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مدى استيعاب معلمي مادة التاري  في المررلة االبتدائية لنظريات التعل  

 ومدى تطبيقها من قبله  في العملية التعليمية 

The extent absorption of history teachers in the primary 

stage of learing theories and their application by them 

in the educational process  

 Ridha abbas Hassan                                            (1) رضا عباس حسن

 المستخلص

من املالحظ زاد  االهتما  خالل العقود االخري  ابملعلم وتنمية مهارتـ  خاصـة بعـد التطـورات العلميـة 
الدراســات والبحـو  العديــد  يف ميـدان الرتبيــة وعلـم الــنفس مـن جهــة  وبعــد اجـراء،والتننولوجيـة مـن جهة

ســعيا لتحقيــ  اوــد  الــرئيس مــن الرتبيــة وهــو الوصــول ابملــتعلم اىل افضــل مســتوى مــن الــتعلم ومــن ،اخرى
ه ه الدراسات ما رك  عل  املا  املعلم بنافة جوان  ن رات التعلم وتبنيها يف عمليت  التعليمية يف حجر  

ويرى البعض ان  ة ازمة يف تدريس املواد  ،ة واختيار ما هو انس  منها للوصول اىل اهدا  درس الدراس
االجتماعية يف املرحلة االبتدائية فـاملالحظ ان خرجيـي املـدارل االبتدائيـة ال ميلنـون الفهـم املناسـ  لـبعض 

ان ن رات ،عاون وامل ل العليا.....اخليف حياهتم م ل املواطنة والت ا  مهم ا  املفاهيم االجتماعية الي تلع  دور 
الــتعلم هــي مب ابــة ن ــرات وصــفية تــتل   وظيفتهــا يف توليــد املعرفــة حــول الــتعلم ممــ ال ذلــك يف صــياغة 

ومن ه ه الن رات مينن اشتقا  اجراءات  ،والقوانن والنماذج العامة الي حتنم السلوك االنساين املبادئ
والقـــوانن والنمـــاذج يف مواقـــف عمليـــة م ـــل مواقـــف التـــدريس  ملبـــادئالتوظيـــف  توصـــيفي عمليـــة ون ـــرات 
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حيـ  تـودي ن ـرات الـتعلم ثـال   ،وبرام  تعديل السلوك واملواقف العملية يف العملية التعليميـة امل تلفـة
 :وظائف رئيسية تتم ل اباليت

لم اللــا حتــدد فهــي طريقــة الجــراء البحــ  حــول الــتع ،هــي مب ابــة مــنه  يــرتبط بنــوع معــن مــن املعرفــة .2
امل اهر الرئيسية للتعلم الي تستح  البح  والدراسة كما الـا توضـح لنـا مـا هـي املتغـريات )املسـتقلة 

 قوالتابعة( الي جي  معاجلتها والطر  املناسبة ل لك
هـــي مب ابـــة حمـــاوالت لتل ـــي  كـــم هائـــل مـــن املعلومـــات املرتبطـــة مبوضـــوع الـــتعلم يف عـــدد حمـــدد مـــن  .1

نن وذلك لتسهيل فهم عملية التعلم بشنل اوضح واد  وتسهيل عملية است دا  ه ه املبادى والقوا
 املبادى والقوانن يف مواقف العملية التعليمية.

هـــي مب ابـــة حمـــاوالت ابداعيـــة لتفســـري عمليـــة الـــتعلم وحتديـــد طبيعتهـــا ومتغرياهتـــا فهـــي تـــ ود  ابملبـــادى  .7
 قذا وكيف حيد  التعلمسئلة م ل ملاا نوالقوانن واحلقائ  الي ُي  ع

الباحــ  ان جيـــري دراســـت  علــ  معلمـــي املـــواد االجتماعيـــة  فـــدفعتمــن هنـــا جـــاءت مشــنلة البحـــ  
يهــد  هــ ا البحــ  اىل ،ومعرفــة مــدى اســتيعاهبم لن ــرات الــتعلم ومــدى اســت دامها يف العمليــة التعليمية

ومعرفـة مـدى تطبـيقهم رات الـتعلم لن ـاستقصاء مدى استيعاب معلمي ماد  التاريخ يف املرحلة االبتدائيـة 
االســئلة  نوابلتحديــد ســنحاول يف هــ ه الدراســة االجابــة عــ ،وــ ه الن ــرات يف توصــيل مــادهتم الدراســية

 التالية:
 معلمي ماد  التاريخ يف املرحلة االبتدائية لن رات التعلمق استيعابما مدى  .2
 يف العملية التعليميةقما مدى تطبي  ن رات التعلم من قبل معلمي ماد  التاريخ  .1

تصنف ن رات التعلم حس  اجلان  ال ي ترك  الن ريـة عليـ ؛ ف مـا تركـ  علـ  اجلانـ  املعـريف والبنيـة 
املعرفية أو ترك  عل  اجلانـ  السـلوكي والـي مينـن ان نقسـمها اىل حمـورين ااـور االول الن ـرات السـلوكية 

 .وااور ال اين هي الن رات املعرفية
جـــراءات الـــي قـــا  هبـــا الباحـــ  واملتم لـــة جبمـــ  املعلومـــات الـــي حتتاجهـــا الدراســـة مـــن خـــالل بعـــد اال

ونتــائ  مصــفوفة الســمات الــي اعتمــد عليهــا الباحــ  يف  ،االســتبيان الــ ي وجهــ  الباحــ  اىل املشــرتكن
ن مث قيــا  ومــ ،ابالضــافة اىل اطالعــ  علــ  دفــاتر ارطــة الســنوية واليوميــة للمشــرتكن ،مالح تــ  للمشــرتكن

ــــا ت  ــــي مت التوصــــل اليهــــا مــــن خــــالل هــــ ه االدوات حيــــ  مت تفريــــج البي الباحــــ  مبعاجلــــة املعلومــــات ال
مت  وتصـــنيفها ومـــن مث اتبـــاع االســـرتاتيجيات يف حتليلهـــا للوصـــول اىل استقصـــاء جييـــ  علـــ  هـــديف البحـــ 

 اء املست دمة مستعار  وليس توصل الباح  اىل النتائ  التالية والي يل صها اجلدول التايل علما ان اال
 عند رغبة املشاركن يف الدراسة  حقيقية ن وال  

  

 اود   
  

اوــــــــــــد  االول: مــــــــــــا مــــــــــــدى 
اســتيعاب معلمــي مــاد  التــاريخ 

اوـــد  ال ـــاين: مـــا مـــدى تطبيـــ  ن ـــرات الـــتعلم مـــن قبـــل 
 التعليميةقمعلمي ماد  التاريخ يف العملية 
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يف املرحلـــة االبتدائيـــة لن ــــرات  املعلم
 التعلمق

حي  الــا  ،عـد  اسـتيعاهبا انعنـس علـ  عمليتهـا التعليميـة م ت هر لديها اي استيعاب  فاطمة
 كانت اك ر سلوكية بدون وعي منها ملبادئ ه ه الن رية 

عد  اسـتيعاهبا انعنـس علـ  عمليتهـا التعليميـة حيـ  الـا  م ت هر لديها اي استيعاب ابتسا 
ملعرفيـــة ولنـــن بـــدون وعـــي اظهـــرت م جيـــا مـــن الســـلوكية وا

 منها ملبادئ ه ه الن رات 
حي  الــا  ،عـد  اسـتيعاهبا انعنـس علـ  عمليتهـا التعليميـة م ت هر لديها اي استيعاب مها

 ون وعي منها ملبادئ ه ه الن ريةدكانت اك ر سلوكية ب
   حي  انـــ،عـــد  اســـتيعاب  انعنـــس علـــ  عمليتـــ  التعليميـــة م ت هر لدي  اي استيعاب  امحد

 ون وعي من  ملبادئ ه ه الن ريةدكان اك ر سلوكيا ب
حي  انـــ   ،عـــد  اســـتيعاب  انعنـــس علـــ  عمليتـــ  التعليميـــة م ت هر لدي  اي استيعاب علي

 ون وعي من  ملبادئ ه ه الن ريةدكان اك ر سلوكيا ب
حيــ  انــ  اظهــر  ،اســتيعاب  انعنــس علــ  عمليتــ  التعليميــة ظهر لدي  استيعاب حممد

السلوكية واملعرفيـة اال انـ  مـال اىل السـلوكية اك ـر  م جيا من
 ولنن بوعي من  ملبادئ ه ه الن رية

 وتفسريه لنتائج  توصل الباح  اىل االستنتاجات االتية: حب  بعد اكمال الباح  اجراءات 
وجــود ضــعف واضــح يف خمرجــات معاهــد املعلمــن واملعلمــات والنليــات الرتبويــة يف جانــ  االعــداد  .2

  املهين.
اتـــال اجلانـــ  التطبيقـــي يف منـــاه  اعـــداد املعلمـــن مهنيـــا واقتصـــارها علـــ  اجلانـــ  الن ـــري يف املـــواد  .1

 الرتبوية الي يتم تدريسها.
عد  تبيان االتية والفائد  العلمية من قبل القائمن عل  تدريس ن رات التعلم بشنل خاص واملواد  .7

 ة.الرتبوية بشنل عا  يف املعاهد والنليات الرتبوي
 اىل املعلمن. اتال اجلان  الرتبوي املهين من قبل املشرفن يف اثناء زارهتم .6
تـوفر الوسـائل التعليميـة والتقنيـات الرتبويـة احلدي ــة يف املـدارل جعـل البيئـة الصـفية املتواجـد  فيهــا  قلـة .5

 ضعيفة من حي  التشوي  للدرل.
جعل املعلمون ال يواكبون التطور الرتبوي واتـال  توفر املراج  واملصادر الرتبوية املهمة يف املدارل قلة .4

 تطوير مستواهتم املهنية.
قلـــة االهتمـــا  ابجلوانـــ  الوجدانيـــة والنفســـحركية والرتكيـــ  علـــ  اجلوانـــ  املعرفيـــة يف قائمـــة االهـــدا   .3

   اعطائها االتية يف عملياهتم التعليمية. داملوضوعة من املعلمن وع
 ةيوصي الباح  ابلتوصيات االتي
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اصدار حقيبة تعليمية ملعلمي املواد االجتماعية يف املرحلـة االبتدائيـة تتضـمن ابـرز الن ـرات التعليميـة  .2
 وتبيان اتيتها يف العملية التعليمية.

اعداد دورات ملعلمي املرحلة االبتدائية اثناء اردمة خت  ن رات التعلم وأدارهتا من قبل خمتصـن يف  .1
 ية توظيفها يف العملية الرتبوية.اجملال الرتبوي لتوضيح كيف

  االقتصــار علــ  املــواد الن ريــة يف منــاه  دوعــ الرتكيــ  علــ  الرتبيــة العمليــة واالعــداد املهــين التطبيقــي .7
 اعداد املعلمن يف النليات الرتبوية.

من الرتكي  يف برام  اعـداد املعلمـن يف النليـات الرتبويـة علـ  ن ـرات الـتعلم وابـراز اتيتهـا مـن القـائ .6
 عل  تدريسها لرتسي ها يف ذهن )الطال /املعلم(.

ضــــرور  ادخــــال املشــــرفن الرتبــــوين يف دورات تطويريــــة يف جمــــال الرتبيــــة املهنيــــة ملســــاعدهتم يف تطــــوير  .5
 امنانيتهم الرتبوية.

  حبي  يتم التعلم يف جو من االاثر  ،الرتكي  من قبل املشرفن عل  كيفية تن يم البيئة الصفية التعليمية .4
 والتشوي .

-التحليـــل-التاكيـــد علـــ  املعلمـــن بضـــرور  االهتمـــا  ابملســـتوات العليـــا مـــن تصـــنيف بلـــو  )الرتكيـــ  .3
 التقو (وعد  االقتصار عل  املستوات الدنيا.

Abstract 
It is noted increased attention in recent decades, the teacher and the 

development of special skill after scientific and technological developments 

on the one hand, and after conducting studies and numerous research in 

the field of education and psychology on the other hand, in order to 

achieve the main goal of education which access the learner to a better 

level of learning, and these studies are focused on familiarity with the 

teacher in all aspects of learning theories and adopted in the educational 

operation in the classroom and choose what is most appropriate ones to 

reach the targets studied, and some believe that there is a crisis in the 

teaching of social studies in the primary stage it is recognized that the 

primary school graduates do not have the proper understanding of some of 

the social concepts play an important role in their lives, such as citizenship 

and cooperation and ideals..... etc, that theories of learning is a descriptive 

theories whose sole job is to generate knowledge about learning 

representatives in the formulation of the principles and laws and public 

models of human behavior control, and these theories can be derived 

measures process and descriptive theories to employ the principles, laws 

and models in practical situations such as teaching positions and programs 

to modify the behavior and attitudes in the process of various educational 
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process, learning theories claiming the three main functions are the 

following: 

1. is a curriculum linked to a certain type of knowledge, it is a way to 

conduct research on learning because it identifies key aspects of learning 

that deserve research and study as it shows us what variables 

(independent and dependent) that must be addressed and appropriate 

ways to do so. 

2. serves as attempts to summarize the vast amount of information 

related to the topic of learning in a specific number of guideline principles 

and laws in order to facilitate understanding of the learning process is 

explained and the most accurate and facilitate the process of using this 

guideline principles and laws in the educational process positions. 

3. is a creative attempts to explain the learning process and determine 

the nature and the variables they provide Balmpady, laws and facts that 

answer questions such as why and how learning takes place. 

From here came the research problem Vertiy researcher that is being 

studied teachers and social materials and know how their understanding of 

the theories of learning and the extent of their use in the educational 

process, This research aims to investigate the extent of absorption of 

teachers of history in elementary school and find out how their application 

of these theories in the delivery of their subject of study, and in particular 

we will try to In this study, answer the following questions: 

1. To what extent accommodate teachers of history in elementary 

school for the learningtheories? 

2. To what extent the application of theories of learning by teachers of 

history in the educationalprocess? 

Learning theories are classified by the side that focuses theory it; either 

focus on the cognitive side and cognitive structure or focus on the 

behavioral side, which can divide into two axes to the first axis and 

behavioral theories and the second axis is the cognitivetheories. 

After the procedures carried out by the researcher and of collecting 

information needed by the study through the questionnaire and face the 

researcher to subscribers, and the results of Matrix features that adopted 

by the researcher in his observation of the participants, in addition to brief 

him on the books of the annual daily plan for subscribers, and then do the 

researcher to address the information that has beenreached through these 

tools where the data was unloaded and classified and then follow the 

strategies in the analysis to get to the survey answer my goal Find the 

researcher obtained the following results, which the following table 
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summarized note that the names used pseudonyms and not a real 

revelation to the wishes of the participants in the study 
Target 

 

 

 

 

 

Teacher 

 

The teacher's first goal: 

To what extent 

accommodate teachers 

of history in primary 

school for learning 

theories?  

 

The second objective: To what 

extent the application of theories of 

learning by teachers of history in 

the educational process? 

Fatima Has showed 

no absorption 

has not shown any accommodate 

not absorbed is reflected in the 

educational process, where it was 

more of behavior without 

awareness of which the principles 

of this theory 

Ibtisam Has showed 

no absorption 

 

 

 

 

has showed no absorption not 

absorbed is reflected in the 

educational operation, where it 

showed a combination of 

behavioral and cognitive 

awareness but without them the 

principles of these theories 

Maha Has showed 

no absorption 

 

has showed no absorption not 

absorbed is reflected in the 

educational process, where it was 

more behavioral Bonn awareness 

of them with the principles of this 

theory 
Ahmed Has showed 

no absorption 

 

has not shown any accommodate 

not absorbed is reflected in the 

educational process, where he 

was more behaviorally Bonn 

awareness of it with the principles 

of this theory 
Ali Has showed 

no absorption 

 

has not shown any accommodate 

not absorbed is reflected in the 

educational process, where he 

was more behaviorally Bonn 
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awareness of it with the principles 

of this theory 
Mohammed Has showed absorption appeared to have absorbed 

absorb reflected in the educational 

process, where he showed a 

combination of behavioral and 

cognitive but money to more 

behavioral but it consciously with 

the principles of this theory 

After completing his studies researcher procedures and interpretation of 

results researcher reached the following conclusions: 

1. a weakness evident in teachers colleges and educational institutes in 

the output side ofaprofessionalsetting. 

2. neglect the practical side in the preparation of teachers and 

curriculum professionally restricted to the theoretical aspect of the 

educational materials that are taught. 

3. Not to illustrate important scientific interest by those in charge of 

teaching theories of learning in particular and educational materials in 

general in educational institutes andcolleges. 

4. neglecting vocational educational side by supervisors during 

Zaarthmaly teachers. 

5. lack of teaching aids and educational technology in modern schools 

make the classroom environment where the existing weak in terms of the 

thrill of the lesson. 

6. lack of references and sources educational mission in schools, 

teachers do not make abreast of educational development and neglecting 

the development of the professionallevels. 

7. lack of attention to the emotional and psychomotor aspects and focus 

on the cognitive aspects in the list of targets that were set by teachers and 

uncle give importance in educational operations. 

