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 :التعلم المستند إلى الدماغ
تعد نظرية التعلم المستند إلى الدماغ إحدى نظريات التعلم التي ظهرت في أواخر 

وتؤكد هذه النظرية أن كل فرد قادر على التعلم، إذا ما توافرت بيئة التعلم . القرن العشرين
لنشاط الحركي؛ أي البيئة الخالية من النشطة الحافزة للتعلم التي يتوافر فيها الدافعية وا

التهديد والتوتر والتي تتيح للتلميذ االستغراق في الخبرة التربوية، مع ضرورة التركيز على 
حمدان محمد )، (.00-01، 9110أريك جينسن،)استخدام إستراتيجيات الجذب االنفعالي 

 (.01، 9101إسماعيل، 
ريات الحديثة المنبثقة من علم وتعد نظرية التعلم المستند للدماغ من النظ

األعصاب المعرفي، والتي تهتم بالتعلم وفًقا للطريقة التي فطر عليها الدماغ لكي يتعلم 
 ( (Jensen,2005,PP 144-150. بشكل طبيعي

إلى أهمية تفعيل العمليات العقلية في ( 9112ناصر بن على الجهوري، )ويشير 
د من الدماغ على حساب الجانب اآلخر، وذلك جانبي الدماغ معًا وعدم تفعيل جانب واح

من خالل بناء المناهج التعليمية التي تفعل دماغ المتعلم بشكل كلي ومتوازن، والتنويع في 
إستراتيجيات التدريس التي تتناغم مع مبادئ التعلم الدماغي، وتشدد على أهمية التنويع 

ئلة بين العمليات العقلية التي تفعل في األسئلة التي تقدم للمتعلمين، بحيث توازن هذه األس
الجانب األيمن والعمليات العقلية التي تفعل الجانب األيسر للدماغ بشكل منفصل 

 . والعمليات العقلية التي تفعل الجانبين مًعا
أن هذا النوع من التعلم يعزز تعلم Connell(2009،28-29 )ويذكر كونل 

الدراسية والمدارس والبيئات التي تتضمن  الطالب، ويشجع المعلمين على تصميم الفصول
 .مجموعة كبيرة من المتعلمين

أن التعلم المستند للدماغ يساعد ( 931، 9109) وتشير نادية سمعان لطف اهلل 
 .على تنمية المعارف واستبقائها، كما أنه يساعد في تنمية مهارات التفكير العليا
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أن ( 01-00، 9103) دة ويرى  مسلم يوسف الطيطي، و ابراهيم فيصل رواش
التدريس على أساس مبادئ التعلم المستند للدماغ ليس عملية معقدة، لكنه نشاط يمكن 
تنفيذه وتطبيقه في المراحل الدراسية، السيما عندما يمتلك المعلمون معرفة ومعلومات 
 كافية حول كيفية عمل الدماغ البشري، وحول كيفية أن يؤدي التعلم المستند للدماغ إلى

ومن أجل ذلك ينبغي تطوير أساليب التعلم والتعليم لتتالءم مع . تحسين مستوى التعلم
 .التحديات الجديدة

صفاء محمد علي )، (Duman, 2007, PP 1-5)ويؤكد كٌل من دومان 
، على أن استخدام ( 021، 9102غازي صالح هليل المطرفي،)، ( 03، 9103أحمد،

 : أصبح ضرورة ملحة وذلك ألنهالتعلم المستند للدماغ في المدارس 
 يعد إطاًرا فكرًيا، حيث أن التعلم يستخدم لتحسين الذاكرة. 
 أثبت نجاحه في مساعدة الطالب ومعلميهم للوصول إلى مستويات أعمق في التعلم. 
 يعزز التعلم ويعتبر وسيلة لتحقيق النجاح. 
 أثبت فاعلية في تنمية دافعية الطالب للتعلم. 

