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آراء معلمي العلوم بسلطنة عمان عن مبادئ تسريع التعّلم في ضوء بعض 

 المتغيرات
 

 *اهلل بن مخيس أمبوسعيدي عبد. د
 

 الملخص
 

هددت ه هددلد است الددت رسددر ء ددنة م ام لميددت لدد  ل طنددع اس طددمب دئددطريت لندد   لدد  ل دد    ءئددن   
ءكمنده لميدت است الدت . غمنات جيس اسن ّطم، ولؤلئدت رلدتا د، ور نءدل استت  ئدمتاست ّطم  ع ضمم لت

وستحقمق . ل طن ً سط طمب ل  اسجيئم ، ءم ارتم  هم ل  لت ن تم  ء طمنمتم  دئطريت لن  ( 042)ل  
( 02)أهتاة است الت ألت اس  حث الت  نت لد  م ام اسن طندم   دع ل د    ءئدن   اسدت ّطم لكمندت لد  

درن قت كنون  خ ( 28.0)صم ءه  اسيه ئمت د ت استأكت ل  صتقه  وحئ ب ث  ءه ، اسلي دطغ  ل   ة  ع
 . أسف 

 حدت  اسدت ّطم لد  قن دق رجدنام اس ند  ااءدل د لضد  ت رسدر "أظهنت نت ئج است الت حصمل لحدم  
 ددت ة  أرددل اسددت ّطم لك ندد ً  ددع لئددتم  ت لت"لطددر استنءمددو ا ول، دميندد  جدد م لحددم  " استغل ددت اسناج ددت
كند  أاد  ت .   ع استنءمو ا رمن د سيئ ت آل ام ل ّطنع اس طدمب سن د    ءئدن   اسدت ّطم" دشك  ءزاليع

نت ئج است الدت رسدر وجدم   دنول  اسدت رحصد ئم ً  دع م ام ل طندع اس طدمب دئدطريت لند   سن د    ءئدن   
لدتب وجدم   دنول ء  د ً است ّطم ء  ً  سنتغمن اسجيس  ع د ض لج الت االلت  نت و دع االلدت  نت ككد ، و 

ورطصه است الت رسر لت  ل  استمصم ت  دع ضدمم لد   .سنتغمني لؤلئت اللتا  واسخ نة استت  ئمت
 . ألفنت ليل ل  نت ئج

 
 
 
 
 
 
 

 .، سلطنة عمانجامعة السلطان قابوس ،كلية الرتبية*     
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 : املقدمة -1

ق الدكتور البلغاري جوور  زنووو ، قرن العشرين عن طريتعود فكرة تسريع التعّلم إىل اخلمسنيات من ال
ق اإلوساوية يف تعليم اللغة اإلجنليزيوة، ائوهي من الطر  (Suggestopdia)واليت عرفت بالو السجسيتوبوديا  

وقوود قووان زنوووو  بتجريوو  أسوولوبجم يف تعلوويم لموعووة موون الطلبووة البلغووار اللغووة  .وتتكووون موون عوودة  طوووات
وقد وجد من  الل التجربة أن الطلبة بإمكاهنم تعّلم اللغة اإلوكليزية بيسر وسهولة . يةاإلوكليزية كلغة أجنب

وقود أرورت العديود مون العواموه يف  هوور . (Birkholz, 2002)عندما مت استخدان املوسيقى يف التودريس 
 : (Meier, 2000)التعّلم وطرائقجم وأدواتجم منها ما أوردها ميري فلسفة تسريع 

الوونفس املعووريف ا،ووديي، وزسوويما  فيمووا يتعلووق ب ووواع الوودماي، والووتعّلم، الوو ي أد  إىل تطّووور علووم  -
إن الوتعّلم سسو  أوواع الودماي بودع بشوكه أفموه عنودما .  تغيري ازفرتاضات القدمية عن عملية التعّلم

 . يتم استثارة العواطف لد  املتعلم، وتو يف سواسجم املختلفة، وتقدير ذاتجم
اع اليت أجريت عن أمناط التعّلم، أشارت إىل أن البشر ز يتعلموون بونمو واسود، وأووجم ز وتائج األو -

يوجد منو واسد للتعّلم َيَسُع كه املتعلمني، به كه متعّلم لديجم أمناط تعّلم قد ختتلف بشكه جزئي أو كلي 
 .عن املتعّلم اآل ر

ووجم مثوه اآلليوة، يت ورو تطووات  طّيوة سقوط فكر ويووتن يف وررتوجم إىل العواا، الو ي كوان يوراأ علوى أ -
حمددة، إىل  هور فكرة فيزياء الكوم، الويت تور  أن العواا دينواميكي متفاعوه يف مكوواتوجم، و وري  طوي، وأووجم 

 .عاا سي يف حمتواأ ومكوواتجم ا،ية
ار تراجع النررية السلوكية يف تفسري عملية التعّلم كنررية سائدة يف علم النفس، و هور ورريات وأفك -

 .أ ر  ل لك كالنررية اإلوساوية
تقووون فكوورة تسووريع الووتعّلم علووى تنشوويو منوواطق اتلفووة موون دموواي املووتعّلم باسووتخدان تقنيووات اتلفووة  هوو ا و 

وهلوو ا فتسووريع الووتعّلم موورتبو ارتباطوواأ وريقوواأ ب ووواع . ازسوورت اء، واملوسوويقى واألواشوويد والتّخيووه و ريهووا: مثووه
األمين واأليسر، ألن كال اجلاوبني هلموا أدوار ومهوان حمّوددة يف عمليوة الوتعّلم، الدماي وتو يف جاويب الدماي 

 .(Barbara, 1995)وتو يف كليهما يسرع من عملية التعّلم كما أشارت بعض الدراسات 
علووووووى رالرووووووة مكووووووووات أساسووووووية هووووووي  (Suggestopdia)عتموووووودت الطريقووووووة اإلوسوووووواوية املعروفووووووة بووووووو ا

