برنامج تدريبي لمعممي الرياضيات 5323الدميخي، عبد اهلل إبراىيـ. ) .22

في مجاؿ التدريس بأسمكب حؿ المشكالت في التحصيؿ الدراسي لطالب الصؼ الثاني 
المتكسط بمدينة الرياض. رسالة ماجستير غير منشكرة. كمية التربية. جامعة الممؾ سعكد. 

 الرياض. 
(. أثر استخداـ نمكذج التدريس 2053يسي، تيسير خميؿ. )الرفكع، محمد أحمد؛ الق .24

القائـ عمى الدماغ في تحصيؿ طالب الصؼ العاشر األساسي في مادة الرياضيات 
 .221 -245يكنيك.ص ص  5كاتجاىاتيـ نحكىا.العمـك التربكية. العدد الثالث ح

راتيجيات (. الدماغ كالتفكير: أسس نظرية كاست2053الزىيرم.  حيدر عبد الكريـ ) .23
 تدريسية. األردف: مركز ديبكنك لتعميـ التفكير.

رؤية معاصرة لطرؽ التعميـ  -(. استراتيجيات التدريس2004زيتكف، حسف حسيف. ) .21
 كالتعمـ، القاىرة، عالـ الكتب.

، ط2003زيتكف، عايش محمكد. ) .22  . عماف: دار الشركؽ.3(. أساليب تدريس العمـك
. تحميؿ ناقد لنظرية التعمـ القائـ عمى المخ (2005زيتكف،  كماؿ عبد الحميد. ) .23

. المؤتمر العممي الخامس مصر -التربية العممية لممكاطنة -كانعكاسيا عمى تدريس العمـك
 (.5المجمد )

(. دكر اإلشراؼ التربكم في تحسيف األداء الميني 2055سابك، كمثكـ محكد محمد. ) .24
لمعممات العمكـ في المرحمة الثانكية. رسالة ماجستير غير منشكرة. كمية العمـك الصحية 

 كالسمككية كالتعميـ. جامعة دار الحكمة. جدة. 
. عماف: دار 2(. التعمـ المستند إلى الدماغ، ط2005السمطي، ناديا سميح. ) .25

 المسيرة.
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(. التقكيـ في المنظكمة 2003سيد، عمي أحمد، كسالـ، أحمد محمد. ) .40
 . الرياض: مكتبة الرشد. 5التربكية. ط

(. معجـ المصطمحات التربكية كالنفسية: 2004شحاتة، حسف سيد، كالنجار، زينب. ) .45
 إنجميزم، القاىرة، الدار المصرية المبنانية.-عربي
(. ثقافة المعايير كالتعميـ الجامعي، المؤتمر العممي السابع 2001شحاتة، حسف. ) .42

، 5عشر، مناىج التعميـ كالمستكيات المعيارية، الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس، ج
 .31-14القاىرة، ص 

الشمراني.  صالح عمكاف، كالشمراني، سعيد محمد، كالبرصاف،  إسماعيؿ بف سالمة،  .44
(. إضاءات حكؿ نتائج دكؿ الخميج في دراسة التكجيات 2052) كالدركاني بكيؿ بف أحمد.

 : تقرير مختصرTimss2015الدكلية في العمـك كالرياضيات 
(. معكقات التنمية المينية لمعممات المرحمة 2054الشيرم، نكرة فارس عبد اهلل. ) .43

ة الممؾ الثانكية في المدارس الحككمية، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامع
 سعكد
(. كاقع األداء التدريسي لمعممات المرحمة االبتدائية 2052الطكيؿ، انتصار محمد. ) .41

في ضكء نظرية التعمـ القائـ عمى أبحاث الدماغ.رسالة ماجستير. جامعة األماـ محمد بف 
 سعكد.الرياض.

(. تكظيؼ أبحاث الدماغ في التعمـ، األردف، 2004عامر، طارؽ؛ ك محمد، ربيع. ) .42
 ار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع.د

(. التعمـ النشط، 2053عامر، طارؽ عبد الرءكؼ، كالمصرم، إيياب عيسى. ) .43
 القاىرة: مؤسسة طيبة لمنشر كالتكزيع. 

(. نحك تطكير األداء في تدريس التاريخ القديـ في 2003العبادم، أحمد صالح. ) .44
 منشكرة، كمية اآلداب، جامعة ذمار، عدف.كميات اآلداب اليمنية، رسالة دكتكراه غير 

(. تقييـ األداء مداخؿ جديدة لعالـ جديد. القاىرة: 2003عبد المحسف، تكفيؽ محمد. ) .45
 دار الفكر العربي كدار النيضة العربية.