 (.Brain-Based Learning Theory) تند إلى الدماغنظرية التعلم المس
شهد العقد األخير من القرن العشرين ثورة معرفية في علم األعصاب، حيث تمكن 
علماء األعصاب من التوصل إلى معلومات هائلة ومفيدة عن البنية األساسية للدماغ، 
ووظائفها النفسية؛ بفضل ما توفر لديهم من تقنيات علمية تطبيقية 

"MRI،PET،FMRI،MEG" EEG مكنتهم من سبر أغوار الدماغ، والتعرف إلى ،
ناصر بن على الجهوري، " )عقد الدماغ"وظائف كل جزء من أجزائه؛ لذا أطلق عليه 

 (. 21، ص 9112
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  :(Brain-based Learning )  تعريف التعلم المستند للدماغ
غ هو التعلم المبني أن التعلم المستند للدما((Jensen,2000, PP 10-11يرى 

الكيمياء، : على الفهم الكامل للدماغ البشري، وهو مشتق من عدة فروع من العلم مثل
وعلم النفس وعلم األعصاب وغيرها، وباستخدام ما نعرفه عن الدماغ فإننا نتخذ قرارات 

 .أفضل، ونصل ألكبر عدد من المتعلمين دون أن نفقد انتباه أحدهم
ث لباحاها دعتمالتي اية ظرلنإجرائيا بأنها لمستند للدماغالتعلم اويعرف الباحث 

م لتعلص ابخصائق فيما يتعلغ مادللد لمستنم التعلاعلى م لقائالتعليمي انامج رلبء افي بنا
 .لفضم ألى تعلول إصويبية للرلتجاعة ولمجمس ايدرلتغ مادلامع م لمتناغا

 :مبادئ التعلم المستند للدماغ
اثني عشر مبدأ لهذه النظرية، وقد تم تعديل هذه Caine  (2006,P 7 )حدد 

المبادئ عدة مرات لتتناسب ونتائج بحوث الدماغ المستمرة والمتطورة وهي روابط قوية بين 
 :علم األعصاب والتربية وهذه المبادئ هى

 The Entire Physiology:يرتبط التعلم بالطبيعة الفطرية لتكوين الدماغ .0
learning Engages  ن الدماغ من باليين األعصاب تنقل المعلومات حيث يتكو

بينها من خالل عملية كهروكيميائية، وتتميز هذه الوصالت بالمرونة والتداخل 
وكلما . والتشابك، والمنبه الخارجي والداخلي يتوزع في تكوين المسارات العصبية

 .تكرر تنبيهها، كلما زادت قوة هذه المسارات
أي أن الدماغ يتشكل  :The Brain –Mind is Social الدماغ كائن اجتماعي .9

وفًقا للعالقات الشخصية واالجتماعية التي تبدأ عند الوالدة مع األم، وتتنوع بعد ذلك 
 .لتصبح أكثر تعقدا

 The Search for Meaning is Innate البحث عن المعنى فطري للدماغ .3
ول إلى معنى مدرك يولد الفرد ودماغه مجهز بميل يسمح له بالتساؤل ومحاولة الوص
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للحياة المحيطة به، ويستمر هذا الميل مدى الحياة، فالفرد مدفوع فطرًيا للبحث عن 
 .معاني ومضامين المعرفة، حتي يستطيع بها إدراك تمثيالت الواقع فى ذهنه

 The Search for Meaning is عن المعنى يتم من خالل التنميط البحث .2
Occurs Through Patterning:  الدماغ المعني من خالل األنماط، ينظم

وهذه األنماط قد تتبدى في اكتشاف الفرد ألنماط التشابه واالختالف والترتيبات 
المنطقية والوظيفية وقواعد اإلضافة والطرح والدوال والمتواليات الهندسية والرياضية 

 .والعديد من األنماط المختلفة
 Emotions are Cirtical to االنفعاالت حساسة بالنسبة للتنميط .0

Pattering:  ،القاعدة األساسية هنا أنه ال يمكن الفصل بين االنفعال واإلدراك
 .حيث أن كل خبرة يرافقها انفعال ما، وهذا ما يكسب الخبرات الصبغة الشخصية

 The Brain Processes يعالج الدماغ األجزاء والكليات بصورة متزامنة .1
Parts and Whole Simultaneously:  أشارت نتائج البحوث الحديثة إلى