In conclusion, the researcher recommends the following 

recommendations 

1. issuing educational bag for teachers of social studies in the primary 

stage Highlights include educational theories and demonstrate their 

importance in the educationalprocess. 

2. Preparation courses for primary school teachers in-service related to 

theories of learning and managed by specialists in the field of education to 

illustrate how to employ them in the educational process. 
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3. focus on practical education and vocational preparation Alttabiqiuam 

merely theoretical material in the preparation of teachers in the educational 

curricula of colleges. 

4. The focus in the preparation of teachers in colleges and educational 

programs to learn and to highlight the importance of teaching based on the 

consolidation in the mind of the theories (Student / Teacher). 

5. The need to introduce educational supervisors in developmental 

courses in the field of vocational education to assist them in the 

development of educational likelihood. 

6. Focus by supervisors on how to organize the classroom learning 

environment, so that learning in an atmosphere of excitement and thrill. 

7. emphasis on teachers need to address the higher levels of Bloom's 

Taxonomy (installation-analysis-Calendar) and not only on the lower levels. 

 الفصل االول / التعريف بالبحث

 املقدمة 
حنـن نتعــاي  مــ  عصــر تــدفقت فيــ  املعرفــة االنســانية وتنامــت االجنــازات يف خمتلــف امليــادين العلميــة و 

ننولوجية و ال قافية و االقتصادية و كما هو معرو  ان االحدا  وتغريات وحتوالت االلفية ال ال ة الي الت
وعل  طبيعة ودور املعلم و منانت  بشنل خاص تعد من  ،وا انعناساهتا عل  العملية الرتبوية بشنل عا 

تبط ابلتطور اوائل ال ي يشهده العام ابرز التحوالت و التغيريات االجتماعية و ال قافية و احلضارية الي تر 
ويف اطــار هــ ه التحـوالت ظهــرت جمموعــة مــن التحــدات الــي تواجــ  "،و التقـد  امللحــوظ الغلبيــة امليــادين

مع م اجملتمعات عامة و الوطن العري خاصة و إبزاء ه ه التحدات البد من ان تنون هناك دعامة قوية 
اجلبـوري ["و املعلم هـو افضـل مـن يقـو  هبـ ه املهمـة علـ  اكمـل وجـ  ،يرتن  عليها الن ا  الرتبوي احلدي 

 ،وحتقيــ  اهدافــ  ،،حيــ  يعــد املعلــم العنصــر املــؤثر و الفعــال يف صــياغة و تصــميم الن ــا ]7: ص2991
 ،وبت ايد االهتما  ابملعلم يوما بعـد يـو  اصـبحت مشـنلة هتيئـة املعلـم اجليـد اك ـر بـروزا يف مجيـ  احنـاء العـام

سؤول عن التنوين العلمي وال قايف للطلبة و إكساهبم املهارات احلياتية املطلوبة و توجي  سلوكهم و فهو امل
 ،وعلي  فان تقد  املعلم وجناح  يتوقف عل  نوع إعداده وتطويره اثناء اردمة ،البناء املتنامل لش صيتهم

علـ  تدريسـها وأضـعف املنـاه  وان أفضل املناه  الدراسـية تنـون جامـد  غـري حيـة يف يـد معلـم ال يقـدر 
قد تعود اليها احليا  وينت  وا النجا  إذا ما وجدت معلما كفوءا قادرا عل  ان يبع  احليوية و النشاط 

وقدأكدت العديد من الدراسات و البحو  العلمية و املؤلرات و  ،]82ص:1116العبيدي [يف مفرداهتا
عمليــة تقــو  لنفــاء  املعلــم بصــور  علميــة ومســتمر  يف ضــوء  النــدوات الرتبويــة حمليــا أو عامليــا ضــرور  إجــراء

إذ يـؤدي  ،و التقد  احلاصل يف جوان  احليا  كافـة ،املستجدات يف االهدا  العامة أو االهدا  الرتبوية
 .]74:ص 2987ظاهر [ضعف التوازن بن القد  و احلدي  إىل إعاقة يف جممل العملية الرتبوية
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 :مشكلة البحث
بشنل عا  وتعلـم املـواد االجتماعيـة بشـنل خـاص اتيـة تنمـن يف كونـ  ادا  للحفـاظ علـ  ان للتعلم 

فمنج ات اليـو  احلضـارية مـا هـي اىل نتـاج عمليـات الـتعلم االنسـاين عـرب ،بقاء احلضار  البشرية واسـتمرارها
صــلة ملــا قدمــ  وان مع ــم مفــاهيم الــتعلم الــي نتــداووا يف عصــر  احلاضــر مــا هــي اىل حم ،العصــور املتالحقــة

املفنــــــرون والفالســــــفة القــــــدام  امتــــــدادا مــــــن العصــــــور القدميــــــة مــــــرورا ابحلضــــــارات اليو نيــــــة والرومانيــــــة 
ون ـرا التيـة الـتعلم يف حيـا  االفـراد فقـد  ل اهتمامـا زائـدا مـن  ] :PB32] 2996Brennan:واإلسالمية

لفــة وـ   العمليـة حيـ  ان بعــض قبـل العديـد مـن الفالسـفة واملفنــرين حيـ  ظهـرت تفسـريات عديـد  خمت
االُاهــات الفلســفية القدميــة كمــا هــو احلــال يف فلســفة افالطــون اعتربهتــا ذات منشــأ فطري،بينمــا اعتربهــا 

 ] :[klein،s،1987 PB45اخرون ذات منشأ بيئي تعتمد عل  قدر  الفرد عل  التفاعل م  العوامل البيئية
ويتمنن املتعلمون البارعون من ه ا الربط  ألسابقةد  ابملعرفة ويتم ل جوهر التعلم يف ربط املعلومات اجلدي

من خالل االعتماد عل  مجلة من االسرتاتيجيات االدراكية املعرفية واالدراكيـة فـو  املعرفيـة.ومينن وصـف 
 ،املعلـم التعلم ابن  تفاعل معقد بن املتعلم واملواد التعليمية واسرتاتيجيات التعلم املتوافر  والبيئة مبـا يف ذلـك

ويقــارب املعلــم املــاهر املهمــة بشــنل اســرتاتيجي بقصــد الوصــول اىل هــد  تنــوين املعــو. ويركــ  الــتعلم يف 
كما ان ،بعـــض االســـرتاتيجيات علـــ  فهـــم املعلومـــات اجلديـــد  ويســـع  اىل ربـــط املعـــو ابلتنبـــؤات الســـابقة

ان االخـتال  يف تعريفـات الـتعلم  ،بعضها االخر يعمل عل  ادمـاج املعلومـات اجلديـد  يف املعرفـة السـابقة
يعــود اىل اخــتال  وجهــات الن ــر حـــول طبيعــة هــ ه العمليــة الخـــتال  االفرتاضــات الــي انطلقــت منهـــا 

حيــ  ان الن ــرات الســلوكية تركــ  علــ  دور العوامــل البيئيــة يف عمليــة الــتعلم  ،الن ــرات النفســية املتعــدد 
يال هو الدليل عل  حدو  عملية التعلم وترك  عل  نـوات  وتعترب السلوك ارارجي القابل للمالح ة والق

بينما تؤكد الن رات املعرفية عل  دور العوامل الداخلية وتنطل  يف تفسريها و ه العملية من  ،عملية التعلم
ا مبعــو الــا تركــ  علــ  عمليــة الــتعلم ذاهتــ ،دراســة العمليــات العقليــة كاالنتبــا  واالدراك والتوقــ  واختــاذ القــرار

،ومن املالحظ زاد  االهتما  خالل العقـود االخـري  ابملعلـم ]59: ص1117ال غول [وليس عل  نتائجها 
وبعـــد اجـــراء الدراســـات والبحـــو  ،وتنميـــة مهارتـــ  خاصـــة بعـــد التطـــورات العلميـــة والتننولوجيـــة مـــن جهة

الرتبيـــة وهـــو  ســـعيا لتحقيـــ  اوـــد  الـــرئيس مـــن،العديـــد  يف ميـــدان الرتبيـــة وعلـــم الـــنفس مـــن جهـــة اخرى
الوصول ابملتعلم اىل افضل مستوى من التعلم ومن ه ه الدراسات مـا ركـ  علـ  املـا  املعلـم بنافـة جوانـ  
ن ــرات الــتعلم وتبنيهــا يف عمليتــ  التعليميــة يف حجــر  الدراســة واختيــار مــا هــو انســ  منهــا للوصــول اىل 

ماعيــة يف املرحلــة االبتدائيــة فــاملالحظ ان ويــرى الــبعض ان  ــة ازمــة يف تــدريس املــواد االجت ،اهــدا  درســ 
يف  ا  مهمـ ا  خرجيي املدارل االبتدائيـة ال ميلنـون الفهـم املناسـ  لـبعض املفـاهيم االجتماعيـة الـي تلعـ  دور 

من هنا جاءت مشنلة البح  فأرتئ  الباح  ان جيري ،حياهتم م ل املواطنة والتعاون وامل ل العليا.....اخل
واد االجتماعيـــة ومعرفـــة مـــدى اســـتيعاهبم لن ـــرات الـــتعلم ومـــدى اســـت دامها يف دراســـت  علـــ  معلمـــي املـــ

العمليــة التعليميــة ومينــن صــياغة مشــنلة البحــ  مبــا يلــي )مــا مــدى اســتيعاب معلمــي املــواد االجتماعيــة 
 لن رات التعلم ومدى تطبيقها من قبلهم يف العملية التعليمية(. 
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 :اهمية البحث والحاجة اليه
ديد ثقايف مبا حتدث  من تغيري يف ش صـية االفـراد، ويف العالقـات الـي الرتبية عم لية خل  اجتماعي ُو

، ويف ضوء ذلـك تعـد الرتبيـة عمليـة توجيـ  ]11-12: ص1118سليمان [ين مولا ويعيشون بواسطتها، 
اجملتمعــات  الن الوســيلة الــي هبــا يتحقــ  بقــاء،واعو لطاقــات الفــرد ومنــوه واالرتقــاء هبــا اىل مســتوات افضــل

االنسانية واستمرارها بتعليم افراد اجملتم  من اجليل اجلديد كيف يسـلنون يف املواقـف االجتماعيـة امل تلفـة 
، زاد  علـ  ذلـك فهـي ]23: ص2984النجيحـي [عل  اسال مايتوقع  منهم اجملتم  ال ي ينشؤون في  

، والــي تعمــل علــ  توجيهــ  يف احليــا  عمليــة تفاعــل مســتمر تتضــمن خمتلــف انــواع النشــاط املــؤثر  يف الفــرد
الوجهة الي حتدد بواسطتها اسـالي  معيشـت  وتنيفـ  مـ  البيئـة الطبيعيـة واالجتماعيـة الـي يعـي  فيهـا، اذ 

يف بيئــــة طبيعيــــة وــــا  ان االنســــان يعــــي  يف جمتمــــ  يعتــــ  بعاداتــــ  وتقاليــــده وقيمــــ  وان هــــ ا اجملتمــــ  حيــــىي
ان تعمــل علـ  تنميــة االنسـان وتطــويره والنشــف عـن قدراتــ  وطاقاتــ  خصائصـها املعروفــة، فواجـ  الرتبيــة 

وامنا تــ  وتوســي  مداركــ  مب تلــف الوســائل املتاحــة لنــي يــتمنن مــن اخــ  دوره بشــنل اجيــاي وفعــال يف 
والتســتطي  الرتبيــة حتقيــ  اهــدافها اال مــن خــالل التعلــيم ،]3: ص2985احللــي [اجملتمــ  الــ ي ينتمــي اليــ  

وملا كان التعليم يهتم مبساعد  الفرد  القادر عل  اجياد الش صية االنسانية املتعلمة واملعلمة،بوصف  امليدان 
علـــ  التنيـــف والتفاعـــل مـــ  ماحولـــ  مـــن مســـتجدات ومتغـــريات، فقـــد تطلـــ  ذلـــك التنيـــف وعيـــا  كافيـــا  

ة االجتماعيــة لالحاطــة جبانــ  مــن املــواد االجتماعيــة واملعــار ، والتفنــري الســليم الســتيعاب مفــردات البيئــ
ل لك فالتعليم هو العملية الي هبا تنم  ،]77:ص 2943اوا ي [وادراك مافيها من عالقات أتثري وأتثر 

املعرفة واملهارات عند املتعلمن من قبل املعلمن ومن هنا ي داد ادراكنا التية دور املعلم واعداده يف حتقي  
ــ]35: 1112ال يتــون [مفهــو  الرتبيــة والتعلــيم  املعلم هــو االســال الــ ي ترتنــ  عليــ  العمليــة التعليميــة، ،ف

والرائد االجتماعي ال ي يعتمد علي  اجملتم  يف تنشئة ابنائ  النشأ  القوية، وعلي  تق  تربية االجيال، تربية 
عقليــة، وخلقيــة، وجســمية، وهــو القــادر علــ  حتقيــ  اهــدا  التعلــيم، وبــ لك يعــد املعلــم مصــدرا  لالشــعاع 

ويتجلـــــ  ذلـــــك بفاعليـــــة اك ـــــر يف معلـــــم املـــــواد  .]258:ص 2932عبيـــــد [حلضـــــاري يف امتـــــ  الفنـــــري وا
االجتماعية، اذ ان  يهتم بدراسة العالقات االنسانية من خمتلف ابعادها مباضيها وحاضرها، وان موضوعها 
اء اليقتصر عل  جمرد دراسة العالقات مب تلـف انواعهـا ومـن خمتلـف ابعادهـا بـل يتعـدى ذلـك اىل استقصـ

فـاملواد ،ال رو  الي من شألا تطوير تلـك العالقـات االنسـانية علـ  حنـو يـؤدي اىل رفاهيـة اجملتمـ  وتطوره
االجتماعيــة تتصــل اتصــاال  وثيقــا  بواقــ  احليــا  ومــا فيهــا مــن ظــواهر خمتلفــة، وجمــاالت متنوعــة تســاعد علــ  

تــدريس املــواد االجتماعيــة زاد  علــ  ذلــك ان ،]17-29:ص 1116ســعاد  [النمــو االجتمــاعي املنشــود
يرمــي اىل حتقيــ  اهــدا  مهمــة فضــال  عــن تنميــة اجلانــ  املعــريف لــدى الطلبــة وتنميــة امليــول واالهتمامــات 
املناسـبة لـديهم، والسـيما مبـا يتعلـ  مبشـنالت بيئــتهم وامـتهم ولنـنهم مـن تفسـري الوقـائ  والصـراعات الــي 

ومعلـم  ي  التفاعل الدائم والفاعل بـن االنسـان وبيئتـ اصبحت  ة من  ات عصر  احلاضر ال ي ازداد ف
املــــواد االجتماعيــــة كمعلــــم املــــواد الدراســــية االخــــرى لــــ  دور مهــــم يف العمليــــة الرتبويــــة، اذ ان معلــــم املــــواد 
االجتماعية الناجح يست د  يف تدريس  طـر  واسـالي  متنوعـة ويبـ ل جهـدا  كبـريا  لتـوفري افضـل ال ـرو  
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صادر الي مينن ان يستفيد منها الطلبة يف تعلم املواد االجتماعية، وحياول ج ب انتباه للتعلم، وتلمس امل
:ص 2936اللقـــاين [الطلبـــة وي ـــري تفنـــريهم ويراعـــي ميـــووم وعـــاداهتم يف اطـــار اهـــدا  املـــواد االجتماعيـــة 

  ان تعلـم املـواد من هنا تنب  اتية ه ه الدراسة من اتية املواد االجتماعية يف حيا  االنسان حيـ، ]211
االجتماعيــة حيتــاج اىل معلــم يســتند يف تعليمــ  اىل ن ريــة تقــو  علــ  مبــادئ واســس صــحيحة لينــون قــادرا 

اذ ان اسـالي  التعلـيم تبـو وتسـتمد ،عل  تعليم املـواد االجتماعيـة بنفـاء  سـعيا لتحقيـ  االهـدا  املرجـو 
التــدريس الــي يتبعهــا املعلــم ون ــرات الــتعلم فمن هنــا تــربز عالقــة وثيقــة بــن اســالي  ،مــن ن ــرات الــتعلم

وتطبيـ   ،حي  الا تعنس تبين معلم املواد االجتماعية لن رية تعلم معينة سواء كان ذلك بوعي من  ا  ال
تعلـــيم املـــواد االجتماعيـــة بشـــنل صـــحيح يـــنعنس اجيابيـــا علـــ  اجيـــاد جيـــل قـــادر علـــ  ربـــط العلـــم ابحليـــا  

ومن خـالل مـا تقـد  حيات  اليوميـة واجيـاد حـل للمشـنالت الـي تواجهـ ، وابلتايل است دام  لتسهيل امور
 فأن اتية البح  احلايل تتجل  فيما أييت:

بوصـف  مربيـا  يعمـل علـ  توجيـ  وخاصـة مـاد  التـاريخ اتية الدور ال ي يؤدي  معلم املواد االجتماعيـة  .2
 التالمي  ال ين سيتولون قياد  اجملتم  مستقبال .

