
 نظریة التعلم المستند إلى الدماغ في تدریس استخدامأثر 
تنمیة بعض عادات العقل واالتجاه نحو دراسة   ىعلالفلسفة 

    اً طالب المرحلة الثانویة المتفوقین دراسی ىالمادة لد
  

  : مستخلص البحث 
تنمیـة ى علـالفلسـفة  یسنظریـة الـتعلم المسـتند إلـى الـدماغ فـي تـدر  استخدامهدف البحث إلى قیاس فعالیة       

، وقــد اســتخدم  اً طــالب المرحلــة الثانویــة المتفــوقین دراســی ىبعــض عــادات العقــل واالتجــاه نحــو دراســة المــادة لــد
كــال مــن المــنهج الوصــفي لعــرض اإلطــار النظــري وبنــاء أدوات البحــث ، والمــنهج التجریبــي القــائم علــى تقســیم 

األولــى تجریبیــة : إلــى مجمــوعتین  –ب المتفــوقین دراســیا طالبــا مــن الطــال) ٦٠(المكونــة مــن  -عینــة البحــث 
ومــن خــالل . درســت باســتخدام نظریــة الــتعلم المســتند إلــى الــدماغ ، والثانیــة ضــابطة درســت بالطریقــة المعتــادة 

إعــداد دلیــل المعلــم ومقیــاس عــادات العقــل ومقیــاس االتجــاه نحــو دراســة الفلســفة تــم إجــراء تجربــة البحــث ورصــد 
 اســتخدام نظریــة الــتعلم المســتند إلــي الــدماغ فــي تــدریس فاعلیــةوقــد أظهــرت نتــائج البحــث . ســیرها النتــائج وتف

 اً تنمیة بعض عادات العقل واالتجاه نحو دراسة المادة لدي طـالب المرحلـة الثانویـة المتفـوقین دراسـیفي الفلسفة 
 .  

 
The Effect of Using the Brain-Based Learning Theory in 
Teaching Philosophy on Developing the Academically 

Advanced Secondary Stage Students’ Brain Habits and their 
 Attitude Towards Studying the Subject 

 
Abstract :  
      The research aims at measuring the effectiveness of using the brain-based 
learning theory in teaching philosophy on developing the academically advanced 
secondary stage students’ brain habits and their attitude towards studying the 
subject. The researcher made use of both the descriptive method for reviewing the 
literature and the previous studies, and designing the study tools, in addition to the 
quasi-experimental method based on dividing the study sample (60 academically 
advanced secondary stage students) into two groups: the experimental method 
studying by using the brain-based learning theory and the control one making use 
of the normally used methods. The researcher designed a teacher’s guide, brain 
habits measure and the attitude towards studying philosophy measure to implement 
the study, calculate its results and draw conclusions. The research proved the 
effectiveness of using the brain-based learning theory in teaching philosophy on 
developing the academically advanced secondary stage students’ brain habits and 
their attitude towards studying the subject. 

 