الجانب )تكامل أداء النصفين الكرويين، وعليه فإن الدماغ يعمل بصورة تحليلية 
 (.الجانب األيمن)، وبصورة شمولية كلية (.األيسر

 Learning Involves Both يتضمن التعلم االنتباه المركز واإلدراك الخارجي .7
Focused Attention and Peripheral : مل التعلم التركيز على منبهات يش

محورية ومركزية، والتي تعد أكثر أهمية ومعنوية، كما أن الدماغ يحتفظ بإدراك لكل 
ويحفظها في (. Explicit Memory)المنبهات المحيطة في الذاكرة الصريحة 

 (.Implicit Memory)الذاكرة الضمنية 
 Learning Always Involves يشمل التعلم عمليات واعية وغير واعية .8

Conscious and Unconscious Processes:  يشير هذا المبدأ إلى
اليقظة العقلية، والتي يتحدد من خاللها وعي الفرد بالعمليات المعرفية وما وراء 
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المعرفية التي يقوم بها ومدي شعوره بها، غير أن هناك من األداءات ما يقوم بها 
 .ا طابع الالوعيالمتعلم بصورة أوتوماتيكية ويغلب عليه

 We have at يوجد لدي الفرد على األقل أسلوبيين مختلفين من أساليب الذاكرة .2
least two Different Types of Memory :  ،إن الذاكرة تعمل طيلة الوقت

وفي نفس اللحظة التي يتحرك بها الفرد في عالمه بعض التنبيهات أو الخبرات 
تها ومعناها وزمانها ومكانها، ويمكن تخزن في أنظمة خاصة؛ وذلك حسب أهمي

الذاكرة الصريحة مقابل الذاكرة الضمنية، وذاكرة : تصنيف أساليب الذاكرة إلى
المعاني في مقابل الذاكرة اإلجرائية، والذاكرة االنفعالية مقابل الذاكرة الحسية، ويمكن 

 .التعامل مع كل نوع من هذه األنواع بصورة مستقلة عن األخرى
بمعنى أن التعلم هو  :Learning is Developmentalملية تطورية التعلم ع .01

وظيفة الدماغ األساسية، لذلك ينمو وتزداد ترابطاته بناء على مواقف التعلم التي يمر 
بها األفراد في حياته، ويستمر هذا النمو، وتتجدد الترابطات وتتعقد، وكل ذلك يعبر 

 .التعلم عن القدرة غير المنتهية لدماغ األفراد على
 complex Learning is يتحسن التعلم المعقد بالتحدي ويثبط بالتهديد  .00

Enhanced by Challenge and Inhibits by Threat :  تشير نتائج
األبحاث إلى أن استجابة الخوف في موقف التعلم يمكن أن تسلك أحد الطريقين، 

لى أنها خبرة غير حيث يتم ترجمة المنبهات الحسية إ High wayالطريق البعيد 
مخفية، وتنتجه تلك المنبهات إلى القشرة المخية حيث تعالج ويتم التعلم، أما إذا تم 

 Lowإدراك المنبهات الحسية علي أنها مخيفة فتسلك تلك المنبهات الطريق القريب 
Road  بحيث ال تذهب إلى القشرة المخية ويتم استصدار استجابة دافع واهرب (

Fight and Flight.) 
فالدماغ يختلف من فرد ألخر  : Each Brain is Unique كل مخ فريد بذاته .09

التأثيرات : كبصمة اليد وتنوع دماغ المتعلمين يعكس العديد من العوامل التي تشمل



 ةلدى طالب المرحلة الثانوي   للدماغ   المستند   م  التعل   
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 0202يناير                         -333                            - (1)العدد ( 3)المجلد 
 

الوراثية والبيئية، حيث يتكون الترابط بين الخاليا نتيجة الخبرات المعرفية والشخصية 
 .اخلي لكل دماغ متميز أيًضا عن غيرهواالجتماعية كما أن التشابك الد