 عن مدى استيعاب معلمي املواد االجتماعية لن رات التعلم. حماوالت النشف .1
 لن رات التعلم يف ممارساهتم التعليمية  ماد  التاريخحماوالت النشف عن مدى توظيف معلم  .7
 اتية تقو  اداء املعلم اثناء اردمة بوصف  ج ءا  اساسيا  يف عملية التطوير. .6
 داد ملعلم املراحل االبتدائيةولن عن برام  االعؤ ان نتائج  قد تفيد املس .5
 مينن ان يقد  البح  احلايل اضافة متواضعة اىل املنتبة العربية. .4
 عد  وجود دراسة علمية حس  علم الباح  تتناول ه ا اجلان  احليوي من العملية الرتبوية. .3

  :اهداف البحث
ن ـرات ل البتدائيـةيهد  ه ا البح  اىل استقصـاء مـدى اسـتيعاب معلمـي مـاد  التـاريخ يف املرحلـة ا

يف هـــ ه  ســاجي وابلتحديــد  ،ومعرفــة مــدى تطبــيقهم وــ ه الن ـــرات يف توصــيل مــادهتم الدراســية الــتعلم
 :االتيةاالسئلة  نالدراسة االجابة ع

 ما مدى استيعاب معلمي ماد  التاريخ يف املرحلة االبتدائية لن رات التعلمق .2
 د  التاريخ يف العملية التعليميةقما مدى تطبي  ن رات التعلم من قبل معلمي ما .1

 حدود البحث 
ا   كلهم من مالك مديريـة تربيـة   تة معلمن ثالثة منهم ذكور وثال اقتصرت عينة البح  عل  س .2

 كربالء.
  .1126-1127مت مالح ة املعلمن واملعلمات خالل الفصل الدراسي االول من العا  الدراسي  .1

 تحديد املصطلحات:
 يف االجرائية ملوضوع دراست  اباليت:حدد الباح  التعار 
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علمـــا ان عمليـــة  ،االســـتيعاب/هو فهـــم املـــاد  او املوضـــوع دون احلاجـــة اىل ارجاعـــ  اىل موقـــف اخـــر .2
االســـتيعاب تعتمـــد علـــ  القـــدر  علـــ  فهـــم وتل ـــي  وتفســـري املعلومـــات الـــي تعتـــرب مراحـــل اساســـية 

 للتمنن من استيعاب املاد  واملوضوع.
ميعهــا يف  ن ــرات الــتعلم / هــي .1 حمــاوالت من مــة لتوليــد املعرفــة حــول الســلوك االنســاين وتن يمهــا ُو

اطـــر مـــن احلقـــائ  واملبـــادئ والقـــوانن هبـــد  تفســـري ال ـــاهر  الســـلوكية والتنبـــؤ هبـــا وضـــبطها وابلتـــايل 
 توظيفها من قبل املعلم يف العملية التعليمية.

التــاريخ يف املــدارل االبتدائيــة ســواء كــان  معلــم مــاد  التــاريخ / هــو املعلــم الــ ي يقــو  بتــدريس مــاد  .7
 خري  معهد املعلمن او كلية الرتبية االساسية.

التطبي / هو استعمال املعلومات اجملـرد  وتطبيقهـا حبيـ  مينـن ادراكهـا ادراكـا حسـيا وفهمهـا بصـور   .6
 صحيحة دون لبس او غموض وتوظيفها يف مواقف العملية التعليمية.

عل  ان اتخـــ  بن ـــر ،راءات من مـــة تســـع  اىل اجنـــاز اهـــدا  ســـلوكية حمـــدد العمليـــة التعليميـــة / اجـــ .5
طبيعــة املــاد ( لنــي تــتمنن ،طبيعة التالمي ،حجم الصــف،االعتبــار ال ــر  ااــيط ابلــدرل )الفي يقــي

 من حتقي  اهدا  الدرل.
 االطار النظري والدراسات السابقةالفصل الثاني / 

   Learning Theoryنظريات التعلم 

 ةامل دم
مينن أن نؤكد دون تردد، أن معرفة آليات التعلم و شروط  املتنوعة، تعترب أمرا ضرورا ابلنسبة للمعلم، 
اذ البـد مــن حماولــة االسـتفاد  العميقــة والدقيقــة مبجمـل املعطيــات العلميــة الـي وفرهتــا الدراســات واألحبــا  

د مـــن اآلليـــات امل تلفـــة الـــي الســـينولوجية علـــ  ارصـــوص، و الـــي اســـتطاعت أن تفهـــم و تفســـر العديـــ
تتــدخل هبــ ا القــدر أو ذاك يف حــدو  الــتعلم، بــدون هــ ه املعرفــة املعمقــة مينــن أن تصــبح عمليــة التعلــيم 
ضراب من التعسف املضر ابملتعلم حىت و إن سلمت النواا، وأخلصت السرائر فنحن أما  كائن حي طفال  

نية حمدد  و نل م  ابالنتباه واملتابعة وامل ابر  و تقبل أتثري  كان أو مراهقا جنربه عل  اجللول أمامنا لـمد  زم
ابلطريقة الي نرى ألا مالئمة ل  و سينون ذلك من قبيل التعنيف الرم ي إذا م ننن مستندين، يف ذلك  
كلـــ  إىل تصـــورات واضـــحة حـــول الســـريورات التعليميـــة الـــي يســـت دمها و يوظفهـــا املـــتعلم يف م ـــل هـــ ه 

 لوضعيات.ا
ن فهــــم ن ــــرات عــــن كيــــف يــــتعلم التلميــــ  والقــــدر  علــــ  تطبيــــ  هــــ ه الن ــــرات يف تــــدريس املــــواد ا

االجتماعيــة هــي مــن املتطلبــات األوليــة لتــدريس فعــال وــ ه املــواد، وقــد قــا  عــدد كبــري مــن العلمــاء بدراســة 
م اجليـد هـو الـ ي النمو العقلي وطبيعة التعلم بطر  خمتلفة، ونت  عن ذلـك ن ـرات متنوعـة للـتعلم، واملعلـ

خيتار ما يناس  تالم ت  وطبيعة املاد  الدراسية الي يقو  بتدريسها، فالفهم الصحيح لن رات الـتعلم هـو 
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ال ي مينن املعلم من اختيار اسرتاتيجيات التدريس املناسبة واالك ر فعالية لتدريس تالم ت  يف كل موقف 
در االشار  ان ن رات التعلمهتعليمي عل  حد هي مب ابة ن رات وصفية تتل   وظيفتهـا يف توليـد  ،ُو

 ،املعرفة حـول الـتعلم ممـ ال ذلـك يف صـياغة املبـادى والقـوانن والنمـاذج العامـة الـي حتنـم السـلوك االنسـاين
ومن ه ه الن رات مينن اشتقا  اجراءات عملية ون رات توصيفية لتوظيف املبادى والقـوانن والنمـاذج 

ل مواقـــف التـــدريس وبـــرام  تعـــديل الســـلوك واملواقـــف العمليـــة يف العمليـــة التعليميـــة يف مواقـــف عمليـــة م ـــ
 :حي  تودي ن رات التعلم ثال  وظائف رئيسية تتم ل اباليت ،امل تلفة

فهــي طريقــة الجــراء البحــ  حــول الــتعلم اللــا حتــدد  ،هــي مب ابــة مــنه  يــرتبط بنــوع معــن مــن املعرفــة .2
تستح  البح  والدراسة كما الـا توضـح لنـا مـا هـي املتغـريات )املسـتقلة امل اهر الرئيسية للتعلم الي 

 والتابعة( الي جي  معاجلتها والطر  املناسبة ل لك.
هـــي مب ابـــة حمـــاوالت لتل ـــي  كـــم هائـــل مـــن املعلومـــات املرتبطـــة مبوضـــوع الـــتعلم يف عـــدد حمـــدد مـــن  .1

واد  وتسهيل عملية است دا  ه ه والقوانن وذلك لتسهيل فهم عملية التعلم بشنل اوضح  ئاملباد
 والقوانن يف مواقف العملية التعليمية. ئاملباد

 ئهـــي مب ابـــة حمـــاوالت ابداعيـــة لتفســـري عمليـــة الـــتعلم وحتديـــد طبيعتهـــا ومتغرياهتـــا فهـــي تـــ ود  ابملبـــاد .7
 .]73:ص 1117ال غول [والقوانن واحلقائ  الي ُي  عل  اسئلة م ل ملاذا وكيف حيد  التعلم 

نف ن رات التعلم حس  اجلان  ال ي ترك  الن ريـة عليـ ؛ ف مـا تركـ  علـ  اجلانـ  املعـريف والبنيـة تص
املعرفية أو ترك  عل  اجلان  السلوكي ل ا سو  يقو  الباح  يف ه ا الفصل اىل التطر  اىل ابرز ن رات 

قســمها اىل حمــورين ااــور الــتعلم وخاصــة الــي وظفهــا من روهــا يف خدمــة التعلــيم املدرســي والــي مينــن ان ن
االول الن ــرات الســلوكية وااــور ال ــاين هــي الن ــرات املعرفيــة وفيمــا يلــي شــر  مــوج  البــرز الن ــرات يف 

 ه ين ااورين:
 Behaviorism Schoolاحملور اال  / املدرسة السلوكية: 

ـــك) ـــها ثورندايـ ـــو  Thorndike 1913أسســ ـــننر Pavlov 1927( وابفلــ  Skinner (1974 )وســـ
والي ترتنـ  علـ  أن الـتعلم هـو تغـري يف السـلوك امللحـوظ والنـات  عـن االسـتجاابت للم ـريات ارارجيـة يف 

 أهم خصائ  التعلم من املدخل السلوكي:وان ،البيئة
 حيد  التعلم عند االستجابة الصحيحة الي تتب  م ري معن.  -
 سي  للمتعلم عل  فرتات زمني . مينن التحق  من حدو  التعلم ابملالح ة احل -
 يرك  عل  القياسات واملالح ات السلوكية.  -
 يست د  مبدأ أن املتعلم صندو  ما حيد  ابلداخل غري معلو .  -
 يرك  عل  العالقة بن متغريات البيئية والسلوك.  -
 التعليم يعتمد عل  است دا  التع ي  واملتابعة لسلوك املتعلم.  -
 ابألغراض والغاات.  السلوك يوج  -
  ]45:ص 1116محدي [ يتم التحديد املسب  للشروط الي حتق  حدو  السلوك. -
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  ظرية اإل راط الكمسيك )اب لو ( :أ ال
وه  تدور حـول معرفـة كيـف أن سـلوكا معينـا حيـد  عـاد  ىف  ،تعترب أول الن رات السلوكية وأقدمها

حادثــة أخــرى ال صــلة وــا بــ  ومــن أهــم مفاهيمهــا امل ــري  أعقــاب حادثــة معينــة ميننــ  أن حيــد  ىف أعقــاب
  ]91:ص 1111جلجل [واالستجابة. 

 :عند اب لو  يالرطبي ات ال بوية لنظرية الرعلم الشر 
تعتـرب عمليــة التعمــيم والتمييــ  مــن العمليــات اوامــة الـي مينــن االســتفاد  منهــا يف تفســري ك ــري مــن  -2

 م اهر التعلم االنساا.
 حصر مشتتات االنتباه يف غرفة الدراسة. ضرور  -1
ضرور  ربط تعلم التالمي  بدوافعهم من جهة وتع ي  العمـل التعليمـي مـن جهـة أخـرى وذلـك الن  -7

 ابفلو  يرى أن االشرتاط ال حيد  اإل أذا اقرتن امل ري الشرطي ابمل ري غري الشرطي ال ي يعمل كمع ز.
تـائ  املتوقعـة منهـا اإل يف احلــاالت الـي كـان النلـ  فيهــا أن ُـارب ابفلـو  م تنـن تصــل إىل الن -6

جائعــا ويقــو  ابلســلوك وهــ ا القــول نفســ  ينطبــ  علــ  عمليــة الــتعلم يف املدرســة والــي يســتل   قيــا  املــتعلم 
 ابلسلوك ولن يقو  ب  أال حتت أتثري داف  حقيق  قد ينون االجناز أو املناقشة أو إشباع امليول.

  مـن أفنـار ابفلـو  عنـد انطفـاء االسـتجابة يف إبطـال العـادات السـيئة والسـلوكية مينن االستفاد -5
 غري املرغوبة الي ت هر عند التالمي  إثناء القراء  أو النتابة أو غري ذلك.

تنوين ما يسم  ابإلشـراط املضـاد أي العمـل علـ  تنـوين اسـتجابة شـرطية جديـد  مرغوبـة فيهـا  -4
 .]67:ص 2983عاقل [لي نشأت أصال بواسطة امل ري الشرطي تنون منسجمة م  االستجابة ا

 (1114ويضيف حممد القضا  وحممد الرتتورى )
 :للتغل  عل  خماو  االختبارات لدى الطلبة عليك كمعلم إتباع ما يلي .2
 القيا  ببناء مواقف اختباري  غري مهدده ال توض  وا عالمات. - أ

 اإلجابــة عليــ  ابلشــنل الصــحيح لبنــاء ال قــة وضــ  اختبــارات مــن النــوع الــ ي يســاعد الطلبــة يف - ب
 عندهم 

 أعط اختبارات قصري  بدال من الطويلة. - ت
 اجعل الطلبة حيصلون عل  أعل  ما ميننهم من العالمات من خالل االختبارات القصري . - ث
إذا كان لديك طال  خيا  من التحد  أما  اآلخرين يف الصف اجعل  يقـرأ تقريـرا مـا أمامـك  .1

مث يقـرأ  ،جمموعـة صـغري  مـن الطلبـة حيـبهم وهـو جـالس مث أمـا  نفـس اجملموعـة واقفـاأوال مث أمـا  
القضـــا  [مث اجعلـــ  يقـــد  التقريـــر إىل الصـــف لكملـــ   ،التقريـــر مـــن خـــالل مل ـــ  معـــد مســـبقا

 .]92:ص 1114
  ظرية الرعلم ابحملا لة  امط )ثر  داي (  :اث يا

لون االُـاه السـلوكي يف تفسـري الـتعلم وقـد فسـر الـتعلم يعترب ثورندايك من ابرز علماء النفس ال ين مي 
عل  أسال حدو  ارتباطات بن امل ريات واالستجاابت ويرى أن أك ر أشنال التعلم ليـ ا عنـد اإلنسـان 
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ســــليمان [واحليــــوان علــــ  حــــد ســــواء هــــو الــــتعلم عــــن طريــــ  اااولــــة وارطــــأ أو الــــتعلم ابالختيــــار والــــربط 
 .]41:ص 1118

 ل بوية للنظرية:الرطبي ات ا
 حتديد الروابط بن امل ريات واالستجاابت الي تتطل  التنوين أو التقوية أو االضعا . -2
 أو الضي  عند التالمي . احتديد ال رو  الي تؤدي إىل الرض -1
 است دا  الرضا أو الضي  يف التحنم يف سلوك التالمي . -7
اء ألنـ  أك ـر فاعليـة يف النمـو الرتبـوي للفـرد مـن الـتعلم رك  ثورنـدايك علـ  الـتعلم القـائم علـ  األد -6

 القائم عل  اإللقاء.
ركــ  كــ لك علــ  ضــرور  التــدرج يف الــتعلم مــن الســهل إىل الصــع  ومــن الوحــدات البســيطة إىل  -5

 األك ر تعقيدا.
اصـة إعطاء الفرص النافية للمتعلم يف شنل ممارسة اااولة وارطـأ ليـتمنن مـن حتقيـ  الـتعلم وخ -4

  ]95:ص 1111منسي [تعلم املهارات احلركية. 
 : ظيفة املعلم ىف الصف   ق ه ا املنظور

من خـالل ن ريـة ثورنـدايك ىف الـتعلم ابااولـة وارطـأ مينـن تل ـي  مهمـة املعلـم ىف الصـف الدراسـ  
 ابلنقاط التالية 

 تقسيم موضوع التعلم إىل عناصره األولية. -
 لنل عنصر حتديد امل ريات املالئمة  -
 ترتي  منو ت وعناصر موضوع التعلم حس  تدرجيها. -
 تقد  املنو ت والعناصر بطريقة تسمح حبدو  االستجابة الصحيحة. -
 منافأ  االستجاابت الصحيحة ابست دا  أسالي  مرغوبة لدى الطلبة. -
 . ]79:ص 1111املقايضة [تشجي  تنرار االستجاابت الصحيحة م  اتباعها مبنافأ   -

 النظرية السلوكية اإلجرائية )سكنر( :اثلثا
وهي االُاه األك ـر انتشـارا  وبـروزا  مـن االُاهـات اجلديـد  يف السـلوكية، حيـ  اهـتم بـورول فريـدريك 
سننر بدراسة السلوك احليواين من  بداية نشاط  العلمي، واسـت د  يف ذلـك الطريقـة املوضـوعية، وتوصـل 