(. الدماغ كالتعمـ كالتفكير. عماف: 2054عبيدات، ذكقاف، كأبك السميد، سييمة. ) .30
 ديبكنك لمنشر كالتكزيع.
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(. قائمة مقترحة بالمستكيات المعيارية ألداء معمـ 2002، سميرة عطية. )عرياف .35
الفمسفة لتحقيؽ الجكدة الشاممة في تدريس الفمسفة لطمبة المرحمة الثانكية، دراسات في المناىج 

 .233-542(، ص510كطرؽ التدريس، )
.األردف:2051عز الديف،  سحر. ) .32 مركز  (. التعمـ المستند لمدماغ في تدريس العمـك

 ديبكنك لتعميـ التفكير.
(. تقدير أعضاء ىيئة التدريس بجامعة اإلسراء 2002العمايرة. محمد حسف. ) .34

الخاصة باألردف لممياـ التعميمية المناطة بيـ مف كجية نظر طمبتيـ. مجمة العمكـ التربكية 
 (.4العدد ) 3كالنفسية/ البحريف/ كمية التربية/ المجمد 

(. تطكير كفايات المعمميف في ضكء معايير الجكدة في 2003)العنزم. بشرل خمؼ.  .33
-51التعميـ العاـ.المقاء السنكم الرابع عشر لمجمعية السعكدية لمعمـك التربكية كالنفسية)جستف(.

 .404 -242ـ.ص ص 2003مايك 52
(. فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى 2055الغامدم. عزة محمد سعيد المحمكد. ) .31

عمـ المستند إلى الدماغ لتنمية ميارات التدريس لدل معممات الرياضيات بالمرحمة نظرية الت
 المتكسطة. مجمة البحث العممي. العدد العشركف. كمية البنات. جامعة عيف شمس.

(. مدل ممارسة معمـ التربية اإلسالمية بالمرحمة 2005الغامدم. فريد بف عمي. ) .32
-كارم. مجمة جامعة أـ القرل لمعمكـ التربكية كالنفسية الثانكية لميارات تنمية التفكير االبت

 .444 – 405. ص ص 5. ع5السعكدية. مج 
(. تقكيـ األداء التدريسي المفظي الصيفي لمعممي 2003الفرا، إسماعيؿ صالح. ) .33

مرحمة التعميـ األساسي. كثيقة عمؿ مقدمة لمؤتمر النكعية في التعميـ الجامعي الفمسطيني. 
 .1/3/2003-4مفترة مف جامعة القدس ل

(. أثر استخداـ إستراتيجية التعمـ المستند إلى الدماغ 2051القرني، مسفر بف خفير. ) .34
في تدريس العمكـ عمى تنمية التفكير عالي الرتبة كبعض عادات العقؿ لدل طالب الصؼ 

امعة أـ رسالة دكتكراه غير منشكرة، ج .الثاني المتكسط ذكم أنماط السيطرة الدماغية المختمفة
 القرل، مكة المكرمة.
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( .تصكر مقترح تطكير تدريس الرياضيات في ضكء 2050القرني، يعف اهلل عمي ) .35
ميارات التدريس اإلبداعي كمتطمبات التعمـ المستند إلى الدماغ. رسالة دكتكراه .كمية التربية . 

 جامعة أـ القرل .
كاإلبداع كفؽ نظرية  (. المكىبة2003قطامي، يكسؼ، كالمشاعمة، مجدم سميماف. ) .10

 الدماغ. عماف: دار ديبكنك.
عداد المعمـ. ط2000قنديؿ، يس عبد الرحمف. ) .15 . الرياض: 4(. التدريس كا 

 دار النشر الدكلي لمنشر كالتكزيع. 
(. المعجـ التربكم كعمـ النفس. عماف: دار أسامة لمنشر 2002القيسي. نايؼ. ) .12

 كالتكزيع كدار المشرؽ الثقافي.
(. فاعمية برنامج تدريبي مقترح عمى 2050بد الممؾ بف مسفر. )المالكي، ع .14

إكساب معممي الرياضيات بعض ميارات التعمـ النشط كعمى تحصيؿ كاتجاىات طالبيـ نحك 
 الرياضيات. رسالة دكتكراه. كمية التربية. جامعة أـ القرل. مكة المكرمة. 