أربعة عشر مبدًأ للتعلم المستند للدماغ تتمثل ( (Jensen,2012, P 23وقد حدد 
 :في
 كل تلميذ لديه دماغ فريد من نوعه نتيجة التجارب البيئية والعوامل الوراثية التي : التفرد

 .يتعرض لها مدى حياته
 به الشخص يقوم بعمل عنوان لها  كل تجربة أو تعلم يمر: الخصائص والعناوين

 .ليسهل ربطها بالخاصية أو الوظيفة التي تتميز بها
 ًمًا، وبالتالي يحدث التعلم : العواطف واالنفعاالت فهي تعطي إشارات للدماغ للمضي ق د 

  .من خالل مجموعة معقدة من اإلشارات التي تعطى للدماغ
 معلومات في فترة قصيرة إذا ما تم يمكن للدماغ أن يتعرض لكم كبير من ال: االنتباه

 .جذب انتباه التالميذ للتعلم
 الدماغ يتغير كل يوم واألهم من ذلك أننا نؤثر في هذه التغييرات: المرونة والتكيف. 
 التعلم الموجه نحو الهدف ينتقل بصورة أسرع من التعلم العشوائي، : حصيلة التعلم

 .غ للمعلومات الجديدةوالمعرفة القبلية تغير من كيفية تنظيم الدما
 التعلم يقوم على أساس التنبؤ: التنبؤ والتوقع. 
 يتعلم الدماغ بصورة أفضل عندما يتفاعل مع البيئة المحيطة به، : المسائل البينية

 .والشك أنه عند توفير بيئة صفية متوافقة مع الدماغ من شأنه تحسين عملية التعلم
 ا بالعمل ويتعطل بالكسل، فأجسامنا تؤثر يزداد الدماغ نشاطً : تكامل العقل والجسد

 .على أدمغتنا والعكس
 حيث يمكن تعزيزها بالتكرار والممارسة تحت ظروف وسياقات مختلفة: الذاكرة المرنة. 
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 عندما يغير التلميذ الطريقة التي ينظر بها للعالم فإنه يقوم بتغيير : التصور واإلدراك
 .لدماغ للتغييرتصوراته وتجاربه، فالخبرة هي التي تدفع ا

 البيئة المحيطة تؤثر على التعلم والسلوك: الظروف االجتماعية. 
 يمر الدماغ بمراحل تطور وتغير مع التقدم بالعمر، ويكتسب الدماغ : مراحل التطور

 .خالل ذلك العديد من الوظائف
 الدماغ البشري صانع للمعنى ويبحث عنه، فالبحث عن المعنى من :صنع المعنى

وهذا يسمح بالتوقع والتكيف مع الخبرات وكلما زادت أهمية معنى الشيء سمات البشر 
 .زاد االنتباه إليه

ويرى الباحث أنه ينبغي على كل معلم أن يدرس نظرية التعلم المستند للدماغ 
واالستراتيجيات التدريسية المنشطة وذلك من أجل رفع مستوى أداء المتعلمين وتنشيط 

ثارتهم   .تفكيرهم وا 
 :نظرية التعلم المستند للدماغمراحل 

أشارت العديد من األدبيات والدراسات أنها تتضمن خمسة مراحل وبذلك اتفقوا في 
-019، 9112) عددها ولكن اختلفوا في مسمياتها، فقد حددتها ناديا سميح السلطي

 .  اإلعداد، واالكتساب، و التفضيل وتكوين الذاكرة، والتكامل الوظيفي: لتشمل (. 011
: لتشمل(. 002-000، 9112)في حين حددها عزو عفانة و يوسف الجيش 

االستعداد للتعلم، واالندماج المنظم، واليقظة الهادئة، المعالجة النشطة، وزيادة السعة 
 العقلية، 

: لتتمثل في(. 002 -000، 9101) بينما حددها حمدان محمد إسماعيل 
 .كيل الذاكرة، والتكامل الوظيفياإلعداد والتهيئة، واالستدخال، والتوسع، وتش