(Barbara, 1995): 
 .اء يف أرناء عملية التعّلم، والبعد ّعما يعرقلها كالقلق واخلو ازسرت  -
 .استخدان املوسيقى واألواشيد كوهنا تؤرر على الدماي وجتعلجم أكثر فاعلية -
 .اإلباء وحماولة إرارة التفكري، إذ وجدت األواع هلا ت ررياأ كبرياأ على تنشيو عمه الدماي -

الووتعّلم يف ضوووء أفكووار ورريووة الوو كاءات املتعووددة وأمنوواط  تسووريع (Madden, 1995:3)يعور  مووادين 
وروان للوتعّلم يسوتخدن مود الأ متعودد ا،وواس، يتمومن اسوتخدان "التعّلم، وتو يف وصفي الدماي على أووجم 

وهب ا فهو خيتلف عن التعّلم التقليدي الو ي ". املوسيقي، وازسرت اء، وا،ركة، والتفاعه يف املوقف الصفي
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و البواأ مووا يووتم إحلووال ا،ركوة، واملوسوويقى واجلواووو  البصورية يف عمليووة الووتعّلم كاسووتخدان  ةتتابعيوويسوري بطريقووة 
فقد رأ  تسريع التعّلم عبارة عن مرلة لعدد  (Smith, 1999:9)أما مسيي . التخيه والتشبيهات البصرية

لودماي، والدافعيوة، وازعتقواد من األسالي  التطبيقية يف التعّلم تستفيد من املعار  اجلديدة يف كيفية عمه ا
 .عن ال ات، واألمناط املختلفة من ال كاءات املتعددة، وك لك كيفية استدعاء املعلومات

  (International Alliance for Learning, 2003)وقود سودد ازدوواد الودور لتسوريع الووتعّلم 
 :عناصر لتسريع التعّلم هي( 01)عشرة 
 .معلومات عن دماي اإلوسان -
 .ا،الة ازوفعالية -
 . بيئة التعّلم -
 .أدوار كه من املوسيقى والفنون -
 .الدافعية ال اتية -
 .أمناط التعّلم وال كاءات املتعددة -
 .التخيه والتشبيهات -
 .ازقرتاسات -
 .التعّلم التعاوين -
 .الت سني والنتائج -

قيق أهدا  تسريع التعّلم دا ه الغرفة ه أ العناصر يف صورة مبادئ، توججم املعّلمني يف د توضعوقد 
ويوجد ا تال  بني الرتبويني يف مسميات املبادئ وعددها، لكنها ز ختر  عن العناصر . الصفية و ارجها

سوووووووووودد املبووووووووووادئ يف كلمتووووووووووني باللغووووووووووة اإلوكليزيووووووووووة هووووووووووي (Smith,1999)فسووووووووووميي . العشوووووووووورة السووووووووووابقة
(NOLIMIT)وتوضي ها كالتار ،: 

 (.KNOW)ماي، وكيفية عملجم يف أرناء عملية التعّلم زبد من معرفة الد -
 (.OPEN)يتلقى اإلوسان املعلومة بصورة أفمه عندما يكون منفت اأ ومرتاساأ  -
 (.LEARNING)التعّلم ب قصى سٍد، من  الل توفري املعّلم لبيئة داعمة مشجعة لعملية التعّلم  -
األمنوواط الثالرووة للووتعّلم السوومعي، البصووري، )ة دعووم عمليووة الووتعّلم موون  ووالل البصوور، والسوومع وا،ركوو -
 (.INPUT( )ا،سي
، وتو يووف تطبيقا ووا يف الغرفووة (Multiple)يف الوو كاءات املتعووددة " جوواردور"ازسووتفادة موون ورريووة  -
 .الصفية
 (.INVEST)اسرتان ذات املتعّلم وتقديرأ، واستثمار ذلك يف عملية التعّلم  -
 (.TRY)والتدري  والب ي عن طرائق تعّلم سديثة ملمارسة على اتشجيع الطلبة  -

اسوووتخدمتها الدراسوووة ا،اليوووة فقووود أشوووار إىل سوووبعة مبوووادئ لتسوووريع الوووتعّلم،  (Meier,2000)أموووا موووري 
 :هيلوضوسها واشتماهلا على كه ما يتعلق مبوضوع تسريع التعّلم و 
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 . يتممن التعّلم استخدان كه من العقه واجلسد -
 .س استهالكاأ التعّلم ابتكار ولي -
 . يساعد التعاون على التعّلم -
 .ي    التعّلم مكاواأ يف مستويات متعددة بشكه تزامين -
 .بدع التعّلم عن طريق إجراء العمه ذاتجم باإلضافة إىل التغ ية الراجعة -
 .دسن العواطف اإلجيابية التعّلم بدرجة كبرية -
 .شرةميتص العقه التصوري املعلومات تلقائياأ ومبا -

إن للمعلم دوراأ مهماأ يف دقيق أهدا  تسريع التعّلم، فهو ال ي يعمه على  يئة البيئة املناسبة ،دوع 
عمليووة الووتعّلم موون  ووالل إرووارة ازسوورت اء والرتكيووز لوود  املووتعّلم، واسووتخدان تقنيووات اتلفووة لت قيووق ذلووك،  

؛ أمبوسووووووعيدي 4112والعفيفووووووي، أمبوسووووووعيدي، )كاملوسوووووويقى والتّخيووووووه والتشووووووبيهات والعمووووووه اجلموووووواعي 
فعنوووووووووووودما يقووووووووووووون املعلّووووووووووووم باسووووووووووووتخدان طريقووووووووووووة السجسوووووووووووويتوبوديا  ;Walsh,2002)4112والشووووووووووووعيلي، 