ملواقــف التجريبيــة الــي كــان علــ  احليــوان أن يتعامــل معهــا، ومــا لبــ  أن إىل إدخــال تقنيــات جديــد  يف ا
  ]58:ص 1111عيسوي[لالنسانعدوا لتستجي  أك ر لل صائ  العضوية 

 الرطبي ات ال بوية لنظرية سكنر
يرج  الفضل يف انتشار إجرائية سننر إىل ربطها مبجـاالت حيويـة، كالرتبيـة والتعلـيم والصـحة النفسـية 

. فقد عمل سننر عل  تطبي  التعليم املربم  ابست دا  التقنية احلدي ة ومعاجلة األمراض العصبية والصناعة
اعتمـادا  علـ  االسـتجاابت اإلجرائيـة والتع يـ ، وتـتل   فنـر  سـننر عـن التعلـيم املـربم  يف وضـ  تالميـ  

وجد أن الوسيلة الـي الصف أما  فرص متنافئة واالنتقال هبم من موضوعات معروفة إىل أخرى جمهولة. و 
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حتقــ  هــ ا اوــد  هــي جهــاز التعلــيم؛ حيــ  أنــ  يــوفر للتلميــ  مــا يــوفره الصــندو  للفــأر أو احلمامــة مــن 
خالل تغ يت  برب م  حيتوي عل  درول قدمية وجديـد . ومـا علـ  التلميـ  يف هـ ا املوقـف إال أن يضـغط 

...( علــ  الشاشــة. مث يطلــ  منــ  حلهــا أو علــ  زر معــن كــي ت هــر املــاد  التعليميــة)لارين، مجــل، أســئلة
وليتعر  علــ  مــا إذا كانــت نتيجــة عملــ  صــحيحة أ  خاطئــة عليــ  أن يضــغط علــ  الــ ر ،اإلجابــة عليهــا

امل ص  ل لك. ويعترب اتفا  اإلجابة الي ت هر عل  شاشة جهاز التعليم وإجابة التلمي  مب ابـة التع يـ . 
ويف التعلـيم  ،تعـر  التلميـ  علـ  خطئـ  وتفاديـ  يف اااولـة ال انيـةبينما ينون عد  االتفـا  بينهمـا فرصـة ل

املربم  بطريقة كرال التمرينات التقليدية الـي تعـرض املسـائل والتمـارين واألحـاجي وغريهـا مـن املشـنالت 
الدراســية علــ  الصــفحة األوىل مــن كــل ورقــة مــن أورا  النــرال، وتقــد  حلووــا علــ  الصــفحة ال انيــة مــن 

:ص 1118سليمان [رقة. فاالختال  بن الطريقتن ال يتعدى التقنية املست دمة يف كل منهما. نفس الو 
52[  

 احملور الثا  / املدرسة املعر ية: 
ـــتعلم املعـــريف علـــ  اســـت دا  صـــيج للـــتعلم أك ـــر تعقيـــدا  تعتمـــد علـــ  دور  تقـــو  التجـــارب لن ـــرات ال

االُــاه علـ  االهتمــا  ابلعمليـات املعرفيــة الداخليـة، م ــل:  العمليـات العقليـة املعرفيــة يف الـتعلم، ويقــو  هـ ا
هيــ  املعلومــات، كمــا أنــ  يهــتم أيضــا  ابلعمليــات العقليــة  االنتبــاه والفهــم والــ اكر  واالســتقبال ومعاجلــة ُو
املعرفيـة والبنيــة املعرفيــة وخصائصــها مـن حيــ  التمــاي  والتن ــيم والـرتابط والتنامــل والنــم والنيــف وال بــات 

كما أن  يهتم ابالسرتاتيجيات املعرفية ابعتبارها ترتبط إىل حد كبري ابلبنية املعرفية من  حية أخرى   ،سيبالن
 والي من خالوا حيد  ما يلي:

 االنتباه االنتقائي للمعلومات الي تستقبل. -2
 التفسري االنتقائي للمعلومات الي تستقبل. -1
 ة وبناء تراكي  معرفية جديد .إعمال التفنري وإعاد  صياغة املعلوم -7
 خت ين ه ه الرتاكي  يف ال اكر  واالحتفاظ هبا حلن احلاجة إليها. -6
محــدي [اسـرتجاع أو اسـتعاد  املعلومـات الســاب  خت ينهـا مبـا يـتالء  مــ  طبيعـة املوقـف أو االسـت ار  -5
 . ]48:ص 1116

 الرعلم ابالسربصار""ا ال/ مدرسة اجلشطالر
 رسة اجلشطالت:األسس العامة ملد

العمليـة العقليـة الـي تـتم هبـا معرفتنـا  Perceptionيقصـد ابإلدراك  :. الطبيعة النلية لعمليـة اإلدراك2
للعام ارارجي عن طري  املنبهات احلسية. فاإلدراك يعين إضفاء معو وداللة عل  ما تنقل  إلينا حواسنا و 

 أحاسيسنا.
أكـد علمـاء اجلشـطالت أن إدراك األشـياء أو املوضـوعات  : حيـ Gestalts. إدراكنا يتم للنليـات 1

ارارجية ي هر من خالل الصور  النلية الي يدرك هبا الفرد ه ه األشياء. فالش   ينتب  للشـيء املـدرك  
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والـــي  Formأو الشــنل أو الصــيغة  Configurationكوحــد  واحــد  وهــ ه مـــا تســم  ابلصــور  النليـــة 
  ]74:ص 2983عاقل [ (.Gestaltsجشطالت تعين نفس النلمة األملانية )

 تفسري الرعلم ابالسربصار:
تعلم لنــ  عنــدما تنــون عناصــر املوقــف واضــحة للنــائن احلــي ف نــ  يــتعلم حــل كيفيــة الــيشــر  كــوهلر  

مشنلت  عن طري  إعاد  ترتي  عناصر املوقف حبي  يسمح ه ا إبجياد عالقات جديد  بينهـا تـؤدي إىل 
الستبصــــار يقــــو  علــــ  الفهــــم واإلدراك النلــــي للعالقــــات القائمــــة بــــن عناصــــر فالتعلم اب،احلــــل الصــــحيح

املوقف؛ويتضح من ذلك أن الوصول إىل احلل ال حيد  هنا عـن طريـ  ُميـ  عناصـر املوقـف بعضـها إىل 
وعندئـ  فقـط مينـن ،بعض )كما يرى السـلوكيون(. وإمنـا عـن طريـ  تن يمهـا حبيـ  تتضـح العالقـات بينها

فأصـحاب ن ريـة الـتعلم  ،فتن يم اجملـال اإلدراكـي عنصـر أساسـي يف الـتعلم ابالستبصـار ،لالوصول إىل احل
يفســـرون حـــدو  عمليـــة الـــتعلم عـــل أســـال ألـــا عمليـــة إعـــاد  تن ـــيم للمجـــال  ابالستبصار)اجلشـــطالت(

ه ب  إدراك العالقة بطريقـة سـريعة حا ـة؛ وهـ  واالستبصار يقصد ،اإلدراكي ال ي يوجد في  النائن احلي
النض  اجلسمي والنض  العقلي وتن يم اجملال  :العملية ليست مطلقة احلدو  إمنا تتأثر بعوامل ك ري  منها

فالتعلم يعين أن العناصر املوجود  يف البيئة والي ليس وا قيمة أو معو لـدى الشـ   قبـل الـتعلم  ،واررب 
 .]91:ص 1111املعايطة [أصبحت ذات معو وداللة

 بوية لنظرية اجلشرالر:الرطبي الات ال  
اســت ار  دافــ  الفضــول وحــ  االســتطالع لــدى املــتعلم فحــل املشــنلة الــي يقــ  فيهــا التلميــ    -2

ومــن هنــا فــ ن إزالــة الغمــوض أو خفضــ  مينــن الن ــر إليــ  علــ  أنــ  منــاف  لفنــر  التع يــ   ،ينــون دافعــا  لــ 
ـــ  لـــدى الســـلوكين خـــارجي يعتمـــد ع ـــةلـــدى الســـلوكين ومـــ  أن التع ي فـــ ن خفـــض  ،لـــ  املنافـــأ  ارارجي

الغموض أو إزالت  واستعاد  التوازن املعريف ] أي الوصول حلل املشـنالت   مينـن أن ينـون مب ابـة منافـأ  
داخلية،ومينن للمعلم إشباع داف  الفضول وح  االستطالع لدى املتعلم عن طري  ترتي  مواقـف الـتعلم 

 مبا حيق  ه ه الغاية.
تقو  علـ  األخـ   والتلمي الفصل الدراسي لن  نوع من العالقة بن املعلم  يصف اجلشتالتيون -1

علــ  اكتشــا  ورؤيــة العالقــات وتن ــيم ارــربات يف أمنــاط ذات معــو مــ   التلميــ والعطــاء فــاملعلم يســاعد 
 تقسيم املقرر الدراسي إىل وحدات ترتبط ببعضها مبفهو  عا .

فجـائي للعالقـات بـن عناصـر املوقـف ف نـ  يتضـمن دون إن التعلم ابالستبصار هو اإلدراك ال  -7
وهي عمليات الفهم والتفنري وإدراك  ،أدا شك عمليات عقلية أساسية ميارسها التلمي  يف مواقف التعلم

 العالقات.
جيـ  أن ينــون أتكيــد املعلــم األساسـي علــ  الطريقــة الصــحيحة لإلجابـة ولــيس علــ  اإلجابــة  -6

ولة عــن احلــل ممــا ي يــد ؤ الستبصــار ابلقواعــد واملبــادئ املســك لتنميــة الفهــم واالصــحيحة يف حــد ذاهتــا، وذلــ
 فرص انتقاوا إىل مشنالت أخرى.
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التأكيــــد علــــ  املعــــو والفهــــم، فيجــــ  ربــــط األجــــ اء دائمــــا ابلنــــل فتنتســــ  املغــــ ى، فمــــ ال  -5
بشـيء أو بشـ    تنتس  األ اء واألحدا  التارخيية أكرب مغ ى وـا عنـد ربطهـا ابألحـدا  اجلاريـة أو

 ها  ابلنسبة للطال .
إظهار املعلم البنية الداخلية للماد  املتعلمة واجلوان  األساسية وا حبي  حيق  الربوز اإلدراكي  -4

وا ابملقارنة ابجلوان  اوامشية فيها، م  توضيح أوج  الشب  بن املـاد  املتعلمـة احلاليـة ومـا سـب  أن تعلمـ  
 راكها بشنل جيد.الطال  مما يساعد عل  إد

تن يم ماد  التعلم يف منط قابل لإلدراك م  االست دا  الفعال لل رب  السـابقة، وإظهـار كيـف  -3
 تتالء  األج اء يف النمط كنل.

عل  ع ل أنفسهم إدراكيا عن العناصر واملواد وال رو  املوقفيـة الـي تتـداخل  التالمي تدري   -8
 .]34:ص 1114ا  القض[م  ما حياولون حل  من املشنالت

  David Ausubel)اث يا /  ظرية الرعلم ال ائم عل  املع  )دا يد أ ز ب  
 Advancementيقــــرت  أوزوبــــل وفقــــا  لن ريتــــ  إســــرتاتيجية معينــــة تســــت د  مــــن م ارــــرب  املتقــــد  

Experience Organizers ة مقدمـة شـاملة لهيديـة تقـد  للمـتعلم قبـل تعلـم املعرفـ"أوزوبـل"وهو كمـا يـرى
اجلديد  وتنون عل  مستوى من التجريد والعمومية والشمول وبعبـارات مألوفـة لـدى املـتعلم. حبيـ  تيسـر 
احتــواء املــاد  اجلديــد  يف البنيــة املعرفيــة للمــتعلم عــن طريــ  الــربط بــن األفنــار اجلديــد  املــراد تعلمهــا وبــن 

  :املتقدمة إىل منطن وتنقسم املن مات ،األفنار املوجود  يف البنية املعرفية للمتعلم
ويسـت د  هـ ا الـنمط  :Explanative Advanced Organizersاملن مـات املتقدمـة الشـارحة  – 2

حيــ  تنــون املــاد  املــراد تعلمهــا جديــد  لامــا  وغــري مألوفــة للمــتعلم حيــ  تــ ود املــتعلم ببنــاء تصــوري عــن 
 موضوع التعلم حبي  مينن ربط  بتفاصيل ذلك املوضوع. 

ويسـت د  هـ ا الـنمط  :Comparative Advanced Organizers مـات املتقدمـة املقارنـة املن – 1
  :حي  تنون املاد  موضوع التعلم مألوفة للمتعلم ومن خصائ  ه ا النمط من املن مات املتقدمة أن 

 يساعد املتعلم عل  إجياد تنامل بن املفاهيم اجلديد  واملفاهيم املوجود  يف بنيت  املعرفية.  -
العبيــــدي [يســــاعد املــــتعلم علــــ  التمييــــ  بــــن األفنــــار اجلديــــد  واألفنــــار املوجــــود  يف بنيتــــ  املعرفيــــة -
  ]38:ص 1116

 الرطبي ات ال بوية لنظرية أ ز ب :
]أوزوبــل  يتضــح لنــا أن الــتعلم ذا املعــو يؤكــد علــ  دور العمليــات املعرفيــة  \مــن خــالل اســتقراء ن ريــة 

 ل يف التعلم.كالفهم واإلدراك واالستدال
كمــا أن الــتعلم يف هــ ه الن ريــة يهــتم ابلــدور احليــوي للمن مــات املتقدمــة الــي تســهم يف إدراك ولييــ  

 وبناء عالقة ذات معو بن ه ه األفنار وتلك املوجود  لدى املتعلم. ،األفنار املوجود  يف املاد  اجلديد 
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وهنـا يـرى  ،وهـو أحـد أهـدا  الـتعلم الرئيسـة كما أن من أسـس الن ريـة املسـاتة يف انتقـال أثـر الـتعلم
مث  ،]أوزوبــل  أن هــد  الــتعلم املدرســي هــو مســاعد  املــتعلم علــ  اكتســاب املعلومــات واالحتفــاظ هبــا\

كمـا   ،نقلها إىل املواقف التعليمية اجلديد ، فضال  عن أتيتها التطبيقية يف جماالت التعلم املدرسـي األخـرى
محــدي [ ســالي  معاجلــة املــتعلم للمعلومــات املقدمــة لــ  يف املــاد  التعليميــة.]أوزوبــل  تُعــو ل\أن ن ريــة 
  ]99:ص 1116

 اثلثا /  ظرية معاجلة املعلومات:
تعـــو ن ريـــة معاجلـــة املعلومـــات يف حبـــ  وتوضـــيح ارطـــوات الـــي يســـلنها األفـــراد يف مجـــ  املعلومـــات 

واألنشطة املعرفية للفرد، وهي من أهـم العلميـات وتن يمها وت كرها، وتعترب ال اكر  مرك ا  جلمي  العمليات 
املعرفية وأك رها أتثريا  عل  ن ـا  ُهيـ  ومعاجلـة املعلومـات واالحتفـاظ هبـا، واسـت دامها يف كافـة األنشـطة 
الالحقــة الــي تتطلــ  اســرتجاع املعلومــات امل  نــة يف الــ اكر  واالســتفاد  منهــا يف أداء تلــك األنشــطة أا  

والتفنـري، واإلبـداع  ،إلضافة إىل أن مجي  العلميات املعرفية األخرى كـاإلدراك، واالنتبـاهكانت طبيعتها. اب
هتــتم  ،]86:ص 1118ســليمان [وغريهــا مــن العمليــات األخــرى تتــأثر ابلــ اكر  علــ  ضــوء خم ولــا املعــريف

ا تركــ  ن ريــة معاجلــة املعلومــات بــنمط التفنــري البشــري علــ  غــرار منــوذج احلاســوب احلــدي  مــن حيــ  ألــ
 اهتمامها عل  املدخالت، وطريقة االخت ان، وطريقة االسرتجاع.

 منوذج معاجلة املعلومات
(: ويتم ل يف عمليات تسلم املنبهات احلسية املرتبطة ابلعام ارارجي Receivingاالستقبال ) -2

 من خالل احلوال ارمسة.
ن للمـــدخالت احلســـية يف (: هـــي عمليـــة إعطـــاء معـــاين ذات مـــدلول معـــEncodingالرتميـــ ) -1

 ال اكر .
(: ويشـــــري إىل عمليـــــة االحتفـــــاظ ابملعلومـــــات يف الـــــ اكر ، Storageالت ـــــ ين أو األحتفـــــاظ ) -7

 وخيتلف ه ا املفهو  ابختال  خصائ  ال اكر  ومستوى التنشيط ال ي حيد  في . 
املعلومـــــات  (: وتتم ـــــل يف ممارســـــة اســـــتدعاء أو اســـــرتجاعRetrievalاالســــرتجاع أو التـــــ كر ) -6

  ]86:ص 1114القضا  [ وارربات السابقة الي مت ترمي ها وخت ينها يف ال اكر  الدائمة.
 :الرطبي ات ال بوية لنظرية معاجلة املعلومات

ووـــ ا جيـــ  ربـــط مـــا يتعلمـــ  الطالـــ  خبرباتـــ  الســـابقة وان ليـــل  :الـــتعلم املبـــين علـــ  املعـــو يـــدو  -2
احلســية الــي يــدركها الطالــ  وان تــربط ابلواقــ  وان تســت د  فيهــا النمــاذج املعلومــات اجلديــد  إىل األمــور 
 احلقيقية األشياء أو اجملسد  وا.