ويرى الباحث أن مراحل التعلم المستند على الدماغ، مرحلة االعداد فكلما كان 
لدى المتعلم خلفية أكبر عن الموضوع كلما كان أسرع في تمثيل المعلومات الجديدة، 
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وية كلما نتج التعلم، وهناك مرحلة تق،  ومرحلة االكتساب فكلما كانت المدخالت مترابطة
 .التعلم واسترجاع المعلومات بشكل أفضل وذلك من خالل التغذية الراجعة

 :العوامل المؤثرة في نظرية التعلم المستند إلى الدماغ
ناصر )إن أهم العوامل التي يمكن أن توثر في التعلم المستند إلى الدماغ ما يأتي 

  (:07، 9112ناديا سميح السلطي، )و ( 90، 9112بن على الجهوري، 
 (:Biological Factor) العامل البيولوجي .1

تشير الدراسات العلمية المتعلقة بالدماغ إلى أنه يجب توفير بيئة تعليمية تعلمية 
تتناغم مع عمل الدماغ لكي يحدث التعلم بطريقة فعالة؛ لذا ينبغي على التربويين فهم 

يكونوا قادرين على تركيبة الدماغ وكيفية عمله وكيفية تخزينه للمعلومات، وذلك لكي 
اختيار استراتيجيات التدريس، واألنشطة، وأساليب التقويم التي تتناغم مع خصائص 

 .الدماغ
 (:Heredity Factor) العامل الوراثي .0

يلعب دوًرا مهًما في تشكيل قدرة الدماغ على التذكر والتفكير والفهم، إذ تؤثر 
ى تكوين ارتباطات عصبية بين الجينات الوراثية على مدى مرونة الدماغ وقدرته عل

 .الخاليا الدماغية بشكليها المعقد والبسيط
 (:Affective Factor) العامل االنفعالي .3

تعد االنفعاالت والعواطف محفزة لعملية التعلم، من خالل إفراز مواد كيمائية تؤثر 
سهل في عمل الدماغ فتجعله يتكيف ليناسبها، إذ أن العواطف واالنفعاالت اإليجابية ت

إدراك المعرفة واالنتباه لمكوناتها، بحيث يحتفظ الفرد بما تعلمه لمدة أطول، بينما تؤدي 
االنفعاالت السلبية إلى عدم تقبل الدماغ للمعرفة وبالتالي صعوبة إدراكها وتخزينها في 

 .الذاكرة
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 (:Environmental Factor) العامل البيئي .1
في التعلم، إذ أن الدماغ يغير شكل  تعد العوامل البيئية من العوامل المؤثرة

الترابطات العصبية بين خالياه تبعًا للمؤثرات البيئية والخبرات الخارجية التي يمر بها 
الفرد؛ لذا ينبغي أن تكون بيئة التعلم مليئة بالخبرات التعليمية التعلمية التي تتحدى الدماغ 

 .يعتبره تهديداً  بشرط أن ال يمثل هذا التحدي مصدر خوف للدماغ، حتى ال
 (:Movement and Feeling Factors) العامل الحسي الحركي .3

رسالها إلى الجهاز  تعد الحواس أدوات اإلدراك، إذ تقوم بجمع المعلومات وا 
العصبي الذي يحولها إلى نبضات كهربائية وكيميائية في الدماغ؛ لذا فإن أي خلل في 

عند الفرد فيصبح غير قادر على التكيف  إحدى هذه الحواس قد يؤدي إلى إعاقة التفكير
واالندماج مع مجتمع األشخاص العاديين، ومن هنا ينبغي توفير البيئة التعليمية التعلمية 
بحيث تراعي القدرات البصرية والسمعية للمتعلمين، حتى ال يحدث خلل في إيصال 

 .المعلومات الدقيقة إلى الدماغ
 (:Nutritional Factor) العامل الغذائي .3

إن النظام الغذائي والنوم واألكسجين واإلجهاد النفسي والعضلي، جميعها تؤثر في 
عمل الدماغ، وبالتالي في قدرة المتعلم على التعلم، فالنظام الغذائي القائم على أسس 
صحية عملية والذي يعتمد على الفيتامينات يجعل الدماغ ينشط وينمو ويتحسن في قدراته 