(Suggestopdia)  طوووة  طوووة مووع املتعلمووني فإوووجم يعمووه علووى التخفيووف موون المووغو والقلووق واملعوقووات 
أحليووة أن (Walsh, 2002)  املوو كور يف" زنوووو "وقوود أكوود .  الويت تواجووجم املووتعّلم ،وودوع عمليووة الوتعّلم

وأكدت . ن يعمه على أن يكون متواصالأ معهم بشكه إجيايبأيكون املعّلم قريباأ من الطلبة وصديقاأ هلم، و 
علووى وقطووة يف  ايووة األحليووة ختووّص املعلّووم وهووي أن عليووجم أن يغوورّي موون اآلراء ال هنيووة  (Pool, 1997)بووول 

ن يموع وفسوجم مكوان الطالو  ويبودأ يف الب وي وسوؤال وفسوجم عون اخلاطئة اليت بملها عون عمليوة الوتعّلم، وأ
آلية سدوع عملية التعّلم يف دما جم، وكيف أوجم من  الل إدما  الطلبوة يف أوشوطة علميوة، و ووات واقعيوة 
موون ا،يوواة، ميكوون أن يووتعّلم اإلوسووان بصووورة أفمووه، اسووتناداأ إىل مووا توصوولت إليووجم الدراسووات والب وووع يف 

 . أواع الدماي
 :الدراسات السابقة - 2

يف سووووبيه تكوووووين  لفيووووة ورريووووة عوووون املوضوووووع، ومعرفووووة وتووووائج الدراسووووات ذات العالقووووة، قووووان الباسووووي 
 :بازطالع على الدراسات السابقة اليت وقعت دت يديجم يف موضوع تسريع التعّلم، وتوصه إىل ما يلي

 :الدراسات األجنبية -2-1

بدراسوة هودفت إىل تعوّر  أرور برووامج يف الكتابوة مبويّن (Adams, et al., 2009): قان أدمز وآ رون 
علوووى أفكوووار تسوووريع الوووتعّلم يف إكسووواا طلبوووة إسووود  كليوووات ارتموووع مبقاطعوووة بوووالتيمور األمريكيوووة مهوووارات 

استخدان الووامج لفصلني متتاليني يف السنة األوىل وقد . الكتابة مقاروة بالطريقة السائدة يف تدريس الكتابة
أشارت وتائج الدراسة إىل نيادة يف وسبة الطلبة ال ين استطاعوا اجتيان املقورر يف . ة الطلبة بالكليةمن دراس

كمووا أن التكلفوة املاليوة علووى .  السونة األوىل للمجموعوة الوويت درسوت باسوتخدان إسوورتاتيجيات تسوريع الوتعّلم
 . اإلسرتاتيجياته أ  تماستخدالكلية كاوت أقه عندما 
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فقد قان بدراسة شبجم جتريبية هد  منها إىل بيان أرر رالرة عوامه يف  :(Shimbo, 2008) أما شيمبو
املوسوويقى وازسوورت اء واإلبوواء، علووى دصوويه طلبووة إسوود  اجلامعووات الياباويووة يف تعلّووم : تسووريع الووتعّلم هووي

ني ارموعة التجريبية أشارت وتائج الدراسة إىل عدن وجود فروق دالة إسصائياأ ب. اللغة الياباوية كلغة أجنبية
كمووا أشووارت النتووائج إىل أن عامووه اإلبوواء وحماولووة . وارموعووة المووابطة يف تعلّووم اللغووة الياباويووة كلغووة أجنبيووة

إروارة التفكوري هوو أكثوور العواموه تو ررياأ يف الت صوويه اإلجيوايب لوتعّلم اللغوة الياباويووة، وأن الرسوائه اإلجيابيوة الوويت 
 . ة الصف هلا ت رري كبري يف التعّلميطلقها املعّلم دا ه  رف

بدراسووووووووة هوووووووودفت إىل استقصوووووووواء آراء الطلبووووووووة واملعلمووووووووني  (Birkholz,2004)لز هووووووووو قووووووووان براككمووووووووا 
 Wisconsin)إلسووووورتاتيجيات التووووودريس املبنيوووووة علوووووى تسوووووريع الوووووتعّلم يف كليوووووة ويسكاوسوووووون التقنيوووووة 

Technical College)  وتوووائج الدراسوووة إىل أن الطلبوووة  وقووود أشوووارت. بالوزيوووات املت ووودة األمريكيوووة
كمووا أن الطلبووة الوو ين اتّبعووت . واملعلمووني أعطوووا آراء إجيابيووة عوون إسوورتاتيجيات تسووريع الووتعّلم املتبعووة معهووم

معهوووم إسووورتاتيجيات تسوووريع الوووتعّلم رأوا أن عمليوووة الوووتعّلم كاووووت سوووهلة بالنسوووبة هلوووم مقارووووة بطلبوووة ارموعوووة 
 .تقليديةالمابطة ال ين درسوا بالطريقة ال

إىل دديود الكفايوات الويت بتاجهوا املدرسوون الو ين خيططوون  (Walsh, 2002)وهودفت دراسوة ولو  
. تدريسهم وينف ووجم عن طريق إسرتاتيجيات تسريع التعّلم يف الكليوات التقنيوة يف بعوض الوزيوات األمريكيوة

األسات ة الو ين درسووا مون قبوه  ولت قيق هد  الدراسة قامت الباسثة بتصميم استبيان ونع إلكرتووياأ على
وقود قاموت الباسثوة بت ديود الكفايوات الويت سصولت . يف بروامج عن تسريع التعّلم ملدة سبع سونوات وأكثور

توصولت الدراسوة إىل لموعوة مون الكفايوات . على درجة أحلية كبرية جداأ وكبرية من استجابات املف وصني
التخطوووويو والتنفيوووو  لعمليوووويت التوووودريس والتوووودري  والتقووووو  يف املرتبطووووة بتسووووريع الووووتعّلم ميكوووون اسووووتخدامها يف 

