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 : المقدمة
 ،وعموم األعصاب ،واالتصاالت ،والتكنولوجيا ،المعرفةمتعددة في عممية وم ثورات إلىيعيش العالم      

. لذا تحرص الدول غيرىاتعميم والقيم، واألخالقيات، و مى الذلك من تأثيرات ع عنما ينتج وعموم الدماغ، و 
 العممية المتالحقة. التغيراتة التعميم لمواجية التعميم وتطوير منظومالتربية، و عمى االىتمام ب

؛ والمساىم األكبر في تحقيق أىدافيا، التعميميةالتربوية/ العناصر في المنظومة من أىمويعد المعمم    
القيم وغيرىا عمى ، و التنظيم الذاتي، و ر، واالبتكاوتفوقيم وتنمية ميارات التفكير التالميذحيث يتوقف نجاح 



عداده، و نموه الميني، و الثقافية، و كفاءة المعمم التدريسية والعممية اطالعو عمى االتجاىات ، و تدريبو، و ا 
كسابوو  ،والتعمم ،والنظريات الحديثة في التدريس ، مع ىذه االتجاىات ناغمةالمتممارسة صفية الميارات  ا 

 تمك النظريات. و 
باالستراتيجيات  زودهت األني ؛يؤدي دورهويحتاج المعمم إلى معرفة بالعقل البشري، وعموم األعصاب ل   
 عدويسا  ،والتعرف عمى مشكالت التعمم ، الجيدة الصفيةالممارسات و  التالميذتعمم من لمناسبة التي تزيد ا

إطار  وتحديد ،أثناء التعمماألعصاب  كيفية عمل ادراكي البشري التربويين فعمم األعصاب وفيم العقل 
عطاء فكرة أكبر عن أس عالوة  ،لمتالميذب التدريس والتعمم األكثر مناسبة إلىعمل لبيئة تعميمية جيدة، وا 

يساعدنا في  لتحقيق األىداف التعميمية بعموم األعصاب كخطوة أولى مممين معممين  إعدادأن عمى 
 (.Strauss& Stein, 2002; Summak, et.al, 2010 .)عمى معوقات وتحديات التعمملتغمب ا

 Brain – Based)نظرية التعمم المستند لمدماغ  برزتواستنادا لنتائج أبحاث الدماغ وعموم األعصاب    
Learning Theory)  كينو" "كين"لصاحبيا  1991عام "(Caine & Caine)  والتي تستند إلى بناء
عمى ضرورة تصميم بيئة تعمم ، و تؤكد عمى أن كل فرد قادر عمى التعمم بطبيعتو، و الدماغ ووظيفة أجزائو

السماح لو بالمعالجة النشطة ، و زيادة الدافعية الذاتية، و تعمل عمى استغراق المتعمم في الخبرة التعميمية
 ربط التعمم بالخبرات الحياتية والواقعية.، و لممعمومات

والتنظيم  ،منيا القدرة عمى تحميل البيانات :من القدرات الكامنة من مجموعةالدماغ فطريا يتشكل و     
( أن التعمم المستند لمدماغ ييتم بتطبيق المبادئ Jensen, 2007,5ويري ) .والتأمل الذاتي ،الذاتي

االستراتيجيات  واالستراتيجيات التي تظير متناغمة مع ما تم اكتشافو من أبحاث الدماغ ويشمل العديد من
في نصفي الدماغ بما يسمح بالتعمم  واإلدراكبظروف وخبرات إلحداث حالة من الوعي  التالميذلتزويد 

 والتدريس األفضل. 
نفسو بفعل يعيد تشكيل ، و جياز حيوي معقد ومتعدد األنظمة ألنو يتشكل أنوينظر إلى الدماغ عمى و     

أدمغتنا  ومن ىنا فإن . التنميط، و عمى أنيا حاسمة لمتعمم االتأصبح ينظر إلى االنفع، و الخبرات الحياتية
 ، كالتفكير :وعمى الرغم من أن ىناك عدة وحدات دماغية ذات وظائف محددة ، تعمل بشكل كمي ومترابط