ويسـتفاد ذلـك يف حتضـري املـواد  :التعليم املبين عل  عرض املفاهيم األساسـية لنـل درل يف بدايتـ  -1
تناملة للوصول إىل املعرفة الدراسية وعرض أهم ارطوات و أهدا  الدرل ووسائل تنفي ها ورسم خطة م

 املطلوبة.
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االعتماد عل  التنرار اللف ي للماد  املتعلمة وخاصة يف املراحـل األوىل مـن التعلـيم إذا الطفـل يف  -7
حاجــة إىل تنــرار  ــاع األلفــاظ وكــ لك فيعــرض املفــاهيم اجلديــد  علــ  الفــرد والــي ألول مــر  يســمعها أو 

 نتمل الصور  لدى املتلقي يت يلها جي  إعاد  ذلك مرارا حىت ت
االهتما  ابلتداخل ال ي قـد ينـت  مـن وجـود م ـريات تشـوي  الـتعلم اجلديـد ووـ ا علـ  املعلـم  -6

أن يقلل من أدوات التشوي  أو اإلاثر  الي ال عالقة وا ابلدرل كما ان عل  املدرل عد  احلدي  أمـا  
 سية املراد عرضها.الطال  لمور مؤثر  تشغل فنر الطال  عن املاد  الدرا

االهتمــــــا  بنشــــــاط املــــــتعلم فنلمــــــا كــــــان جهــــــد املــــــتعلم كبــــــريا يف اســــــتيعاب املعلومــــــات اجلديــــــد   -5
واست الص التعميمات وتنوين املفاهيم كلما كان مستوى املعاجلة كبري وب لك ينون اسرتج  املعلومات 

 الحقا ايسر.
ان حمــاوالت حفــظ األشــياء أو تــ كرها  االهتمــا  بتن ــيم املعلومــات بشــنل يســاعد علــ  التــ كر. -4

جيـــ  ان يســـب  ذلـــك عمليـــة تن ـــيم وـــ ا احلفـــظ ســـواء ابلتج ئـــة أو الرتميـــ  أو لي وســـيلة تســـاعد علـــ  
 ت كرها.
تن يم شـر  املـاد  التعليميـة بشـنل تطـر  فيـ  األسـئلة )املناقشـة( يف بدايـة الـدرل وخـالل الـدرل  -3

  ]96:ص 1114القضا  [ ويف لاية الدرل.

 ' Robert Gagneرابعا /  ظرية ر برت جا ييه 
عند الت طيط لتدريس موضوع مـا وفقـا  لن ريـة جانييـ  ف نـ  يـتم حتليـل املوضـوع املـراد تعليمـ  إىل مهـا  

وعنـد كـل  ،متدرجة من املرك  للبسيط وفقا  لتن يم هرمي قمت  أك ر املهـا  تركيبـا  وقاعدتـ  أك رهـا بسـاطة
وعند تنفي  ،م اورمي حيدد األداء املتوق  من املتعلم يف صور  سلوك مستهد مستوى من مستوات التن ي

الدرل يتم البدء بقاعد  اور  أي أك ر املهـا  بسـاطة وتعليمهـا للمـتعلم وعنـدما يسـتوع  املـتعلم املسـتوى 
 االنتقال الرأسي للتعلم. "جانيي "األك ر بساطة ينتقل للمستوى األرق  تركيبا  وهو ما يسمي 

هنــ ا يــرى جانييــ  اســت دا  األســلوب التحليلــي يف تن ــيم ااتــوى وختطــيط الــدرل حيــ  يبــدأ مــن و 
بينمــا يقــرت  األســلوب الرتكيــيب يف تنفيــ  الــدرل حيــ  يوصــي بتــدريس أبســط  ،املركــ  وينتهــي ابلبســيط

 .]39:ص 1114العيسوي [املها  مث التدرج حىت الوصول إىل األك ر تركيبا  وهو املهمة الرئيسية 

  Gerome. S. Bruner امسا /  ظرية جري م. س. بر  ر 
يفرتض برونر أن كل فرد مينن تعليم  أي موضوع يف أي عمـر وأنـ  ينبغـي إثـراء البيئـة اايطـة بـ  حـىت 
مينــن تنميــة واســت مار طاقــة الفــرد إىل أقصــ  مــدى ممنــن حيــ  ينمــو تفنــري الفــرد مــن خــالل تفاعلــ  مــ  

واملعلــم إذا فهــم  ،صــور خــاص لرؤيــة العــام مــن حولــ  وتفســري هــ ه الرؤيــة لنفســ بيئتــ . وإن كــل إنســان لــ  ت
ويعطي برونـر للمـتعلم دورا  نشـطا  يف تطـوير ،طريقة املتعلم يف تصور عامل  ف ن  يسـتطي  تعليمـ  أي موضـوع

 من املعلومات ويرى أن املتعلم ينبغي أن ينون قادرا  عل  صياغة مشنالت  والبح  عن حلول بديلة بدال  
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البح  عن إجابة واحد  فقط؛ فهو يهتم ابلطريقة الش صية الي ينمي كـل فـرد مـن خالوـا مفهومـ  عـن 
لــ لك فهــو يهــتم ابلــتعلم ابالكتشــا  ويعرفــ  لنــ  إعــاد  تن ــيم وحتويــل البيــا ت واألدلــة ،نفســ  وعــن عامل 

معلومات جديد  ابلنسبة للمتعلم ليصل إىل ما وراء ه ه البيا ت واملعلومات املتاحة فينتشف بيا ت أو 
 . ]16:ص 1111عريف  [

فاوــد  مــن التعلــيم عنــد برونــر هــو نقــل املعرفــة إىل املــتعلم وأيضــا  تنميــة اُــاه إجيــاي حنــو الــتعلم لديــ ، 
وتنميــة مهــارات االستقصــاء واالكتشــا  لــدى املــتعلم مبــا يتــيح لــ  التفاعــل إبجيابيــة مــ  بيئتــ  االجتماعيــة 

  .]81:ص 1111املعايطة [هيئ  للنمو العقليوالفي يقية وي
 عملية الرعليم عند بر  ر: 

يهتم برونر مبهارات االستقصاء أك ر من االهتما  ابحلقـائ  حيـ  يـرى أن املـتعلم إذا فهـم بنيـة املعرفـة 
وبـ لك فهـو يعتمـد علـ  طريقـة االكتشـا  يف التـدريس.  ،فه ا الفهم يتيح لـ  التقـد  معتمـدا  علـ  نفسـ 

ــــةوطري  –طريقــــة حــــل املشــــنالت  –الطريقــــة االســــتقرائية  :منهــــا ،قــــة االكتشــــا  فيهــــا عــــد  طــــر  فرعي
ابـــــو حـــــوي  [االكتشـــــا  اإلرشـــــادي  –االكتشـــــا  املفتـــــو   –االكتشـــــا  احلـــــر  –االكتشـــــا  املوجـــــ  

 .]91:ص 1111
 :الدراسات السابقة

 (Semple،2000دراسة )
ير واســت دا  تننولوجيــا التعلــيم والــي هــدفت اىل كانــت حتمــل عنــوان ن ــرات الــتعلم واتثريهــا يف تطــو 

معرفة التطور املهين ل الثة معلمن مت اشراكهم يف ورشة عمل وظفت ن رات التعلم من خالل تننولوجيـا 
وبعـــد حتليـــل البيـــا ت توصـــلت اىل ان خـــربات  ،واتثريهـــا علـــ  ممارســـات املعلمـــن يف غرفـــة الصـــف،التعليم

وان ُديـد املعلمـن ،ل  تع ي  فر  العمل ومناقشة طبيعة الـتعلم مـ  طالهبـماملعلمن كمتعلمن شجعتهم ع
يف املمارسات التعليمية اُ  اىل االهتما  بت ويد طالهبم ابملنحو البائي من خالل است دا  برام  متعدد  
 ،الوسـائل ســاعدت علــ  ت ويــدهم بفـرص الــتعلم القــائم علــ  االستنشـا  اثنــاء التــدريس يف غرفــة الصــف

واظهر املعلمون بعد املشاركة يف ورشة العمل الم حباجة اىل التـ ود ابلتـدري  بشـنل اك ـر لتنفيـ  الـرب م  
وان است دا  تننولوجيا التعليم كتطبي  لن رات تعلم حمدد مهم ،القائم عل  املنح  البنائي بشنل  جح

من املمنن تطبيق  ابفضلية  وعد  وجود منح  افضل من االخر وال يوجد منح  متوسط ،للهد  اادد
 عن االخر او ملصلحة او غرض معن.

 (koutselini&persianis،2000دراسة )
وهــدفت اىل مقارنــة ،كانــت بعنــوان الن ريــة والتطبيــ  يف تربيــة املعلمــن الــي اجريــت يف جامعــة قربص

  يف العوامل الي تنمـن ن رية الطال  املعلم يف التعليم م  التطبي  يف التعليم احلقيقي فقد حاولت البح
واست د  الباح  املنح  النوعي  ،وراء التعارض ال ي ظهر بن ن رية الطال  املعلم م  التطبي  وتفسريه

 ،يف مجــ  البيــا ت مــن خــالل املقــابالت والتســجيالت املرئيــة للحصــ  الصــفية وــؤالء الطــالب املعلمــن
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 لــربام  تربيــة املعلمــن تغــري يف الســنة االخــري  مــن واشــارت نتــائ  الدراســة اىل ان من ــور الطــالب املعلمــن
 ،ولنـــن هـــ ا املن ـــور م ينفـــ  اثنـــاء تعلـــيمهم الفعلـــي يف املدرســـة ،دراســـتهم حنـــو من ـــور البنائيـــة يف التعلـــيم

واظهـرت ايضـا ان هنــاك بعـض االخطــأ املفاهيميـة حــول التعلـيم وان هــ ه االخطـاء املفاهيميــة مـن العوامــل 
ت عـــد  التطـــاب  مـــا بـــن ن ريـــة الطـــالب املعلمـــن عـــن التعلـــيم وممارســـتهم الفعليـــة يف الرئيســـية الـــي اوجـــد

 التعليم.
 (Chan،2001دراسة )

 ،هـــدفت اىل التاكـــد مـــن صـــد  قيـــال الن ـــرات الش صـــية املتعلقـــة ابلـــتعلم والتعلـــيم يف هونـــج كونـــج
 ،  تربـوي ملـد  سـنتنمن اال   ممـن شـاركوا يف مسـا 147طالبا منهم  785وتنونت عينة الدراسة من 

است د  الباح  ادا  جلم  البيـا ت منونـة مـن اسـتبانة حتتـوي علـ  ثالثـن فقـر  وزعـت يف اُـاهن وتـا 
فقــر  لقيــال مفهــو  التقليديــة مــن خــالل املعتقــدات حــول الــتعلم  28وكانــت ’ مفــاهيم التقليديــة والبنائيــة 

امــا الفقــرات الــي تنشـف عــن منحــ  البنائيــة فقــد ’ فــة وطريقــة نقـل املعر  ،والتعلـيم الــي ت هــر يف التقليديــة
بعـد ،فقر  من خالل النشف عن معتقدات االفراد حول التعلم والتعلـيم مـن هـ ا املن ور 21تنونت من 

حتليل النتائ  توصل الباح  اىل ان الطالب املعلمن اُهوا اىل عد  املوافقة علـ  مفـاهيم التقليديـة حـول 
دوا ان التعلم من االفضل ان يبو من خالل ارربات ال اتية للفرد واستنت  ايضا ان  ال التعلم والتعليم واعتق

 فرو  ذات داللة تع ى للعمر او اجلنس يف الن رات الش صية حول التعلم والتعليم.
 (Sweeny،2003دراسة )

رســـات هـــدفت الدراســـة اىل النشـــف عنـــة ربـــط العالقـــة بـــن الن ـــرات الش صـــية عـــن التعلـــيم واملما 
الفعلية ملعلم كيمياء مبتـدئ بـدأ التعلـيم يف املرحلـة ال انويـة يف احـدى مـدارل فلوريـدا يف الـوالات املتحـد  

حي  كان ه ا املعلم ميتلك ن رات ش صـية عـن التعلـيم وعنـدما بـدأ يف التعلـيم الفعلـي ملـاد   ،االمرينية
 ـرات املعلـم املبتـدئ الش صـية والتعلـيم النيمياء اتبع  الباح  للنشـف عـن كيفيـة تنـون العالقـة بـن ن

مـا العالقـة بـن الن ـرات الش صـية عـن التعلـيم  :وحاول الباحـ  االجابـة علـ  السـؤالن التـالين ،الفعلي
ملعلـم النيميـاء املبتـدئ يف املرحلـة ال انويـة وممارسـات  الفعليـةق وهـل طريقـة البحـ  سـببت ايـة تعــديالت يف 

وبعد اربعة اشهر  ،ب  الباح  املعلم خالل الفصل االول من مرحلة تعليميةالن رات الش صية للمعلمقات
زوده مبقاالت واحبا  عن طرائ  تدريس وما خبـ  ذلـك مـن ادب تربـوي ومـن مث قـا  مبشـاهد  ممارسـات 
هــ ا املعلــم داخــل غرفــة الصــف وبعــد حنليــل هــ ه املشــاهدات وجــد الباحــ  ان املعلــم بــدأبتطبي  ن راتــ  

ممارسات  الفعلية اال ان  ومن خالل الواقـ  بـدا مشوشـا ومضـطراب يف بدايـة الفصـل االول مـن  الش صية يف
وبعد اربعة اشهر من اطالع  عل  ما زود ب  من مقاالت وادب ساب  بدأ بتعديل ه ه الن رات  ،التعليم

انــ  انتقــل مــن  حيــ  ،الــي ميتلنهــا اىل ن ــرات تعليميــة صــحيحة وبــدا عليــ  النمــو املهــين يف هــ ا اجملــال
الرتكي  عل  وصف الطر  امل ربية اثناء التعليم وت ويد التالمي  ابملعرفة اىل افسا  اجملال للطلبة الست دا  

 ما ميتلنون  من معلومات كيميائية يف حل املشاكل وتفسري ال واهر الي مت مشاهدهتا.
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  مت  م  اسرعرا  الدراسات الساب ة تبني ما يلي:
عـن  ت السابقة ان اغلبها رك  عل  ن رات املعلمن الش صية وعل  كيفيـة النشـفاظهرت الدراسا

العالقـة بــن هــ ه الن ــرات واملممارسـات الفعليــة وحماولــة النشــف عـن العوامــل الــي تنمــن وراء التعــارض 
اىل ان مع ـــم هـــ ه  ،بـــن الن ـــرات الش صـــية التعليميـــة للمعلمـــن واملممارســـات الفعليـــة داخـــل الصـــف

اســات م تتطـــر  اىل مــدى اســـتيعاب املعلمــن لن ـــرات الــتعلم وأتثـــري ذلــك علـــ  ممارســاهتم التعليميـــة الدر 
حي  تبــــن مــــن هــــ ه الدراســــات ان جــــل اهتمامهــــا ركــــ  علــــ  تطــــور ن ــــرات املعلمــــن ،داخــــل الصــــف

اىل ان هـــ ه الدراســـة ليـــ ت عـــن هـــ ه الدراســـات ابلـــا حب ـــت يف مــــدى  ،الش صـــية قبـــل واثنـــاء اردمـــة
 تيعاب املعلمون لن رات التعلم ووعالقتها واتثريها عل  عملياهتم التعليمية. اس

 لفصل الثالث / منهجية البحث وإجراءاتها

 عينة البحث:
 مـنهم ذكـور وثـال مت اختيار ستة معلمن من املدارل احلنومية التابع  اىل مديرية تربية كـربالء ثالثـة 

 اختــار هـــ ه العينــة قصـــدا بســب  ابـــداء املعلمــن واملعلمـــات وقـــد مت،ا   مجــيعهم يدرســـون مــاد  التاريخ
ال ين مت اختيارهم االستعداد والتعاون م  الباح  بعد ان اعت ر العديد من املعلمن واملعلمات لل ضوع 

 البح . وإجراءاتللمالح ة 
 ادوات جمع املعلومات:

 ا ال: االسربا ة
راسة ابعداد استبيان متضمن جمموعـة مـن االسـئلة قا  الباح  بعد االطالع عل  ادبيات موضوع الد

 التعليميـــةعمليـــات الحيـــ   لـــت االســـئلة استفســـارات عـــن  مـــن املعلمـــن اىل املشـــارك واملشـــاركة ةموجهـــ
وعـن  ،والن رات التعليمية الي يست دمها خالل تدريسـ  الحـدا  الـتعلم الفعـال عنـد التالميـ  ،وطبيعت 

وعــن  ،الطرائــ  واالســالي  التعليميــة الــي يطبقولــا يف العمليــة التعليميــةو  ،مــدى معــرفتهم بن ــرات الــتعلم
مـة االسـئلة املتضـمن  يف ءوللتأكـد مـن مال ،االهتما  مبشاعر التالمي  وكيفية النشف عن خرباهتم السابقة

 ("7")ان رملح االستبانة فقد مت عرضها عل  جمموعة مـن ارـرباء وامل تصـن يف املنـاه  وطرائـ  التـدريس
 (2ان ر امللح  رقم ) ،حي  مت االخ  بتوصياهتم حي  اصبحت بشنلها النهائي

 اث يا: املمحظة
حيـــ  مت مالح ـــة حصـــ  صـــفية للمشـــاركن واملشـــاركات الســـتة ومـــن خالوـــا مت رصـــد املمارســـات 

دور  ،لـمدور املع ،البيئـة الصـفية ،احلـوار مـ  التالميـ  ،التدريسية الي تضمنت )طريقة عـرض املـاد  العلميـة
التقــو ( حيـــ  مت حضــور الباحــ  رمـــس  ،مصـــادر املعرفــة ،معاجلــة اخطـــاء التالميــ  املفاهيميــة ،التلميــ 

وقــد اقــا   ،حصــ  لنــل مشــارك ومشــاركة وروعــي يف احلصــ  ان تنــون متنوعــة مــن حيــ  املوضــوعات
النمــــراوي( الباحــــ  مصــــفوفة لتعينــــ  يف عمليــــة املالح ــــة وقــــد اســــتعان ابملصــــفوفة املســــت دمة مــــن قبــــل )
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حيــ  مت تطويرهــا مــن خــالل عرضــها علــ  جمموعــة مــن امل تصــن يف املنــاه  ]33:ص 1111النمــراوي [
جـــدول  ،(2ان ـــر جـــدول رقـــم) ،وطرائـــ  التـــدريس وقـــد مت االخـــ  ابقرتاحـــتهم وتضـــمن بعضـــها املصـــفوفة

 ( 1رقم)
 ( مصفوفة املمارسات السلوكية واملعرفية 2اجلدول رقم )

ــــــــــــر املنحــــــــــــ  السل اجملال وكي)املمارســــــــــــات االك 
 سلوكية(

 املنح  املعريف )املمارسات االك ر معرفية(

 ااتوى 
 العلمي

يلتــــــ   املعلـــــــم والتالميــــــ  ابملعرفـــــــة العلميـــــــة 
 املوجود  يف النتاب.