 .   الكليات التقنية
فقوود قووان بدراسووة جتريبيووة ملعرفووة أروور اسووتخدان لموعووة موون إسوورتاتيجيات  (Erland, 1999)أمووا إيرلنوود 

وقود . ئدةدصويه الطلبوة مقارووة بالطريقوة السوا يفتسريع التعّلم يف مواد اتلفة من الصف الرابع سىت الثامن 
اسووتخدن الباسووي لموعووة مووون أدوات التعلوويم والووتعّلم لت قيووق أهدافوووجم، منهووا الفيووديو التفووواعلي، واألدوات 

وقوود طبووق الباسووي ا تبوواراأ يف املهووارات .  تو يفهووا لتقوود  إسوورتاتيجيات تسووريع الووتعّلم جوور السوومعية الوويت 
لدراسووة إىل أن أداء ارموعووة التجريبيووة كووان أشووارت وتووائج ا. األساسووية قبليوواأ وبعوودياأ علووى لموووعيت الدراسووة

 .مادة يف املهارات األساسية اليت مت ا تبارها 02أفمه يف 
هودفت إىل  (Wlodkowski and Westover, 1999)ويف دراسة قان هبا والدوكويسوكي ويسوتوفر 

( 01)لسوووائدة ملووودة مقارووووة تعلّوووم الطلبوووة الصوووغار والكبوووار ملقووورر موووا، درس الطلبوووة الصوووغار املقووورر بالطريقوووة ا
أشووارت .  أسوابيع لكوون باسوتخدان إسورتاتيجيات تسووريع الوتعّلم( 5)أسوبوعاأ، بينموا تعلّووم الطلبوة الكبوار ملوودة 

وتائج الدراسة إىل أن الطلبة ال ين درسوا باستخدان إسرتاتيجيات تسريع التعّلم كان أداؤهم أفمه يف املقرر 
 .  قة السائدة أو التقليديةمقاروة بالطلبة الصغار ال ين درسوا بالطري
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فر لموعوة مون اخلصوائص يف افقد قان بدراسة هودفت إىل إربوات أن توو  (Conrad, 1996)أما كووراد 
قوووان الباسوووي بتووووفري . مقووورر معوووني ميكووون أن بسووون عمليوووة الوووتعّلم، وجيعوووه املقووورر أكثووور متعوووة وفائووودة للطلبوووة

شواركة الطلبوة، واسوتخدان اللغوة اإلجيابيوة موع الطلبوة،  صائص عالية اجلودة يف املقرر مثه التنريم اجليد، وم
وعند توفري مثه ه أ اخلصوائص وجود الباسوي أن تعلّوم الطلبوة كوان . وتوفري بيئة صفّية تتميز بالراسة واملتعة

كمووا أن عالقووات الطلبووة فيمووا . أكثوور تركيووزاأ، وأكثوور متعووة وراسووة، وكاوووت النتيجووة يف دصوويه أفمووه للطلبووة
 .ية وتعاوويةبينهم كاوت قو 

تنميوووة  يفبدراسوووة هووودفت إىل دراسوووة فاعليوووة تسوووريع الوووتعّلم  (Barbara, 1995)كموووا قاموووت باربوووارا 
. جووووودة عمليووووة تعلّووووم الطلبووووة يفوتوووو رري هوووو ا النوووووع موووون الووووتعّلم  ،جلووووامعينيمهووووارات الكتابووووة لوووود  الطلبووووة ا

 اء، واملوسووويقى، والتشوووبيهات، ازسووورت : اسوووتخدمت الباسثوووة لموعوووة مووون إسووورتاتيجيات تسوووريع الوووتعّلم مثوووه
أشارت وتوائج الدراسوة إىل أن الطلبوة وجودوا أن تو يوف مثوه . وأ   النفس العميق، والتّخيه املوججم و ريها

 .ه أ اإلسرتاتيجيات من قبه املعلمني ساعدهم يف دسني عملية تعّلم الكتابة، وك لك يف متعة الكتابة
ت الوويت أجريووت والوويت هلووا ارتبوواط  ووري مباشوور مببووادئ وعلووى مسووتو  سوولطنة عمووان هنوواو بعووض الدراسووا

يف أرر إسرتاتيجيات التدريس املبنية على وررية ال كاءات املتعددة ( 4115)تسريع التعّلم كدراسة العموري 
يف أرور إسورتاتيجيات التودريس ( 4112)يف الت صيه الدراسي وازجتاأ حنو الكيميواء، ودراسوة أمبوسوعيدي 

يف ( 4101)الو كاءات املتعوددة يف الت صويه الدراسوي والفهوم البوديه، ودراسوة الفارسوي  املبنية علوى ورريوة
معتقودات معلمووات العلوون يف موودارس ا،لقوة الثاويووة مون التعلوويم األساسوي حنووو اإلسورتاتيجيات املتنا مووة مووع 

 .مبادئ التعّلم املستند إىل الدماي وعالقتها باملمارسة الصفية
اليوووة مووون الدراسوووات السوووابقة يف العديووود مووون األموووور منهوووا اإلطوووار النروووري، وقووود اسوووتفادت الدراسوووة ا،

واملنهجيووجم، وزسوويما  فيمووا يتعلووق بوو داة الدراسووة موون سيووي اإلعووداد وسسوواا الصوودق والثبووات واملعاجلووات 
ويالسظ من الدراسات السابقة أهنا ركزت أكثر على اجلاوو  التطبيقوي، أي التجريو ، . اإلسصائية و ريها

ا اعتمد على الطلبة، والقليه منها على املعلمني؛ كما أن معرمها كان يف لال اللغة، والقليه منها ومعرمه
يف لووال العلووون، ولوو ا تّعوود الدراسووة ا،اليووة إضووافة أ وور  يف لووال موضوووع تسووريع الووتعّلم ويف مبادئووجم كوووون 