فإن ىذه ؛ ، وحتى الوقت والبيئة التي نتعمم فيياطبيعة تفاعالتنا مع اآلخرين، و اضةالري، و واالنفعاالت
، ر منفصمة في الدماغ بل تتم معالجتيا جميعا في نفس الوقت مما يؤثر في كيفية تعممناالوحدات غي

 (.Caine &Caine ,1999; Werbos, 2009) فيما نتعمموو 
 ,Stevens,& Goldberg, 2001:36; Wellman & Lagattute)أشار كل منوقد    

حيث أن من ؛ صفية عالقة عميقة ومعقدةأن العالقة بين التعمم المستند لمدماغ والممارسات ال إلى(2004



، لمتالميذمتطور العقمي والنفسي المعمم لالتعمم ىي معرفة ، و نقاط القوة الميمة لنجاح عممية التدريس
لى، و اكتشاف أنماط التعمم الخاصة بكل منيمو  حدوث التنظيم الجيد ذلك  مما يساعد ، قظة العقمية ليما 

 والتعمم الفعال. ،لمتعمم
ن كان يريد النمو لتالميذه إال أن التصاقو بالنماذج وقد ك"    شفت دراسة الواقع عمى أن معمم العموم وا 

إلعداد متطمباتو مع ضعف ا، و تعمممابتعاده عن الفيم المناسب لقدرات ال، و الميكانيكية في التدريس
، ال من تنميتيابد التالميذمجرد السيطرة عمى سموك االقتصار في الميام التدريسية عمى و  والتدريب 

تعزيز السموك اإليجابي لدييم قد حال دون تييئة المناخ المدرسي المحيط بالتالميذ بما يسمح بتحرير و 
 (.76: 0222عمران، )"تنمية قدراتيم عمى النحو المأمول، و امكاناتيم

عمى تحمل تدريب المتعمم ، و رعاية التفكير، و ضرورة االىتمام بتربية العقولعمى المعمم مما يفرض    
، تنظيم، و صياغتيا، و ي تحديد أىداف التعممقدر كبير من المسؤولية عن كل ما يتصل بتعممو كاإلسيام ف

ويتحكم ويوجو عممياتو العقمية نحو الوصول إلى تحقيق أىدافو  كيف يخطط، و توجيو عمميات التعممو 
في الوقت والجيد المستخدم في  يتحكم، و تيجيات المناسبة لتحقيقياب واالستراإلىويكون عمى وعي باألس
في تنظيم بيئة التعمم والتعامل مع مصادر التعمم ومع  اجيدا أكبر  ويبذل ،اتمام الميمة المطموبة

 (.(Schunk, 2008:465"اآلخرين
تمييز بينو وبين التعمم ويمكن ال ، التالميذوىناك اىتمام عالمي بالتنظيم الذاتي لمتعمم وتنميتو لدى    

ويسود االعتماد عمى المعمم واتباع  لمتالميذالتعمم التقميدي يركز عمى محتوى المادة وتمقينيا ف التقميدي؛
؛ نجد التالميذتقل روح المغامرة وتحمل المسؤولية من جانب  إلىتعميماتو واستخدام الدافعية الخارجية وبالت

فكير والتركيز عمى الدافعية الذاتية عمى زيادة التعاون والتفاعل مستوى التيعتمد التنظيم الذاتي لمتعمم  أن
ويوصف البحث الذاتي عن مصادر المعرفة المناسبة.، و المراقبة الذاتية، و وتفعيل التقييم التالميذلدى 

، ة ولدييم استعدادا أكبر لممشاركةإلىالذين يتميزون بالتنظيم الذاتي لمتعمم بأنيم ذوو دافعية ع التالميذ
 والمثابرةأىدافيم وتحديد ، تنظيم أنفسيم، و ييم القدرة عمى إعادة ترتيبدلو  ،المثابرة لفترة زمنية أطولو 

 .(505: 0222؛ قطامي وآخرون، 0222،؛ كاملZimmerman,1999 )ياإلىلموصول 
 