نجازاته  .وا 
 :اسية لنظرية التعلم المستند للدماغعناصر أس

عناصر أساسية لهذه ( 037-031، 9103) حددت رجاء محمد ديب الجاجي 
 :النظرية يمكن االستفادة منها في التعليم والتعلم الصفي تتمثل في

التركيز على المتعلم، وجعله محور العملية التعليمية، فما زال التركيز على أن المعلم  .0
 .التعليميةهو محور العملية 
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ينبغي إكساب المتعلم مهارات تسهم في تطوير أدائه الصفي السيما في التخطيط  .9
 .لألنشطة التعليمية

 .تغيير ثقافة التعليم والتعلم الحالية إلى ثقافة التمكين للمتعلم .3
إعادة النظر في طبيعة مناهج العلوم بحيث يراعى في إعدادها تفريد التعليم، ويقصد  .2

تعليمية متنوعة تمكن المعلم من تقديم تعليم وفق أنماط التعلم  بذلك إعداد مواد
المختلفة للمتعلمين، وهذا بدوره يتطلب توفير بيئة صفية، ومعامل علمية تشجع تنفيذ 

 .أنشطة تعليمية مرتبطة بحياة التالميذ
وضرورة التركيز على العمل في . التأكيد على أن عملية التعلم ينبغي أن تكون ممتعة .0

عات صغيرة وتقديم التعزيز المناسب عند التعلم وينبغي التأكيد على منح مجمو 
المتعلمين التغذية الراجعة وفق عملية التعلم النشط ومشاركتهم الفعالة في عملية 

 .التعلم

  خصائص نظرية التعلم المستند للدماغ: 
ف عزو عفانة و يوس)من أهم خصائص نظرية التعلم المستند إلى الدماغ ما يأتي 

 (. 9112، السلطي، 9112الجيش، 
 .فهم عملية التعلم من خالل االعتماد على تركيب الدماغ ووظائفه .0
 .تعد نظاًما في حد ذاته، وليست تصميًما معًدا مسبًقا .9
يجابية لتحسين القدرة على التعليم والتعلم .3  .طريقة طبيعية وداعمة وا 
 .وث التعلمتعتمد على مواصفات الدماغ من أجل اتخاذ القرارات وحد .2

ناديا سميح )، (987، 9111صالح الدين عرفة محمود، )ويؤكد كل من 
أن نظرية التعلم المستند للدماغ تمتلك عدًدا من الخصائص ( 017، 9112السلطي،

 : منها
 .أنها طريقة في التفكير بشأن التعلم والعمل .0



 جامعة جنوب الوادى –كلية التربية بالغردقة  –مجلة العلوم التربوية 
======================================================= 

---------------------------------------------------------------------------- 
 0202يناير                         -333                            - (1)العدد ( 3)المجلد 

 

 نظاًما في حد ذاته وليس تصميًما معد مسبًقا، وال تعاليم مقدمة .9
يجابية لتعظيم القدرة على التعلم والتعليمطريق .3  .ة طبيعية وداعمة وا 
 .فهًما للتعلم مستنًدا إلى الدماغ ووظيفته .2

أن هناك ثالثة تكنيكات تعليمية ترتبط بالتعلم ( 0، 9117أريك جينسن، )ويرى 
 :المستند للدماغ تتمثل في

 م في الخبرة تخليق بيئات التعلم التي تعمل على غمر الطالب وانهماكه :الغمر
 .التربوية

 محاولة إزالة الخوف لدى المتعلمين أثناء مجابهتهم للتحديات القوية  :االسترخاء
 .الصادرة عن البيئة

 السماح للمتعلم بتذوق وتأكيد المعلومات بالمعالجة النشطة :المعالجة النشطة. 
دماغ  ويرى الباحث أنه يمكن تدريس المنهج في ضوء نظرية التعلم القائم على ال

باستخدام استراتيجيات مختلفة طبًقا لخصائص النصفين الكرويين للدماغ، حيث إن 
الجانب األيمن له استراتيجيات مختلفة عن استراتيجيات الجانب األيسر، وهناك بعض 
االستراتيجيات التدريسية التي تستخدم لتنشيط جانبي الدماغ، وهي إستراتيجية التدريس 