 .اسيالدراسات يف ه ا ارال قليلة زسيما  يف املنطقة العربية سس  علم الب
 :مشكلة الدراسة وأسئلتها - 3

امووواأ واضووو اأ مووون البووواسثني إن موضووووع تسوووريع الوووتعّلم مووون املوضووووعات القدميوووة ا،ديثوووة الووويت ا تلوووَق اهتم
الر م من أن بعض الدراسات اليت أجريت يف الغرا أشارت إىل فوائدأ  على دصيه الطلبة، على العرا، 

 ,Wlodkowski and Westover)منهوا دراسوات قوان هبوا وجعوه عمليوة الوتعّلم أكثور متعوة وفائودة، و 

1999; Erland, 1999; Birkholz, 2004) . ومما يالسظ أيماأ أن معرم الدراسات السابقة يف ه ا
باستقصووواء آراء  اصوووةاملوضوووع تّبنوووت املووونهج التجووورييب وشوووبجم التجووورييب، وكووو لك فوووإن الدراسوووات الوصوووفية اخل

الر م من أحلية ذلك، فاملعّلم هو من يورتجم هو أ املبوادئ على لة جداأ قلي املعلمني عن مبادئ تسريع التعّلم
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ومووون هووو ا املنطلوووق، فوووإن الدراسوووة ا،اليوووة تسوووعى إىل تقصوووي آراء عينوووة مووون . ويطبقهوووا دا وووه الغرفوووة الصوووفية
 معلمي العلون بسلطنة عمان عن مبادئ تسريع التعّلم، وربو ذلك مبتغريات يف  اية األحلية كجنس املعلم،

 : ول ا فإن الدراسة ا،الية تسعى إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية. واملؤسسة املتخر  فيها، واخلوة التدريسية
 عن مبادئ تسريع التعلم؟  ما آراء معلمي العلون بسلطنة عمان -3-1
هه ختتلف آراء معلمي العلون بسلطنة عمان عن مبادئ تسريع التعّلم با تال  جونس املعلّوم  -3-0

، واخلووووة (كليووات تربويووة أ وور / جامعووة السوولطان قوووابوس)، واملؤسسووة الرتبويووة املتخووور  فيهووا (أوثووى/ كوورذ )
 ؟(طويلة/ متوسطة/قصرية)التدريسية 

 :فرضية الدراسة -4

 :هل أ الدراسة رالع فرضيات متعلقة بالسؤال الثاين وهي على الن و اآليت
بوني متوسوطي درجوات معلموي ( α=1015)لوة ز يوجد فرق دال إسصوائياأ عنود مسوتو  الدز -4-1

 .العلون سول آرائهم عن مبادئ تسريع التعّلم يعز  ملتغري اجلنس
بوني متوسوطي درجوات معلموي ( α=1015)ز يوجد فرق دال إسصوائياأ عنود مسوتو  الدزلوة  -4-0

 .اهمنالعلون سول آرائهم عن مبادئ تسريع التعّلم يعز  ملتغري املؤسسة الرتبوية املتخر  
بوني متوسوطي درجوات معلموي ( α=1015)ز يوجد فرق دال إسصوائياأ عنود مسوتو  الدزلوة  -4-3

 .العلون سول آرائهم عن مبادئ تسريع التعّلم يعز  ملتغري اخلوة التدريسية
 :أهداف الدراسة -5

عوون مبووادئ ( 04-5)سووعت الدراسووة ا،اليووة إىل تعوور  آراء معّلمووي العلووون الوو ين يدرسووون الصووفو  
تسووووريع الووووتعّلم، وبالتووووار الوصووووول إىل وتووووائج قوووود تسووووهم يف تطوووووير توووودريس العلووووون دا ووووه الغوووور  الصووووفية 

كمووا سووعت إىل تعوور  موود  . و ارجهووا، الوو ي يعووود إجيابوواأ علووى دصوويه الطلبووة يف مووواد العلووون وسووبهم هلووا
جامعووة السوولطان ) ، واملؤسسووة املتخوور  فيهووا(أوثووى/ذكوور)از ووتال  يف تلووك اآلراء بووا تال  جوونس املعلّووم 

 (.طويلة/ متوسطة/قصرية)، واخلوة التدريسية (كليات تربوية أ ر /قابوس
 :أهمية الدراسة -6

يعّد موضوع تسريع التعّلم من املوضوعات اليت اهتم هبا عدد من الرتبويني يف فروع علون الرتبية املختلفة 
نيووادة دافعيووتهم ويف و املووادة واملعلّووم واملدرسوة، ملوا لووجم مون دور يف دسووني دصوويه الطلبوة، وتنميووة اجتاهووا م حنو

مثووه : دوليوواأ . وووتج عوون هوو ا ازهتمووان إوشوواء روابووو وادووادات علووى املسووتويني الوودور والوووطين.  حنووو الووتعّلم
أمريكيووا، : )وطنيوواأ مثووه (International Alliance for Learning)ازدوواد الوودور لتسووريع الووتعّلم 

لتقوووودن أفمووووه املمارسووووات التدريسووووية املبنيووووة علووووى أفكووووار تسووووريع الووووتعّلم للمعلمووووني ( اأملاويووووا، بريطاويووووا، كنوووود
موع هو ا ازهتموان ترهور ضورورة معرفوة وجهوة ورور معلموي و . (Meier, 2000)واملهتموني بالشو ن الرتبووي 

وموون هبوا العلون يف سلطنة عمان عن مبادئ ه ا النوع من التعّلم، ألن كثرياأ مون املمارسوات الرتبويوة الويت يق
إن دديوود الدراسووة ا،اليووة وجهووة وروورة معلمووي العلووون عوون هوو أ املبووادئ . واجتووة موون تطبيقووات هوو أ املبووادئ
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وربطها مبتغريات مهمة كجنس املعّلم واملؤسسة املتخر  منها، و وتجم التدريسوية يموفي أحليوة هلو أ الدراسوة، 
 . ني ومشرفني حنو أفمه املمارسات التدريسيةإذ ستوججم النتائج القائمني على العملية التعليمية من معلم

