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المستخلص
العنوان  " :فاعمية برنامج قائم عمى نظرية التعمم المستند إلي الدماغ في تدريس الدراسات االجتماعية

اإلعدادي"
ة
لتعديل التصورات الخاطئة لممفاهيم وتنمية بعض مهارات التفكير البصري لدي تالميذ المرحمة

المشكمة  :تدني مستوى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي في بعض مهارات التفكير البصري ووجود
تصورات خاطئة في بعض المفاهيم الجغرافية لديهم في تعميم الدراسات االجتماعية

الباحثة إلي التعرف عمي فاعمية

؛ االمر الذى دعا

نظرية التعمم الدماغي في تدريس الدراسات االجتماعية

لتعديل

التصورات الخاطئة لممفاهيم وتنمية بعض مهارات التفكير البصري لدي تالميذ المرحمة اإلعدادية .
اإلجراءات  :تحددت إجراءات البحث في جانبين أحدهما نظري واألخر تجريبي  ،تناول الجانب النظري

كل من ( :أ) نظرية التعمم المستند إلي الدماغ  ( .ب) المفاهيم الجغرافية  ( .ج ) التصورات الخاطئة

لممفاهيم  ( .د ) التفكير البصري  ،وتحدد الجانب التجريبي فى (  )1إعداد قائمة بالتصورات الخاطئة ،

( )2إعداد قائمة بمهارات التفكير البصري  ) 3 ( ،إعداد البرنامج القائم عمى نظرية " التعمم المستند إلي
الدماغ " )4 ( ،إعداد أداتي القياس وتضمنتا  (:اختبار التصورات الخاطئة لممفاهيم

– اختبار مهارات

التفكير البصري )  )5( ،الدراسة التجريبية وتضمنت  :اختيار مجموعة البحث وعددها ( ) 40من تالميذ
الصف الثاني اإلعدادي  ،تطبيق أداتي القياس قبمياً  ،تدريس البرنامج  ،تطبيق أداتي القياس بعدياً .

النتائج  :توصمت نتائج البحث إلي إعداد قائمة بالتصورات الخاطئة لممفاهيم  ،وقائمة مهارات التفكير
الرنامج القائم عمى نظرية
ب
البصري الالزمة لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي  ،كما توصمت إلي فاعمية
التعمم المستند إلي الدماغ في تدريس الدراسات االجتماعية لتعديل التصورات الخاطئة لممفاهيم وتنمية
اإلعدادي  ،كما أشارت إلي وجود فروق ذات داللة
ة
بعض مهارات التفكير البصري لدي تالميذ ال مرحمة
إحصائية عند مستوى ( ) 0,01بين متوسطات درجات مجموعة البحث في اختباري ( التصورات الخاطئة
لممفاهيم – اختبار مهارات التفكير البصري ) في التطبيقين " القبمي – البعدي " وذلك لصالح التطبيق
البعدي .

