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أثر استخدام نظریة التعلم المستند إلى الدماغ في تدریس الریاضیات على 
تنمیــة مهــارات التواصــل الریاضــي والحســاب الــذهني لــدي تالمیــذ المرحلــة 
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 :ملخص الدراسة 

تعرف أثر استخدام نظریة الـتعلم المسـتند إلـى : هدفت الدراسة الحالیة إلى 
الــدماغ فــي تــدریس الریاضــیات علــى تنمیــة مهــارات التواصــل الریاضــي والحســاب 

وقد أعد الباحث مقیاسًا للسیطرة الدماغیة . ئیة الذهني لدى تالمیذ المرحلة االبتدا
الطرح بما  "، و " ٩٩٩٩٩الجمع بما ال یزید على  "ودلیًال للمعلم لتدریس وحدتي 

المقــررتین علــى تالمیـذ الصــف الثالــث االبتــدائي بالفصــل  " ٩٩٩٩٩ال یزیـد علــى 
ث اختبـارًا كمـا أعـد الباحـ. الدراسي األول وفق نظریـة الـتعلم المسـتند إلـى الـدماغ 

) ٦٣(وتكونـت عینــة الدراسـة مــن . للتواصـل الریاضـي واختبــارًا للحسـاب الــذهني  
تلمیذًا من تالمیذ الصف الثالث االبتدائي بمحافظة الفیوم وهم عبارة عن فصلین ، 

تلمیـذًا ، واآلخـر كمجموعـة ضـابطة ) ٣٠(فصل كمجموعة تجریبیة وعدد تالمیذها 
ــــذها  ــــى  تلمیــــذًا ،) ٣٣(وعــــدد تالمی ــــة عل ــــاس الســــیطرة الدماغی ــــم تطبیــــق مقی ت

ــذ  ــدى التالمی ــة ل ــد نمــط الســیطرة الدماغی ــة والضــابطة لتحدی المجمــوعتین التجریبی
التالمیذ ذوي السیطرة  الیمنى ، والتالمیذ ذوي السیطرة  الیسـرى ، والتالمیـذ ذوي (

ق  ، وتـــم تطبیـــق أدوات الدراســـة الحالیـــة قبلیـــًا ثـــم التـــدریس وفـــ) تكامـــل الجـــانبین
ــدماغ لتالمیــذ المجموعــة التجریبیــة فــي حــین درس  ــتعلم المســتند إلــى ال نظریــة ال



  تالمیــذ المجموعــة الضــابطة باألســالیب المعتــادة ، ثــم تــم تطبیــق أدوات الدراســـة 
  .بعدیًا 

ــى  ــذ : وتوصــلت الدراســة إل ــى تالمی ــة عل تفــوق تالمیــذ المجموعــة التجریبی
بار التواصل الریاضي وكذلك الختبـار المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي الخت

الحساب الذهني في كل مهارة من مهاراتهم واالختبار ككـل ، كمـا توصـلت الدراسـة 
إلى أن التدریس وفق نظریـة الـتعلم المسـتند إلـى الـدماغ جعلـت تالمیـذ المجموعـة 
التجریبیة ذوي سـیطرة جانـب معـین مـن الـدماغ یـؤدون بشـكل أفضـل فـي التواصـل 

حساب الذهني من أقرانهم في المجموعة الضابطة الذین لم یتلقوا هذا الریاضي وال
ــین  ــًا ب ــم یظهــروا اختالف ــذ ذوي تكامــل الجــانبین ل ــدریس، وأن التالمی النــوع مــن الت
المجموعة التجریبیة والضـابطة ولعـل ذلـك یتمشـي مـع النظریـة التـى تـرى أنـه مـن 

صــلت الدراســة إلــى أنــه كمــا تو . الضــروري أن یعمــل الجانبــان معــًا بشــكل متنــاغم 
ـــین متوســـطال  ا ب ً ـــة إحصـــائی ـــب درجـــات  اتتوجـــد فـــروق دال ـــذرت المجموعـــة  تالمی

ـا –األیسـر  –األیمـن (التجریبیة ذوي الجانب المسیطر  ً التطبیـق فـي  )الجـانبین مع
أرجــع وقــد التواصــل الریاضــي وكــذلك الختبــار الحســاب الــذهني ، ختبــار البعــدي ال

ســاعد مـا یحویـه مـن أنشـطة واسـتراتجیات تـدریس بالبرنـامج الباحـث ذلـك إلـى أن 
علــى تنمیــة التواصــل الریاضــي والحســاب الــذهني لــدى المجموعــات الــثالث بشــكل 

بــین ) ٠.٠١(كمــا توصــلت إلــى وجــود ارتبــاط طــردي دال عنــد مســتوى . متكــافئ  
درجات تالمیذ المجموعة التجریبیة في التطبیق البعدي الختبار التواصـل الریاضـي 

وأوصـت الدراسـة بضـروة تـدریب المعلمـین . في اختبار الحساب الذهني  ودرجاتهم
ـــدماغ  وكـــذلك اســـتخدام مجموعـــة مـــن ) األیمـــن واألیســـر(علـــى تنشـــیط جـــانبي ال

  األسالیب التدریسیة التى تساعد المـتعلم علـى اسـتخدام لغـة الریاضـیات والحسـاب 
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