 :حدود الدراسة -7

 :هناو عدد من ا،دود للدراسة ا،الية دّد من تعميمها، وهي
آراء معلمووي العلووون عوون مبووادئ تسووريع الووتعّلم، وعالقووة ذلووك  وونس  :احلدددود املوضددو ية  -7-1

 . املعلم، واملؤسسة الرتبوية املتخر  فيها، و وتجم التدريسية
 .4112/4101مت تطبيق الدراسة يف العان الدراسي  :احلدود الزمانية -7-2
مت تطبيق الدراسة على عينة مون معّلموي العلوون يف حمافروة مسوقو ومنطقوة  :احلدود املكانية -6-3

 . جنوا الباطنة بسلطنة عمان، وقد مشلت العينة ذكوراأ وإواراأ 
 :مصطلحات للدراسة -8

 :املصطل ات اليت من املهم تعريفها إجرائياأ هيهل أ الدراسة لموعة من 
هووي أسووالي  وإسوورتاتيجيات تطبيقيووة متنوعووة لعمليووة الووتعّلم، مت  :مبددادت رسددرلت الددت ل     -8-1

اسووتنباطها موون أووواع الوودماي وآليووة عملووجم، وكووه مووا لووجم عالقووة بالدافعيووة وتقوودير الوو ات وكيفيووة التعامووه مووع 
ويف . (Smith, 1999: 9)املعلومات يف ضوء وررية معاجلة املعلومات ال كاءات املتعددة، وآلية استدعاء 

( املعلوووم)هووو أ الدراسوووة ةوووت تر وووة املبوووادئ يف صوووورة عبوووارات إجرائيوووة بسووويطة واضووو ة يسوووتطيع املسوووتجي  
 .  معرفتها وا،كم عليها من سيي موافقتجم عليها من عدمجم

املشوومولة يف تعلقووة مببووادئ تسووريع الووتعّلم هووي أفكووار ووجهووات وروور املعلمووني امل:آراء امل لمددن -8-2
يتموومن : هوو أ الدراسووة، والوويت تنموووي دووت سووبعة حموواور، ولكووه حمووور عوودد موون العبووارات تفّسوور ا ووور هووي

الووتعّلم اسووتخدان كووه موون العقووه واجلسوود، والووتعّلم ابتكووار ولوويس اسووتهالكاأ، ويسوواعد التعوواون علووى الووتعّلم، 
متعوووددة بشوووكه توووزامين، وبووودع الوووتعّلم عووون طريوووق إجوووراء العموووه ذاتوووجم  وي  ووو  الوووتعّلم مكاوووواأ يف مسوووتويات

باإلضوووافة إىل التغ يوووة الراجعوووة، ودسووون العواطوووف اإلجيابيوووة الوووتعّلم بدرجوووة كبووورية، وميوووتص العقوووه التصووووري 
املعلومات تلقائياأ ويف ا،ال، ويُعور عن ذلك من  الل الدرجة اليت بصه عليها كهُّ معلّوم لكوه عبوارة مون 

 .عبارات ازستباوة املعدة ل لك، وحماورها
 : ينة الدراسة -9

األسياء، والكيمياء، )معلماأ ومعلمة يّدرسون مادة العلون وفروعها ( 0411)تكووت لتمع الدراسة من 
يف املديرية العامة للرتبية والتعليم بكه من حمافرة مسقو، وجنوا الباطنة، ( 04-5)للصفو  (  والفيزياء

املناطق مشاهبة يف طبيعتها لباقي املناطق التعليمية يف السلطنة مع استبعاد معّلمي املنواطق النائيوة وتعد ه أ 
من ( ٪41)معلماأ ومعلمة بنسبة ( 421)أما عينة الدراسة فقد بلغت . لصعوبة الوصول إليهم من الباسي
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ر  معرمهووم موون دا ووه وتكووووت العينووة موون  رجيووي جامعووة السوولطان قووابوس، وكليووات تربويووة أ وو. ارتمووع
ويوضووو  . السووولطنة، ويُل وووظ أن املعلموووني يتفووواوتون يف  وووو م التدريسوووية بوووني القصووورية واملتوسوووطة والطويلوووة

 .تونيع أفراد عينة الدراسة وفق متغريات الدراسة( 0)اجلدول رقم 
 (1)اسجتول 

 ءمز   أ نا  لميت است الت و ق لتغمنات است الت

 اسخ نة استت  ئمت
 رن   اكم 

ج ل ت اسئطر    اسنجنمع
 ق دمس

كطم ت ءندم ت 
 أرنى

ج ل ت اسئطر   
 ق دمس

كطم ت ءندم ت 
 أرنى

 011 24 41 21 2 (0-1)قصمنة 
 42 05 42 44 2 (12-6)لتملرت 
 10 04 20 05 2 (12أكثن ل  )قم طت 

 421 42 42 44 05 اسنجنمع
 :أداة الدراسة -11

 :ن صدقها وثبارهابناء أداة الدراسة والتحقق م -11-1

تكووووت موون  ،لتقوويس آراء معّلمووي العلووون عوون مبووادئ تسووريع الووتعّلم أعوودتأداة الدراسووة اسووتباوة  كاوووت
يتمووومن الوووتعّلم اسوووتخدان كوووه مووون العقوووه واجلسووود، والوووتعّلم، ابتكوووار ولووويس اسوووتهالكاأ، : سوووبعة حمووواور هوووي

متعوددة بشوكه توزامين، وبودع الوتعّلم عون يف مستويات  ويساعد التعاون على التعّلم، وي    التعّلم مكاواأ 
ن العواطف اإلجيابية التعّلم بدرجة كبرية، وميتص طريق إجراء العمه ذاتجم باإلضافة إىل التغ ية الراجعة، ودسّ 