 ،التالميــ  يتفاوضــون حــول االفنــار العلميــة
ويبنون ،ويقومـــــــون اببتـــــــداع املعرفـــــــة العلميـــــــة

 افرتاضاهتم ومالح اهتم حووا. 
 يعرض موضوع الدرل ويوضح . دور املعلم

 يتب  خطوات واجراءات منت مة.
 تالمي (.6-7حياور عدد حمددا)

 يتب  طريقة اااضر .
 التفاعل واحلوار الصفي قليل.

 املعلم يست د  اختبار الورقة والقلم.
وال ميــــنح ،يطــــر  اســــئلة تركــــ  علــــ  التــــ كر

 التالمب  الفرصة للتامل.

مهامـــــــا وانشـــــــطة وخيتـــــــار  ،يعـــــــرض الـــــــدرل
 لتلم ت .

ميــــــــنح التالميــــــــ  الفرصــــــــة والوقــــــــت للتامــــــــل 
 ابفنارهم.

يقــــــد  تلميحــــــات عنــــــد الضــــــرور  ملســــــاعد  
 التالمي .

ويســــــت د  اســــــلوب ،يشــــــرك مجيــــــ  التالمي 
 اجملموعات املتعاونة 

ــــ  مركــــ   ــــم ابلتفــــاوض مــــ  التالمي يقــــو  املعل
ــــــــــ  مــــــــــدى فهمهــــــــــم  ــــــــــ  افنــــــــــارهم وعل عل

 ر فيما بينهم.وحي هم عل  عل  احلوا،للماد 
 ينوع يف وسائل التقو .

يقـــــــــــد  اســـــــــــئلة هادفـــــــــــ  ختـــــــــــ  موضـــــــــــوع 
 ورد عل  استفسارات التالمي . ،الدرل

دور 
 التلمي 

 
 
 
 
 

 املعلم من افنار.  مقلد ومتاب  ملا يطرح
 يعمل بشنل انفرادي.

ينــدر التنويــ  يف ل يــل املعرفــة العلميــة ويــتم 
 ر .تدوين ما ينتب  املعلم عل  السبو 

 جيي  عل  اسئلة املعلم بدون اضافة.
 ترتك  اسئلة التالمي  عل  موضوع الدرل. 
ينــدر التفــاوض بــن الطلبــة حــول االفنــار 

 علمية.ليعمل عل  بناء معارف  وافناره ا
 رين هبا.بقد  اجوبة متعدده ويقن  االخ

 حياور زمالءه ويطر  اسئلة متنوعة.
يقو  التالمي  بتطـوير فهمهـم للموضـوع مـن 
خــــــــالل التنويــــــــ  يف عرضــــــــ  علــــــــ  شـــــــــنل 

 ....اخل(.،مناذج،رموز،)رسومات
ترتكــــ  اســــئلة التالميــــ  علــــ  ربــــط االفنـــــار 
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 العلمية.
يتلقـ  التالميــ  االم لــة الــي يعرضــها املعلــم 

 دون ان ينون وم دور فيها.

 والبح  عن املعاين.
يقـــــو  التالميـــــ  بتقـــــد  التفســـــريات وعـــــرض 

 اء.االفنار يف سيا  اجتماعي بن
ـــــ  اقرتاحـــــتهم وافنـــــارهم حـــــول  يقـــــد  التلمي

 موضوع الدرل.

معاجلــــــــــــــــــــــــة 
اخطـــــــــــــــــــــــاء 
التالميـــــــــــــــــ  
 املفاهيمية

يقــو  املعلـــم بتصــوي  االخطـــاء املفاهيميـــة 
 من خالل اعاد  الشر .

تســـــت د  االخطـــــاء املفاهيميـــــة كجـــــ ء مـــــن 
الــدرل ويــتم احلــوار والتفــاوض حووــا حبيــ  
 يسـتطي  التالميــ  تعـديل مفــاهيمهم اراطئــة

 ابنفسهم.
البيئــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 الصفية
 املعلم يعطي االوامر والتالمي  ينف ون.

ـــ ا   ـــ  يتبـــ  املعلـــم وحيـــافظ علـــ  االلت التلمي
 ابالوامر.

 ي من افنار التالمي .
 يشج  العمل التعاوين.

 السما  للتالمي  بعرض افنارهم.
 مينحهم االستقاللية يف طر  تعلمهم.

يتحـــــــاور التالميــــــــ  حــــــــول افنــــــــارهم حبريــــــــة 
 رتا  بعضهم لبعض.واح

مصــــــــــــــــــــادر 
 املعرفة

 النتاب املدرسي املعلم يعرض ااتوى املوجود يف النتاب.
تفنـــــري التالميـــــ  واقرتاحـــــتهم يـــــتم تفســـــريها 

 ومناقشتها كمصدر للمعرفة.
مصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر اخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 

 جداول(،رسومات،فيديو،م ل)كمبيوتر
 ( مصفوفة السمات الي رصدت يف احلص  املالح ة1جدول رقم )

 التنرار لسمات السلوكية واملعرفيةا اجملال
 ااتوى 
 العلمي

 يلت   املعلم والتالمي  ابملعرفة العلمية املوجود  يف النتاب.
ويبنون ،ويقومـون اببتـداع املعرفـة العلميـة ،التالمي  يتفاوضـون حـول االفنـار العلميـة

 افرتاضاهتم ومالح اهتم حووا. 

 

دور 
 املعلم

 يعرض موضوع الدرل ويوضح .

 يتب  خطوات واجراءات منت مة.
 تالمي (.6-7حياور عدد حمددا)

 يتب  طريقة اااضر .
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 التفاعل واحلوار الصفي قليل.
 املعلم يست د  اختبار الورقة والقلم.

 وال مينح التالمب  الفرصة للتامل.،يطر  اسئلة ترك  عل  الت كر
 وخيتار مهاما وانشطة لتالم ت . ،يعرض الدرل
 الفرصة والوقت للتامل ابفنارهم. مينح التالمي 

 يقد  تلميحات عند الضرور  ملساعد  التالمي .
 ويست د  اسلوب اجملموعات املتعاونة ،يشرك مجي  التالمي 

يقـــــو  املعلـــــم ابلتفـــــاوض مـــــ  التالميـــــ  مركـــــ  علـــــ  افنـــــارهم وعلـــــ  مـــــدى فهمهـــــم 
 وحي هم عل  عل  احلوار فيما بينهم.،للماد 

 .ينوع يف وسائل التقو 
 ورد عل  استفسارات التالمي . ،خت  موضوع الدرل ةيقد  اسئلة هادف

دور 
 التلمي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املعلم من افنار.  مقلد ومتاب  ملا يطرح
 يعمل بشنل انفرادي.

 يندر التنوي  يف ل يل املعرفة العلمية ويتم تدوين ما ينتب  املعلم عل  السبور .
 فة.جيي  عل  اسئلة املعلم بدون اضا

 ترتك  اسئلة التالمي  عل  موضوع الدرل. 
 يندر التفاوض بن الطلبة حول االفنار العلمية.

 يتلق  التالمي  االنشطة واالم لة الي يعرضها املعلم دون ان ينون وم دور فيها.
 يعمل عل  بناء معارف  وافناره اعلمية.
 بقد  اجوبة متعدده ويقن  االخرين هبا.

   اسئلة متنوعة.حياور زمالءه ويطر 
يقــو  التالميــ  بتطــوير فهمهــم للموضــوع مــن خــالل التنويــ  يف عرضــ  علــ  شــنل 

 ....اخل(.،مناذج،رموز،)رسومات
 ترتك  اسئلة التالمي  عل  ربط االفنار والبح  عن املعاين.

 يقو  التالمي  بتقد  التفسريات وعرض االفنار يف سيا  اجتماعي بناء.
 وافنارهم حول موضوع الدرل. يقد  التلمي  اقرتاحتهم

 

معاجلـــــــــــــة 
اخطـــــــــــــاء 
التالميـــــــ  

 املفاهيمية

 يقو  املعلم بتصوي  االخطاء املفاهيمية من خالل اعاد  الشر .
تست د  االخطاء املفاهيمية كج ء مـن الـدرل ويـتم احلـوار والتفـاوض حووـا حبيـ  

 يستطي  التالمي  تعديل مفاهيمهم اراطئة ابنفسهم.
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البيئـــــــــــــــــــــة 
 الصفية

 املعلم يعطي االوامر والتالمي  ينف ون.
 التلمي  يتب  املعلم وحيافظ عل  االلت ا  ابالوامر.

 ي من افنار التالمي .
 يشج  العمل التعاوين.

 السما  للتالمي  بعرض افنارهم.
 مينحهم االستقاللية يف طر  تعلمهم.

 يتحاور التالمي  حول افنارهم حبرية واحرتا  بعضهم لبعض.

 

 مصــــــــــادر
 املعرفة

 النتاب املدرسي
 تفنري التالمي  واقرتاحتهم يتم تفسريها ومناقشتها كمصدر للمعرفة.

 جداول(،رسومات،فيديو،مصادر اخرى م ل)كمبيوتر

 

 اال المع علال  كيفيالة  ضالأل  ،اثلثا: حتلي  د الاتر امطالة السالنوية  اليوميالة للمشالاركني  املشالاركات
 ق الر ومي الي يربعوحا.ائ رائق  اساليب الردريس   ر امطة مت قبلهم  كيفية صيا ة االهدا    

 :اجراءات الدراسة
قابـــل الباحــــ  عـــدد مــــن معلمـــي مــــاد  التـــاريخ يف املرحلــــة االبتدائيـــة مقــــابالت غـــري ر يــــة الختيــــار  -

مشاركن يف الدراسة وقد سـاعدت طبيعـة عمـل الباحـ  كونـ  احـد تدريسـي النليـة الرتبويـة املفتوحـة 
 تسهيل ه ه املهمة حي  مت اختيار ستة مشاركن.فرع كربالء يف 

مت زار  املدارل الي ينتمون اليهـا املشـاركون وعـددها اربعـة بعـد احلصـول علـ  اذن مـن اجلهـة الر يـة  -
 املعنية.

عــــاي  الباحــــ  معلمــــي التــــاريخ يف تلــــك املــــدارل يف الفصــــل الدراســــي االول مــــن العــــا  الدراســــي  -
شـــة بتجســـري ال قـــة واالحـــرتا  معهـــم وقـــد مت حضـــور عـــدد مـــن وبــدأت هـــ ه املعاي ، 1127-1126

احلص  عند كل مشارك بدون تسجيل املالح ات ليعتاد املعلم والتالمي  عل  وجود الباح  بينهم 
 حىت ال يؤثر وجود الباح  يف ممارسات املعلمن والتالمي  وت هر بشنل طبيعي.

ة للحيا  املدرسية من بداية اليو  الدراسي وحىت اعتمد الباح  يف ه ه املعايشة عل  املالح ة احل ي  -
 لايت .

حي  مت تـدوين املالح ـات  ،شوهد تنفي  مخس من احلص  الصفية من قبل املشاركن واملشاركات -
 "(1"يف املصفوفة املعد  مسبقا ومن مث تفريج حمتواهتا بعد مغادر  املدرسة وحتليلها.)ان ر ملح 

لســنوية واليوميــة املعـده مــن قبــل املشــاركن واملشــاركات وحتليلهــا للبحــ  الن ـر الــدقي  للــدفاتر ارطــة ا -
عن مدى استيعاهبم لن رات التعلم وتضـمينها يف ممارسـتهم التعليميـة واسـت الص ن ـراهتم التعليميـة 

 الي ميتلنولا.
 معاجلة البيا ت الي مت احلصول عليها من ادوات مج  املعلومات. -
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 تفريج البيا ت. -
 البيا ت.تصنيف  -
 اتباع اسرتاتيجيات حتليل البيا ت  -
 التحليل االستقرائي. .2
 ترمي  وتوزي  البيا ت. .1
 توليد االستنتاجات. .7
 االجابة عن اسئلة البح . .6

 :صدق النتائج
 :اتب  الباح  للتحق  من صد  النتائ  الي توصل اليها ما أييت

 :(Triangulationا ال: الرثليث )
مصـــادرها املتعـــدد  فـــاذا كانـــت املعطيـــات والتفســـريات للبيـــا ت متناغمـــة فقـــد مت مجـــ  البيـــا ت مـــن 

 ويصد  بعضها بعض نقول ان النتائ  صادقة 
 (Consensual Validationاث يا: الصدق الروا  ي ) 

وهــ ا االمــر يتطلــ   ،أي ان يتوافــ  مــا يقولــ  االخــرون مــ  مــا مت وصــف  او تفســريه مــن قبــل الباحــ 
احـ  مـن وصـف وتفسـري علـ  خمـت  خبـري او اك ـر يف املنـاه  وطرائـ  التـدريس عـرض مـا توصـل اليـ  الب

لينشــف اىل أي مــدى يتوافــ  مــ  مــا توصــل اليــ  الباحــ  يف تفســريات  لالجابــة علــ  اســئلة  ،ملـاد  التــاريخ
 وقد مت عرض النتائ  والتفسريات عل  عدد من امل تصن  ،البح 

 وتفسيرهاالفصل الراب  / عرض النتائج 

االجـــراءات الـــي قـــا  هبـــا الباحـــ  واملتم لـــة جبمـــ  املعلومـــات الـــي حتتاجهـــا الدراســـة مـــن خـــالل بعـــد 
ونتـــائ  مصــفوفة الســـمات الـــي اعتمـــد  ،"(2"االســتبيان الـــ ي وجهـــ  الباحـــ  اىل املشــرتكن )ملحـــ  رقـــم
طـــة ابالضـــافة اىل اطالعـــ  علـــ  دفـــاتر ار ،"(1"عليهـــا الباحـــ  يف يف مالح تـــ  للمشـــرتكن )ملحـــ  رقـــم

ومن مث قيا  الباح  مبعاجلة املعلومات الي مت التوصـل اليهـا مـن خـالل هـ ه  ،السنوية واليومية للمشرتكن
االدوات حي  مت تفريج البيا ت وتصنيفها ومن مث اتباع االسرتاتيجيات يف حتليلها للوصول اىل استقصـاء 

 جيي  عل  هديف البح  املتم ل  يف:
 التاريخ يف املرحلة االبتدائية لن رات التعلمق ما مدى استيعاب معلمي ماد  .2
 ما مدى تطبي  ن رات التعلم من قبل معلمي ماد  التاريخ يف العملية التعليميةق .1

( علمـا ان اال ـاء املسـت دمة 7حي  توصـل الباحـ  اىل النتـائ  التاليـة والـي يل صـها جـدول رقـم )
  الدراسة مستعار  وليس حقيقية ن ول عند رغبة املشاركن يف

 ( خالصة نتائ  هديف البح 7جدول رقم )
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 اود     
 املعلم