الشرعية في تنمية ق(. مدل إسياـ معمـ العمكـ 5340المبدؿ، بدر بف محمد. ) .13
ميارات التفكير الناقد لدل طالب المرحمة المتكسطة بمدينة الرياض. رسالة ماجستير. كمية 

 العمـك االجتماعية. جامعة اإلماـ محمد بف سعكد.
لك كاف ‘‘: قياس’’ ىػ(. 5342المركز الكطني لمقياس كالتقكيـ في التعميـ العالي. ) .11

ناه. تطكير التعميـ يشترل بالماؿ الشتري
http://www.qiyas.sa/InformationCenter/QiyasMagazine/Pages/default.

aspx ) ـ.3/2/2055(. استرد في 
انبي (. فاعمية نمكذج تدريبي قائـ عمى نظرية ج2052مزيد، منية خميؿ إبراىيـ. ) .12

الدماغ لتنمية التحصيؿ كميارات التفكير الرياضي لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي 
 بفمسطيف. رسالة دكتكراه. كمية التربية باإلسماعيمية. جامعة قناة السكيس. مصر.

(. فاعمية برنامج تدريبي 2055مصطفى، أحمد السيد، كأميف، مرفت فتحي. ) .13
تعمـ النشط في اكتساب كاستخداـ ميارات التخطيط مقترح قائـ عمى بعض استراتيجيات ال

 23لمتدريس لدل معممي كمكجيي الرياضيات بالمنيا. المجمة العممية لكمية التربية بأسيكط. 
 .553 – 30(. ص ص 5)

http://www.qiyas.sa/InformationCenter/QiyasMagazine/Pages/default.aspx
http://www.qiyas.sa/InformationCenter/QiyasMagazine/Pages/default.aspx
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(. فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى 2050المطرفي، صالح غازم. ) .14
إستراتيجيات التعمـ النشط في تنمية الميارات التدريسية لدل الطالب المعمميف تخصص عمـك 

 . 523 – 555(. ص ص 54) 5طبيعية بجامعة أـ القرل. مجمة التربية العممية. 
مية استراتيجية التعمـ المستند إلى (. فاع2053المطرفي، غازم بف صالح ىالؿ. ) .15

الدماغ كنمط السيطرة الدماغية في تنمية التفكير الناقد كاالتجاه نحك مادة العمكـ لدل طالب 
 (.5( المجمد )55(عمـك بجامعة أـ القرل بالسعكدية. مجمة التربية بنيا. العدد )5مساؽ)
لمممكة العربية (. تطكر النظاـ التعميمي في ا2053المغيدم، الحسف محمد. ) .20

 السعكدية، جدة:  الدار الخالدية لمنشر كالتكزيع، الطبعة الثانية، السعكدية.
(. اتجاىات معممات المرحمة الثانكية نحك برامج التنمية المينية 2053الناجـ، مي. ) .25

في شبكات التكاصؿ االجتماعي. رسالة ماجستير غير منشكرة. كمية التربية. المممكة العربية 
 ية، الرياض:جامعة الممؾ سعكد. السعكد
(. ربط أبحاث الدماغ بالتدريس الفعاؿ. ترجمة: صباح 2054ىارديمف،  ماريالـ. ) .22

 عبد اهلل عبد العظيـ.القاىرة: دار النشر لمجامعات.
(. برنامج نكاتج التعمـ كخرائط المنيج، 2005الييئة القكمية لضماف الجكدة كالتعميـ. ) .24

 رة التدريب، القاىرة.القراءات اإلثرائية، إدا
  (. الرياض. 551(. مجمة المعرفة. ع )2055كزارة التربية كالتعميـ. ) .23
التعميـ العاـ. عمى مكقع:  –ىػ(. إحصائيات عامة 5342-5341كزارة التعميـ. ) .21

http://www.moe.gov.sa/ar/Pages/StatisticalInformation.aspx ) 
(. استراتيجيات 2052كزارة التعميـ، اإلشراؼ التربكم بإدارة تعميـ مكة. ) .22

. تاريخ http: //www. makkahedu. gov. saالتدريس كالتعمـ النشط. نقالن عف مكقع. 
 . 2020/  5/  21زيارة المكقع 

(. كاقع التطكير الميني لمعممي المرحمة الثانكية مف كجية 2053اليحيى، إبراىيـ. ) .23
 .505 -12(. 5) 44بمصر.  -نظر المعمميف كالمشرفيف في مدينة الدكادمي. مجمة التربية
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