 وقووود مت الرجووووع إىل عووودد مووون املراجوووع والدراسوووات السوووابقة. العقوووه التصووووري املعلوموووات تلقائيووواأ ويف ا،وووال
(Smith, 1999; Meier, 2000; Walsh, 2002; Birkholz, 2004)  زشوتقاق هو أ املبوادئ

 جر عبارة، وقد ( 55)وقد بلغت عدد العبارات يف صورة ازستباوة األولية . زسيما  بكه مبدأوالعبارات 
الت قق مون صودق ازسوتباوة  عون طريوق عرضوها علوى سوتة مون ا ّكموني مون ذوي از تصوا  يف تودريس 

 :يت قو ؛ وعلى أسد املتخصصني يف اللغة العربية وذلك إلبداء آرائهم فيما يالعلون والقياس والت
 .مالءمتها لت قيق أهدا  الدراسة -
 .مالءمة العبارات املتممنة يف ازستباوة للم اور -
 .الدقة العلمية واللغوية -
 .مناسبة التدر  املستخدن -
 . تباوة وص تهاوضوح املصطل ات، ودقة الصيا ة اللغوية لعبارات ازس -
 .إضافة أو س   ما يرووجم مناسباأ  -
توضووي  بعمووها اآل وور، وإدمووا  أ وور ، جوور  صوويا ة بعووض العبووارات و  عوودلت ضوووء آراء ا كرمووني ويف

. عبوارة( 51)وس   العبارات الغاممة على املعلمني، وب لك كاوت الصورة النهائية لالستباوة مكووة مون 
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   مبعرم أُ وقد . علمني اإلجابة عنها را  ازستباوة سىت يسهه للمكما أشار بعض ا كمني إىل تعديه إ
 . التعديالت املقرتسة من ا كمني

 (:االستبانة)ثبات األداة  -11-2

معلموواأ يدّرسووون ( 21)علووى عينووة مشوواهبة لعينووة الدراسووة تكووووت موون  تقووبللت قووق موون ربووات األداة؛ طُ 
لعبوارات باسوتخدان معادلوة ألفوا كرووبواو، وهوو الثبوات   ربات ازتسواق الودا لي لسسُ و  وفسها، الصفو 

وقوود بلووا معامووه . الوو ي يشووري إىل قوووة ازرتبوواط بووني العبووارات يف ازسووتباوة مووع ا ووور ومووع ازسووتبيان ككووه
، كموووا كاووووت معوووامالت 1042 -1025، بينموووا تراوسوووت قيموووة ربوووات ا ووواور بوووني (1024)الثبوووات الكلوووي 

 .وه أ القيم مناسبة لغرض الدراسة 1021-1045بني التمييز لعبارات ازستباوة 
( 51)بعووود إجيووواد صووودق األداة وسسووواا ربا وووا أصوووب ت جووواهزة للتطبيوووق الفعلوووي بعبارا وووا الووويت بلغوووت 

تونيوووع العبوووارات علوووى ( 4)ويوضووو  اجلووودول رقوووم . ازسوووتباوة بصوووور ا النهائيوووة( 0)عبوووارة، ويوضووو  املل وووق 
 .ورحماورها السبعة، وقيمة ربات كه حم

 (0)اسجتول 
 ءمز   ل   ات االلت  نت لطر لح و ه 

  قم اسنحم  اسنحم  أ ق ب اس    ات قمنت اسث  ت
 األول يتممن التعّلم استخدان كه من العقه واجلسد 0-02 1054
 الثاين التعّلم ابتكار وليس استهالكاأ  02-41 1052
 الثالي يساعد التعاون على التعلم 40-45 1025
 الرابع ي    التعّلم مكاواأ يف مستويات متعددة بشكه تزامين 41-44 1025
 اخلامس بدع التعّلم عن طريق إجراء العمه ذاتجم باإلضافة إىل التغ ية الراجعة 42-22 1024
 السادس دسن العواطف اإلجيابية التعّلم بدرجة كبرية 25-21 1042
 السابع ويف ا،ال ميتص العقه التصوري املعلومات تلقائياأ  24-51 1010

 :  سجت ءقت نات استت  ج اسنئتختب  ع االلت  نتل
معاجلوووة التووودريج املسوووتخدن يف ازسووتباوة وإد وووال الووودرجات يف الوووووامج اإلسصوووائي سسووو   جووور لقوود 

 :التونيع اآليت لكه تقدير
 (.درجات 5)موافق بشدة  -
 (.درجات 2)موافق  -
 (.درجات 2) ري مت كد  -
 (.درجتان) ري موافق  -
 (.درجة واسدة) ري موافق بشدة  -

 :اسن  سجت الحص ئمت
 املتوسطات ا،سابية وازحنرافات املعيارية لإلجابة عن السؤال  تماستخدلإلجابة عن أسئلة الدراسة، 
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 . األول، ودليه التباين الثنائي متعدد املتغريات لإلجابة عن السؤال الثاين للدراسة
 :نت ئج است الت ولي قشته 

 :استعراض وتائج الدراسة ومناقشتها وفق تسلسه أسئلتها جر لقد 
 :اسيت ئج اسنت طقت د سئؤال ا ول ل  است الت ولي قشته 

 ما آراء معّلمي العلون بسلطنة عمان عن مبادئ تسريع التعّلم؟ : ينص السؤال األول على اآليت
ات املعياريووة، لكووه حمووور موون حموواور لإلجابووة عوون هوو ا السووؤال مت سسوواا املتوسووطات ا،سووابية وازحنرافوو 

املتوسووووطات ا،سووووابية ( 2)الدراسووووة وألعلووووى مخووووس عبووووارات وأدض مخووووس عبووووارات، ويوضوووو  اجلوووودول رقووووم 
 . وازحنرافات املعيارية والرتتي  لكه حمور من حماور ازستباوة السبعة