اوــــــــد  االول: مــــــــا مــــــــدى اســــــــتيعاب 
معلمي ماد  التاريخ يف املرحلة االبتدائية 

 لن رات التعلمق

اود  ال اين: ما مدى تطبي  ن رات الـتعلم 
مـــــن قبـــــل معلمــــــي مـــــاد  التـــــاريخ يف العمليــــــة 

 التعليميةق
ـــــــــ  عمليتهـــــــــا  ا اي استيعاب م ت هر لديه فاطمة عـــــــــد  اســـــــــتيعاهبا انعنـــــــــس عل

حي  الا كانت اك ر سلوكية بـدون ،التعليمية
 وعي منها ملبادئ ه ه الن رية 

عد  استيعاهبا انعنس عل  عمليتها التعليمية  م ت هر لديها اي استيعاب ابتسا 
حي  الا اظهرت م جيا من السلوكية واملعرفية 

 ادئ ه ه الن رات ولنن بدون وعي منها ملب
ـــــــــ  عمليتهـــــــــا  م ت هر لديها اي استيعاب مها عـــــــــد  اســـــــــتيعاهبا انعنـــــــــس عل

ون دحي  الا كانت اك ر سلوكية بـ،التعليمية
 وعي منها ملبادئ ه ه الن رية

عـــــــــــد  اســـــــــــتيعاب  انعنـــــــــــس علـــــــــــ  عمليتـــــــــــ   م ت هر لدي  اي استيعاب  امحد
ون دحي  انـــ  كـــان اك ـــر ســـلوكيا بـــ،التعليميـــة
 ملبادئ ه ه الن رية وعي من 

عـــــــــــد  اســـــــــــتيعاب  انعنـــــــــــس علـــــــــــ  عمليتـــــــــــ   م ت هر لدي  اي استيعاب علي
ون دحي  انـــ  كـــان اك ـــر ســـلوكيا بـــ،التعليميـــة

 وعي من  ملبادئ ه ه الن رية
 ،اســــــتيعاب  انعنــــــس علــــــ  عمليتــــــ  التعليميــــــة ظهر لدي  استيعاب حممد

حيــ  انــ  اظهــر م جيــا مــن الســلوكية واملعرفيــة 
ل اىل الســـلوكية اك ـــر ولنـــن بـــوعي اال انـــ  مـــا

 من  ملبادئ ه ه الن رية
 "وتفسريها"عرض النتائج التي تخص الهدف االول 

 ما مدى استيعاب معلمي ماد  التاريخ يف املرحلة االبتدائية لنظريات التعلم؟
اشــارت النتـــائ  اىل ان مخســـة مشــاركن م تنـــن لـــديهم اي اســتيعاب عـــن ن ـــرات الــتعلم وهـــم املعلـــم 

سـنوات 21)علي( حي  اجاب يف استبيان "ا  ال اذكر ن رات التعلم الن ه ه املواضي  مرت علي قبـل 
وك لك حول النشف عن معرفة تالم ت  السـابقة م يتعـد طـر  االسـئلة الـي  ،"من اا  الدراسة يف املعهد

اهـتم بشـعور " استبيان عل  عملية الت كر واحلفظ وكان اهتمام  مبشاعر تالم ت  حمدود حي  ذكر يف ترك 
 ."ا  تالم يت من مرض او لبال ولنن لن ر  عددهم فان ه ا اجلان  يبق  حمدود
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 10 :العدد

 

ا   ســي ن ــرات الــتعلم وال اســتطي  "امــا املعلــم )امحــد( فلــم خيتلــف ك ــريا عــن املعلــم علــي حيــ  ذكــر
لة الـي تعتمـد علـ  عمليـة وك لك تبن ان  يتب  طريقة االسئ"ت كرها عل  الرغم من اننا درسناها يف املعهد

اكشــف عــن املعرفــة  ا  دائــم"احلفـظ والتــ كر حــول النشــف عــن معرفــة تالم تــ  السـابقة واكــد ذلــك بقولــ 
وحــول اهتمــا  املعلــم امحــد مبشــاعر تالم تــ  م حيــاول ان  ،الســابقة عنــد تالمــ يت عــن طريــ  طــر  االســئلة"

لتالميــ  تقتصــر علـ  امــور حمــدود  عنــدما صــر  يتعـر  علــ  ميــووم وحاجــاهتم وعـد ان االهتمــا  مبشــاعر ا
وممنــن  ،وهللا احيــا  اراعــي هــ ه النــواحي مــ ال تلميــ  صــار عنــده ظــر  او راســ  يوجعــ  اســأل  ملــاذا"بقولــ 

 "ا   الي طال  عنده مشنل  واحاول معرفة اسباهبا
امحــد( حــول مها( فلــم جيــد الباحــ  ايــة مســتجدات ليــ هن عــن )علــي و ،ابتســا ،امــا املعلمــات )فاطمة

هــ ا املوضــوع واوضــحن الــن ال يعــرفن مــا يســم  بن ــرات الــتعلم واضــافت املعلمة)ابتســا ( ا"نــ  حــىت يف 
وان طـريقتهن يف النشـف ،الدورات الي تعملها الرتبي  لنوادر  ال تتطر  اىل ن ـرات الـتعلم وفائـدهتا لنـا"

وان اهتمــامهن مبشــاعر  ،ليــات العقليــة الــدنياتتعــدى االســئلة الروتينيــة الــي تركــ  العم ات تالميــ هن الرب خــ
وحاجـاهتم حـول مـا يتعلمونـ  او ينبغـي ان  التالمي  لـيس ابملسـتوى الـ ي يرتقـي اىل معرفـة ميـووم ورغبـاهتم

 يتعلموه.
امــا املعلــم الســادل)حممد( فقــد ليــ  عــن ابقــي املشــاركن ابنــ  يعــي اىل حــد مــا مبــادئ ن ــرات الــتعلم 

است د  املقدمات وأحاول أن م املاد  معتمدا "وكية واملعرفية حي  ذكر يف استبيان ويفر  بن مبادى السل
عل  ارربات السابقة الن  اذا اعطيت خربات من مة يستطي  الطال  عل  يرم ها بشنل جيد ويسـتطي  

 وقد الحـظ الباحـ  انـ  يتميـ  عـن البـاقن ابالهتمـا  مبشـاعر تالم تـ  ويراعـي ،"اسرتجاعها بشنل اسهل
ولنن  م خيتلف عن ابقي املشاركن يف الطريقة الي يتبعها يف النشـف عـن  ،حاجتهم ورغباهتم اىل حد ما
 ارربات السابقة لتالمي ه.

 امما سب  نالحظ ان معلما واحدا كان مستوع  لن رات التعلم وان ابقي املشاركن ارمسة م ي هرو 
ي اظهـرت النتـائ  عـن اسـتيعاب  لن ـرات التعلم)حممـد( حي  ان املعلم الـ  ،اي معرفة عن ه ه الن رات
وقـد  ،  يف مـدى اسـتيعاب  لن ـرات الـتعلمئالوريول مما يفسر تفوق  عل  زمالان  حاصل عل  شهاد  البن

يرج  السب  اىل ارلفية الن رية املوجود  لدى ه ا املعلم واهتمام  هب ه الن رات وحماولت  تطبي  مبادئها 
او رمبا يعود السب  اىل عد  االهتما  ابملواد الرتبوي  الي تعرض اثناء الدراسة االكادميية   ،ليةيف حيات  العم

ورمبـا يعـ ى السـب  لبـاقي املعلمـن الـ ين  ،كاملعلم )امحد( ظنا من  بعد  اتيتها ل  اثناء ممارسات  التعليميـة
  اثنـاء خـدمتهم توكـد علـ  اتيـة هـ ه اي استيعاب للن رات اىل عد  تعرضهم اىل دورات تربوي ام ي هرو 

 )ابتسا (. الن رات وه ا ما اكدت  املعلمة
يف حـــن ان املشـــاهدات الصـــفية اظهـــرت ان مجيـــ  املعلمـــن املشـــاركن مارســـوا ن ـــرات الـــتعلم خـــالل 

حيــ  ان املعلــم )حممــد( مــارل م جيــا مــن مبــادى املعرفيــة والســلوكية يف غرفــة الصــف  ،عمليــتهم التعليميــة
الن رية املعرفية والسلوكية ولنن دون ان تعي الا  ئم جت مباد بينما املعلمة )ابتسا ( ،بادئهاملي من  بوع

الن ريــة الســلوكية دون ان  ئيف عمليــاهتم التعليميــة اىل مبــاد اكــ لك فــان ابقــي املشــاركن اســتندو   ،لارســها
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ب  ه ا اىل مـا ذكـر سـابقا اىل عـد  د يرج  سقو  ،يعوا ان ه ه املمارسات تستند اىل ن رات تعلم معينة
تعرضهم اىل مساقات تربوية او دورات يف طرائ  التدريس حىت يستطيعوا ان يربطوا ما ميارسون  مبـا تعلمـوه 

وقد يع ى السب  ايضا اىل املعلمن انفسهم وذلك لعد  مطالعتهم ومتابعتهم لالدب  ،عن ه ه الن رات
الـي  ئا منهم لتطـوير انفسـهم واالقـرتاب اىل معرفـة تالميـ هم واملبـادالرتبوي ذي العالقة هب ا املوضوع سعي

 تساعد يف التعلم.
 "وتفسريها"عرض النتائج التي تخص الهدف الثاني 

 يق نظريات التعلم من قبل معلمي ماد  التاريخ يف العملية التعليمية؟بما مدى تط
 حيــ  بينــت ان مــدى اســتيعاب اشــارت النتــائ  ان  ــة عالقــة واضــحة ظهــرت عنــد مجيــ  املشــرتكن

ـــاهتم التعليميـــة حيـــ  ان اســـتيعاب املعلـــم )حممـــد( ملبـــادى  ـــتعلم انعنـــس علـــ  عملي املشـــاركن لن ـــرات ال
الســلوكية واملعرفيــة احيــا  اثــرت علــ  ممارســت  التعليميــة داخــل الصــف واتبــ  املنحــ  املعــريف يف تعليمــ  مــن 

ن ريـة الـتعلم  ئوكانت ه ه املمارسات بوعي من  ملبادخالل بعض املواقف اثناء احلص  املالح ة عنده 
املعـــريف والـــا تناســـ  تعلـــم مـــاد  التـــاريخ حيـــ  عـــرض ااتـــوى بشـــنل متسلســـل ومـــرتابط واهـــتم ابلبعـــد 
املفــاهيمي للتالميــ  وســجلت لــ  مواقــف ك ــري  يف حصصــ  ربــط مــاد  التــاريخ حبيــا  التالميــ  وكــ لك ربــط 

واتبــ  طريقــة الــتعلم التعــاوين حيــ  كــان يقســم التالميــ  اىل  ،  التالميــ مــاد  املوضــوع ابلواقــ  الــ ي يعيشــ
املعرفيــة  ئجمموعــات ويفســح اجملــال وــم للتحــاور والنقــاش للتوصــل اىل املعرفــة فــاظهر م جيــا مــن مــن مبــاد

 وبت طيط مسب  و ه املمارسات. ئوالسلوكية ولنن بوعي من  و ه املباد
االخرين فاطمة وابتسا  ومها وامحد وعلي آلي استيعاب لن ـرات  اما عد  امتالك املشاركن ارمسة

املنحـ  السـلوكي بـدون وعـي مــنهم ان  ئالـتعلم فقـد انعنـس علـ  ممارسـاهتم التعليميـة ايضـا ابتبـاعهم ملبـاد
ن ــرات الــتعلم  ئهــ ا املنحــو وابلتــايل انعنــس عــد  اســتيعاهبم ملبــاد ئهــ ه املمارســات تنــدرج حتــت مبــاد

فاملعلمــة ابتســا  ركــ ت  ،طــرائقهم التدريســية املناســبة ملوضــوع واهــدا  الــدرل داخــل الصــفعلــ  اختيــار 
عل  احلـوار بـن التالميـ  يف العديـد مـن املواقـف واسـت دمت التعلـيم التعـاوين لنـن اسـت دمها م ينـن يف 

ملـــاد   ولننهــا يف مواقـــف اخـــرى م تتعــدى اســـلوب التلقـــن واااضــر  يف عرضـــها ،حملــ  يف بعـــض االحيـــان
 املعرفية والسلوكية دون وعي منها و ه املمارسات. ئالدرل فاظهرت ب لك م جيا من مباد

بشنل واضح انعنال عد  استيعاهبم لن رات  اما املعلمان امحد وعلي واملعلمتان فاطمة ومها ف هر
مـنهم مـن حيـ  كانـت هـ ه املمارسـات سـلوكية بـدون وعـي  ،التعلم عل  ممارسـتم التعليميـة داخـل الصـف

  تقدميهم للمحتوى ودور التالمي  ومعاجلة اخطائهم املفاهيمية حي  كانوا يتبعون اسلوب التلقن وم يح
 يفسحوا اجملال لتالمي هم ابحلوار والنقاش لبناء معرفتهم ابنفسهم.

ات  اظهر استيعاب  لن رات التعلم عالقة مباشر  مبمارس"حممد"مما سب  نستنت  ان ان معلما واحدا هو
الن ـرات املعرفيـة والسـلوكية يف هـ ه املمارسـات بت طـيط  ئ د  مبـادتحبي  اس ،التعليمية داخل الصف

الن رات واتيتها يف معرفـة تالميـ ه مـن  ئوقد يعود تفسري ذلك اىل ان ه ا املعلم كان يعي مباد ،مسب 
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علمــة ابتســا  الــي كــان لعــد  وكــ لك امل ،خــالل مبادئهــا وابلتــايل تــوفري فــرص تــوفري فــرص تعلــم افضــل وــم
اســتيعاهبا لن ــرات الــتعلم أتثــري واضــح علــ  ممارســتها الفعليــة داخــل غرفــة الصــف حيــ  الــا م جــت بــن 
املنحـــ  املعـــريف والســـلوكي مـــن حيـــ  ال تـــدري او تعـــي ان هـــ ه املمارســـات ذات صـــلة ابحـــدى ن ـــرات 

املنحـــ  املعــــريف او  مبعلميهــــا الـــ ين اتبعــــوا وقـــد يعــــ ى تفســـري ممارســــات املعلمـــة ابتســــا  اىل اتثرهـــا ،الـــتعلم
واظهر املعلم حممد واملعلمة ابتسا  اقرتاهبما من تطبي  بعض ،ومطالعتها ال اتي  السالي  التدريس،السلوكي

املمارسات املعرفية يف غرفهم الصفية فااتوى العلمي ال ي عرض  املعلم حممد واملعلمة ابتسا  ظهر مرتابطا 
وكانت السمة الواضحة و ين املشـرتكن  ،نشطة علمية مرتبطة بسيا  حيا  التالمي  اليوميةاحيا  وختلل  ا

خـــالل ممارســـاهتما التدريســـية تفعيـــل اســـلوب احلـــوار واشـــراك اغلبيـــة التالميـــ  وتفعيـــل العمـــل ابجملموعـــات 
الن ـــر اىل والرتكيـــ  علـــ  افنـــار التالميـــ  ومعـــرفهم الســـابقة واســـت دا  اســـالي  تـــدريس وتقـــو  متعـــدد  و 

التالمي  الم نشيطون يف ادار  االنشطة وارربات التعليمية واالنتقال من طور التلقن واااضر  اىل التوجي  
وهنا مينن القول ان االستيعاب لن رات  ،واملساعد  من خالل توفري ارربات التعليمية واالنشطة املناسبة

اي ،ات التعليمية وابلتايل توفري فرص تعلم افضـل للتالميـ التعلم واتقان تطبيقها تعمل عل  تطوير املمارس
ان ميتلــك القـــدر  علـــ  اختيــار طريقـــة التعلـــيم    مـــنننـــلن ـــرات الـــتعلم امل تلفــة  ئان معرفــة املعلـــم مببــاد

 بنفاء  واقتدار.  التالمي املناسبة لتعليم 
تعلم انعنـس ذلـك علـ  ممارسـتهم اما ابلنسبة لباقي املعلمن الـ ين اظهـروا عـد  اسـتيعاهبم لن ـرات الـ

للمنحــ  الســلوكي داخــل غرفــة الصــف ودلــت النتــائ  اىل لســنهم مبمارســتهم التقليديــة فــااتوى العلمــي 
الـــ ي مت عرضـــ  ظهـــر جمـــ أ غـــري مـــرتابط ومعـــ وال عـــن حيـــا  التالميـــ  واتبعـــوا طريقـــة املالح ـــة والتلقـــن يف 

كمــا مت الرتكيــ  علــ  عمليــات التــ كر   ،تالميــ همعرضــهم للموضــوعات ومت ُاهــل املعــر  الســابقة لــدى 
اما التالمي  فنانوا متلقن للمعلومات وقل  ،واملعرفة وما يتطلب  ذلك من تنرار ملهارات واجراءات روتينية

احلوار فيما بينهم حول افنار حمتوى الدرل ف هرت البيئة الصفية خاملـة انقطـ  فيهـا احلـوار بـن التالميـ  
ؤالء املعلمــون يف ضــبط الســلوكيات بــدال مــن اســتغالل الوقــت يف ادار  عمليــة الــتعلم وانشــغل هــ ،انفســهم

وقد يع ى سب  ذلك اىل عـد  تعرضـهم اىل دورات تدريبيـة يف حـن الـ ين اشـرتكوا  ،وتطوير فهم التالمي 
و يف دورات تدريبيــة فقــد يــرد الســب  اىل عــد  اســتفادهتم مــن مضــمون هــ ه الــدور  او قصــور يف حمتواهــا ا

وقـــد تـــرد بعـــض االســـباب اىل  ،عـــد  ترمجـــة هـــ ا ااتـــوى مـــن قبـــل املـــدربن القـــائمن عليهـــا بشـــنل ســـليم
املشـــاركن انفســـهم يف عـــد  قنـــاعتهم هبـــ ه الـــدورات لعـــد  مناســـبتها زمـــا  ومنـــا  ممـــا شـــنل عاقـــا امـــا  

  الصفية ابلتالميـ  وقد تشنل ظرو  املدرسة وقلة املصادر وازدحا  الغر  ،املشاركن من االستفاد  منها
 انفسهم بعد  السعي اىل نوقد يرد السب  اىل املعلم،سببا اخر يف اتباع هؤالء املعلمن للمنح  السلوكي

ومينن ان ينـون احـد االسـباب ايضـا ،تطوير انفسهم من خالل االطالع عل  مستجدات الرتبية والتعلـيم
تتعــــدى الــــروتن وهــــدفها ينــــون لــــيس التحســــن  قلــــة الــــ ارات االشــــرافية للمعلمــــن واذا تــــوفرت فالــــا ال

ارطـة اليوميـة الـي "ومساعد  املعلمن عل  تطـوير ممارسـاهتم التعليميـة وهـ ا مـا صـر  بـ  املعلـم امحـد بقولـ 
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اكتبها يف دفرت ارطة من اجل املدير واملشر  حي  عند جميئ  ويسأل اين دفرت ارطة مينن ان ين ر الي  
 " يتصيدوبصراحة احس املشر  أييت

 المقتررات -التوصيات -مس / االستنتاجات االفصل الخ

   :االستنتاجات
 بعد اكمال الباح  اجراءات دراست  وتفسريه لنتائجها توصل اىل االستنتاجات االتية:

وجــود ضــعف واضــح يف خمرجــات معاهــد املعلمــن واملعلمــات والنليــات الرتبويــة يف جانــ  االعــداد  .2
 املهين. 