التعلم التوليدي، إستراتيجية التعلم القائم على البحث، إستراتيجية التبادلي، إستراتيجية 
 . العصف الذهني
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، القاهرة، مكتبة النهضة 0ط. دليل تدريس اللغة العربية(. 9110)إبراهيم محمد عطا  -

 .المصرية
جمة مدارس تر . كيف توظف أبحاث الدماغ في التعليم(. 9110)أريك جينسن  -

دار الكتاب التربوي للنشر : الظهران األهلية، المملكة العربية السعودية، الدمام 
 .والتوزيع

العلم الجديد للتعليم والتدريب، . التعلم المبني على العقل(. 9117)أريك جينسن  -
 .مكتبة جرير: ترجمة مكتبة جرير، الرياض

سلسلة المراجع . اليب التفكيرالموهبة العلمية وأس(. 9101)حمدان محمد إسماعيل  -
 .دار الفكر العربي: ، القاهرة(27)في التربية وعلم النفس، 

وحدة مطورة وفق التعلم المستند للدماغ في تنمية (. 9103)رجاء محمد ديب الجاجي  -
المؤتمر .تقدير الذات واالتجاه نحو اإلبداع لدى تلميذات الصف الثالث األساسي

والمتفوقين، المجلس العربي للموهوبين والمتفوقين، مركز العلمي لرعاية الموهوبين 
 .021-090تطوير التفوق، اليمن،

أثر برنامج مقترح قائم على مدخل التعلم المستند (. 9103)صفاء محمد علي أحمد  -
إلى الدماغ في تصحيح التصورات البديلة وتنمية عمليات العلم والدافعية لإلنجاز لدى 

 0مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس، . وسطتالميذ الصف األول المت
(33.) ،22-21. 

رؤى تربوية معاصرة في تعليم . تفكير بال حدود(. 9111)صالح الدين عرفة محمود -
 .علم الكتاب: التفكير وتعلمه، القاهرة

: التدريس والتعلم بالدماغ ذي الجانبين،فلسطين(.9112)عزو عفانة ويوسف الجيش  -
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: نعما. نلجانبيغ ذي امادبالم لتعلس وايدرلتا(: 9112)ش لجيف اسويوعفانة زو ع -
 .لثقافةدار ا

فاعلية استرتبجية التعلم المستند للدماغ ونمط (. 9102)غازي صالح هليل المطرفي  -
 السيطرة الدماغية في تنمية التفكير الناقد واالتجاه نحو مادة العلوم لدى طالب مساق

 90مجلة كلية التربية، جامعة بنها، . علوم بجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية
(22.) ،030-932. 

أثر برنامج تعليمي للتعلم (. 9103)مسلم يوسف الطيطي؛  وابراهيم فيصل رواشدة  -
. المستند للدماغ في الدافعية للتعلم لدى طلبة الصف الخامس االبتدائي في العلوم

 .32-03، (22) 3  سات عربية في التربية وعلم النفس،مجلة درا
دار المسيرة للنشر : التعلم المستند إلى الدماغ، عمان(. 9112)ناديا سميح السلطي  -

 .والتوزيع
دار المسيرة : ، عمان9ط . التعلم المستند إلى الدماغ(. 9112)ناديا سميح السلطي  -

 .للنشر والتوزيع
نموذج تدريسي مقترح في ضوء التعلم القائم على  (.9109)نادية سمعان لطف اهلل  -

الدماغ في تنمية المعارف األكاديمية واالستدالل العلمي والتنظيم الذاتي في العلوم 
لتالميذ الصف األول اإلعدادي، مجلة التربية العلمية، الجمعية المصرية للتربية 

 .972-992، (3) 00العلمية، 
تخطيطها واستراتيجيات : ناهج الدراسية، الم(9112)ناصر بن على الجهوري  -

رؤى : المناهج الدراسية"ندوة . تدريسها في ضوء نظرية التعلم المستند إلى الدماغ
 .م08/3/9112 -01، 79-21، "مستقبلية
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