لتطبيقـــي يف منـــاه  اعـــداد املعلمـــن مهنيـــا واقتصـــارها علـــ  اجلانـــ  الن ـــري يف املـــواد اتـــال اجلانـــ  ا .1
 الرتبوية الي يتم تدريسها.

تبيان االتية والفائد  العلمية من قبل القائمن عل  تدريس ن رات التعلم بشـنل خـاص واملـواد  قلة .7
 الرتبوية بشنل عا  يف املعاهد والنليات الرتبوية.

 اىل املعلمن. الرتبوي املهين من قبل املشرفن يف اثناء زارهتماتال اجلان   .6
تـوفر الوسـائل التعليميـة والتقنيـات الرتبويـة احلدي ــة يف املـدارل جعـل البيئـة الصـفية املتواجـد  فيهــا  قلـة .5

 ضعيفة من حي  التشوي  للدرل.
يواكبـــون التطـــور الرتبـــوي  عـــد  تـــوفر املراجـــ  واملصـــادر الرتبويـــة املهمـــة يف املـــدارل جعـــل املعلمـــون ال .4

 واتال تطوير مستواهتم املهنية.
قلـــة االهتمـــا  ابجلوانـــ  الوجدانيـــة والنفســـحركية والرتكيـــ  علـــ  اجلوانـــ  املعرفيـــة يف قائمـــة االهـــدا   .3

   اعطائها االتية يف عملياهتم التعليمية. داملوضوعة من املعلمن وع
 التوصيات: 

د االجتماعية يف املرحلـة االبتدائيـة تتضـمن ابـرز الن ـرات التعليميـة اصدار حقيبة تعليمية ملعلمي املوا .2
 وتبيان اتيتها يف العملية التعليمية.

اعداد دورات ملعلمي املرحلة االبتدائية اثناء اردمة خت  ن رات التعلم وأدارهتا من قبل خمتصـن يف  .1
 اجملال الرتبوي لتوضيح كيفية توظيفها يف العملية الرتبوية.

  االقتصــار علــ  املــواد الن ريــة يف منــاه  دوعــ رتكيــ  علــ  الرتبيــة العمليــة واالعــداد املهــين التطبيقــيال .7
 اعداد املعلمن يف النليات الرتبوية.

الرتكي  يف برام  اعـداد املعلمـن يف النليـات الرتبويـة علـ  ن ـرات الـتعلم وابـراز اتيتهـا مـن القـائمن  .6
 لطال /املعلم(.عل  تدريسها لرتسي ها يف ذهن )ا

ضــــرور  ادخــــال املشــــرفن الرتبــــوين يف دورات تطويريــــة يف جمــــال الرتبيــــة املهنيــــة ملســــاعدهتم يف تطــــوير  .5
 امنانيتهم الرتبوية.
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حبي  يتم التعلم يف جو من االاثر   ،الرتكي  من قبل املشرفن عل  كيفية تن يم البيئة الصفية التعليمية .4
 والتشوي .

-التحليـــل-ضـــرور  االهتمـــا  ابملســـتوات العليـــا مـــن تصـــنيف بلـــو  )الرتكيـــ التاكيـــد علـــ  املعلمـــن ب .3
  وك لك اجلوان  الوجدانية واملهارية. التقو (وعد  االقتصار عل  املستوات الدنيا

 املقيرحات: 
 استنادا جلوان  البح  احلايل يقرت  الباح  اجراء الدراسات املستقبلية االتية:

 تياجات الرتيبية ملعلمي املواد االجتماعية يف املرحلة االبتدائية.اجراء دراسة حول حتديد االح .2
 .املدارل ال انويةاجراء دراسة مماثلة ملدرسي املواد االجتماعية يف  .1
 اجراء دراسة مماثلة لباقي االختصاصات الرتبوية يف املدارل  .7
 ة.اجراء دراسات مماثلة لباقي املواد الرتبوية الضرورية يف العملية التعليمي .6

 المصادر العربية

مـــدخل إىل علـــم الـــنفس  :مروان وعبـــد اجلـــابر تـــيم و ـــري أبـــو مغلــي وعبـــد احلـــافظ ســـالمة،و حـــوي ابــ .2
 .1111،األردن، دار اليازورى العلمية،عمان،الرتبوي

جامعـة  ،بناء مقيال مقنن للتواف  املهين ملعلمي املرحلة االبتدائية ،عبد احلسن رزوقي جميد ،اجلبوري .1
 2991،رسالة ماجستري غري منشور  ،ية الرتبية / ابن رشدكل  ،بغداد

 . 1111القاهر ، دار النهضة  ،نصر  عبد اجمليد:علم النفس الرتبوي املعاصر ،جلجل .7
 .2985،احللي، امحد حقي، وآخرون. مبادئ الرتبية، مطبعة جامعة بغداد .6
 ،دار الفنـر ،األردن ،مـانعلم الـنفس الرتبـوي للمعلمـن واملعلمـات، ع :حممود وهويدا عال  ،محدى .5

1116. 
 .1117،دار الشرو  ،عمان،2ط،ن رات التعلم" ،عماد عبد الرحيم ،ال غول .4
(، عمــان، االردن، 2(، العـدد )2ال يتونـة للدراسـات والبحــو  العلميـة. جملــة علميـة حمنمـة، اجمللــد ) .3

1112. 
االردن، دار -، تـــــان6ط ،املـــــنه  املدرســـــي املعاصـــــر ،عبـــــدهللا حممـــــد،جـــــود  امحد.ابراهيم ،ســـــعاد  .8

 .1116،الشرو 
 .1118 ،ام النت  ،القاهر  ،سناء حممد: حماضرات ىف سينولوجية التعلم ،سليمان .9

معــايري االعــداد املهــين ملعلــم املرحلــة االبتدائيــة و مــدى مراعاهتــا يف منــاه  دور  ،كــاظم بطــن  ،ظــاهر .21
اطروحـــــــة دكتـــــــوراه غـــــــري  ،بـــــــن رشـــــــدكليـــــــة الرتبيـــــــة /ا  ،جامعـــــــة بغـــــــداد،املعلمـــــــن االبتدائيـــــــة يف القطر

 .2987،منشور 
 .3،2983ط  ،دار العلم للمالين ،فاخر حممود: مدارل علم النفس ،عاقل .22
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عبيـــد، احـــد حســـن. يف فلســـفة اعـــداد املعلمـــن وتن يمـــ ، جملـــة اجلامعـــة املستنصـــرية، العـــدد االول،  .21
 .2932بغداد، 

ــــ دار ال  ،2ط،مشــــنالت الصــــحة النفســــية ،حممــــد جاســــم ،العبيــــدي .27  ،عمــــان ،قافــــة للنشــــر والتوزي
 .1116،األردن

 . 1111،األردن، دار الفنر ،عمان ،سامي سلطي: مقدمة ىف علم النفس الرتبوي ،عريف  .26
 ،الــــدار اجلامعيــــة ،عبــــد الــــرمحن حممــــد: علــــم الــــنفس ىف خدمـــة اجملتمــــ  احلــــدي ، القــــاهر  ،العيســـوي .25

1114. 
 1111،دار املعار  اجلامعية ،ندريةاإلسن ،عبد الرمحن: أصول علم النفس الرتبوي ،عيسوي .24
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 ( استبانة المشاركين والمشاركات9) الملحق

 اسم املعلم/املعلمة.............................................
 املؤهل العلمي..................................................
 سنوات اردمة..................................................

 يسع  منهاج التاريخ يف املرحلة االبتدائية اىل حتقيقها من وجهة ن ركق ما االهدا  الرئيسية الي -2
 كيف تصف عالقتك م  تالمي كق -1
كيف تنشف عن املعرفة السابقة عند التالمي قهل لك تفصيل احد املواقف الي قمت هبا لتحقيـ   -7

 ذلكق
 اىل أي حد تراعي االمور التالية يف ممارساتك التدريسيةق -2
 ملتعلمن ومشاعرهم.االكرتا  بعواطف ا -
 االلماك يف حوارات م  التالمي  متعلقة مبا ميتلنون  من معرفة. -
 النواحي االجتماعية للتالمي ق -
 ما مدى معرفتك عن ه ه الن راتق،هناك ما يسم  بن رات التعلم -1
  هل لك أن تبن طريقة تنفي ك لعملية التدريسق،ان م ينن لديك أي علم او معرفة بن رات التعلم -7
 كيف تنونت لديك ه ه الطريقةق -6
 أي االوصا  التالية أقرب اىل ممارساتك التدريسية وملاذاق -5
 تقليدية -
 تفاعلية -
 بنائية -
 ما اك ر الطرائ  واالسالي  التدريسية الي تتبعها يف تدريسكق -4
 ،يـةهل الطرائ  واالسالي  الي تتبعها يف التـدريس تسـتند اىل ن ريـة تعلـم حمـدد  ا  اىل اك ـر مـن ن ر  -3

 وملاذاق هل مينن توضيح ذلكق
 وملاذاق،هل لك ان تصف كيفية تنفي ك لألمور التالية -8
 الت طيط للدرل. -
 اختيار االنشطة والوسائل. -
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 التقو )تقو  تعلم التالمي (. -
 ماذا تنصح ق ،لو استشارك احد زمالئك خبصوص تنوين ن رية تدريس خاصة ب  -

الحصييص المالرظيية  ( مصييفوفة السييمات التيي رصييدت فييي 3محليق رقيي  ) 

 وتكرارتها لكل المشاركين

 تنرارات  السمات السلوكية واملعرفية اجملال
 فاطمة

 تنرارات 
 ابتسا 

 تنرارات
 مها

 تنرارات
 امحد 

 تنرارات
 علي 

 تنرارات 
 حممد

 ااتوى 
 العلمي

ـــ   املعلـــم والتالميـــ  ابملعرفـــة العلميـــة  يلت
 املوجود  يف النتاب.

االفنـــــــار التالميـــــــ  يتفاوضـــــــون حـــــــول 
ويقومــــــــون اببتــــــــداع املعرفـــــــــة  ،العلميــــــــة
ويبنون افرتاضــاهتم ومالح ــاهتم ،العلميــة
 حووا. 
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دور 
 املعلم

 يعرض موضوع الدرل ويوضح .

 يتب  خطوات واجراءات منت مة.
 تالمي (.6-7حياور عدد حمددا)

 يتب  طريقة اااضر .
 يل.التفاعل واحلوار الصفي قل

 املعلم يست د  اختبار الورقة والقلم.
وال ميـنح ،يطر  اسئلة تركـ  علـ  التـ كر

 التالمب  الفرصة للتامل.
وخيتــار مهامــا وانشــطة  ،يعــرض الــدرل

 لتالم ت .
ـــ  الفرصـــة والوقـــت للتامـــل  ميـــنح التالمي

 ابفنارهم.
يقد  تلميحات عنـد الضـرور  ملسـاعد  

 التالمي .
 ويســــــــــــت د ،يشــــــــــــرك مجيــــــــــــ  التالمي 

 اسلوب اجملموعات املتعاونة 
يقو  املعلم ابلتفاوض م  التالمي  مرك  
ـــــ  مـــــدى فهمهـــــم  ـــــ  افنـــــارهم وعل عل
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وحي هم علـــ  علـــ  احلـــوار فيمـــا ،للمـــاد 
 بينهم.

 ينوع يف وسائل التقو .
ــــــ  ختــــــ  موضــــــوع  يقــــــد  اســــــئلة هادف

 ورد عل  استفسارات التالمي . ،الدرل
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دور 
 التلمي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـــــم مـــــن  ـــــد ومتـــــاب  ملـــــا يطرحـــــة املعل مقل
 افنار.

 فرادي.يعمل بشنل ان
ينــــدر التنويــــ  يف ل يــــل املعرفــــة العلميــــة 
ويــــــتم تــــــدوين مــــــا ينتبــــــ  املعلــــــم علــــــ  

 السبور .
 جيي  عل  اسئلة املعلم بدون اضافة.

ـــــ  موضـــــوع  ـــــ  عل ترتكـــــ  اســـــئلة التالمي
 الدرل. 

ينـــــــدر التفـــــــاوض بـــــــن الطلبـــــــة حـــــــول 
 االفنار العلمية.

يتلقـــ  التالميـــ  االنشـــطة واالم لـــة الـــي 
ن ان ينـــون وـــم دور يعرضـــها املعلـــم دو 

 فيها.
يعمــــــــل علــــــــ  بنــــــــاء معارفــــــــ  وافنــــــــاره 

 العلمية.
بقــــد  اجوبــــة متعــــدده ويقنــــ  االخــــرين 

 هبا.
 حياور زمالءه ويطر  اسئلة متنوعة.

يقو  التالمي  بتطوير فهمهـم للموضـوع 
ــــــ   ــــــ  يف عرضــــــ  عل مــــــن خــــــالل التنوي
شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنل 

 ....اخل(.،مناذج،رموز،)رسومات
االفنـار  ترتك  اسئلة التالمي  عل  ربط

 والبح  عن املعاين.
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ـــــــــ  بتقـــــــــد  التفســـــــــريات  يقـــــــــو  التالمي
وعــــرض االفنــــار يف ســــيا  اجتمــــاعي 

 بناء.
يقد  التلمي  اقرتاحتهم وافنارهم حـول 

 موضوع الدرل.
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معاجلـــــــــــــــة 
اخطــــــــــــــاء 
ــــــــ   التالمي
املفـــــــــاهيم

 ية

يقـــــــــــو  املعلـــــــــــم بتصـــــــــــوي  االخطـــــــــــاء 
 املفاهيمية من خالل اعاد  الشر .

  االخطاء املفاهيمية كج ء من تست د
الــــدرل ويــــتم احلــــوار والتفــــاوض حووــــا 
حبيــــــــــ  يســــــــــتطي  التالميــــــــــ  تعــــــــــديل 

 مفاهيمهم اراطئة ابنفسهم.
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البيئـــــــــــــــــــــــة 
 الصفية

 املعلم يعطي االوامر والتالمي  ينف ون.
التلمي  يتب  املعلم وحيافظ عل  االلتـ ا  

 ابالوامر.
 ار التالمي .ي من افن

 يشج  العمل التعاوين.
 السما  للتالمي  بعرض افنارهم.

 مينحهم االستقاللية يف طر  تعلمهم.
يتحـــاور التالميـــ  حـــول افنـــارهم حبريـــة 

 واحرتا  بعضهم لبعض.
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صـــــــــــادر م
 املعرفة

 النتاب املدرسي
تفنري التالمي  واقرتاحتهم يـتم تفسـريها 

 ومناقشتها كمصدر للمعرفة.
مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر اخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى 

 جداول(،رسومات،فيديو،م ل)كمبيوتر
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