 (3)اسجتول 
 سنتملر ت اسحئ دمت واالنحنا  ت اسن م   ت واستنءمو سك  لحم  ل  لح و  االلت  نت اسئ  ت وااللت  نت كك ا

 اسنحم  اسنتملط اسحئ دع االنحناة اسن م  ي استنءمو
 ا ول 2045 10224 1
 اسث نع 2022 10242 5
 اسث سث 2012 10254 2
 اسناد  2011 10242 4
 اسخ لس 2001 10225 0
 اسئ  س 2005 10211 4
 اسئ د  2011 10555 2
 االلت  نت كك  2025 10441 -

بدع التعّلم عن طريق إجراء العمه ذاتجم باإلضافة إىل التغ ية "هر اجلدول السابق أن ا ور اخلامس يُر
، يليجم يف (2001)بلا املتوسو ا،سايب لجم  إذالنسبة  اور األداة السبعة، ، قد سقق املرتبة األوىل ب"الراجعة

وسصه على متوسو سسايب بلا " دسن العواطف اإلجيابية التعّلم بدرجة كبرية"املرتبة الثاوية ا ور السادس 
يف املرتبوة الثالثوة " ميتص العقه التصوري املعلوموات تلقائيواأ ويف ا،وال"يف سني جاء ا ور السابع (. 2005)

ي  و  الوتعّلم مكاووا يف مسوتويات متعوددة " وور الرابوع وجواء ا(. 2011)،صولجم على متوسوو سسوايب بلوا 
 (. 2011)يف املرتبة السابعة واأل رية مبتوسو سسايب بلا " بشكه تزامين

موي العلوون يورون أن الوتعّلم بودع عنودما يقوون املوتعّلم مبمارسوة وميكن تفسري وتائج ه ا اجلدول بو ن معلّ 
، وه ا صورة واقعية لتدريس العلون اليت من طبيعتها أهنا مادة ما تعلمجم وتقد  التغ ية الراجعة لجم على ذلك

عووودي فهوووم املفووواهيم وفهوووم العمليوووات، ألهنموووا وطريقوووة، أي أن تعلّوووم العلوووون ينبغوووي أن يركوووز علوووى بُ ( حمتوووو )
كوو لك فووإن معّلمووي العلووون يوورون أن (. 4112أمبوسووعيدي، والبلوشووي، )صوونوان ز ينفكووان عوون بعمووهما 

دسوون الووتعّلم بدرجووة كبوورية وهوو ا يعوود مؤشووراأ جيووداأ، فاألووواع الرتبويووة ا،ديثووة يف علووم  العواطووف اإلجيابيووة
الووودماي وعلوووم األعصووواا تركوووز علوووى هووو ا اجلاوووو  مووون ضووورورة ازهتموووان وفوووز الدافعيوووة الدا ليوووة واخلارجيوووة 

إلجيابية والتعزيزية كما إن استخدان اللغة ا(.  4101الفارسي، )للمتعّلم سىت يُقبه على التعّلم ويندفع إليجم 
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وعنودما يعموه املعلّوم . مع املتعلمني عند التخاط  معهم تعود بالفائدة عليهم ويزيد سوبهم للموادة وللمعلوم
على تعزيوز شوعور املوتعّلم باألموان والطم وينوة دا وه الصوف، و يف أرنواء تكووين ارموعوات يودفع املوتعّلم إىل 

يف عملية التعّلم ال ي ير  أن ا،اجة إىل األمن والسالمة تو يت  مزيد من التعّلم، وه ا ما يؤكدأ هرن ماسلو
 .(Bioshop and Denley, 1997)يف املرتبة الثاوية من ضمن ا،اجات اإلوساوية 

علوى املرتبوة الثالثوة يف "ميوتص العقوه التصووري املعلوموات تلقائيواأ ويف ا،وال "ويعود سصول ا ور السوابع 
ىل أن معّلموي العلوون يؤمنووون ب حليوة التعلويم عون طريوق الصوور والرسووومات، ألن أعلوى املتوسوطات ا،سوابية إ

، وهنواو ( ٪ مون املتعلموني22)املتعلمني ليسووا علوى منوو واسود يف عمليوة تعّلمهوم، فهنواو املوتعّلم السومعي 
ومووادة العلووون  .(Smith, 1999)( ٪ موون املتعلموني24)، والثالووي ا،سووي (٪ موون املتعلمووني42)البصوري 

ادة  نيووة بالصووور والرسووومات، لوو ا  هوور ذلووك يف آراء املعلمووني عوون أحليووة الصووورة والرسووومات يف توودريس موو
وتعد مهارة قراءة الصور والرسومات البياوية والرسومات التوضي ية من ضمن مهارات الفهم القرائي . العلون

 (.4111الراشدي، )اليت ينبغي الرتكيز عليها يف العلون 
علوى املرتبوة " ي    التعّلم مكاواأ يف مستويات متعوددة بشوكه توزامين"ل ا ور الرابع وميكن تفسري سصو 

السوووابعة واأل ووورية يف قيموووة املتوسوووطات ا،سوووابية إىل أن حمتويوووات هووو ا ا وووور تكوووووت مووون عبوووارات جديووودة 
ري عمليووة بالنسووبة للمعلمووني ألن موضوووع تسووريع الووتعّلم موضوووع جديوود بالنسووبة إىل كثووري موونهم، وآليووة تفسوو

املتوسوطات ( 2)كموا يوضو  اجلودول رقوم . التعّلم من منرور جديد قد ز يكون املعلموون علوى اطوالع هبوا
 .ا،سابية وازحنرافات املعيارية ألعلى مخس عبارات وأدواها يف ازستباوة

 (4)اسجتول 
 ات وأ ن ه   ع االلت  نتاسنتملر ت اسحئ دمت واالنحنا  ت اسن م   ت واستقت ن  لطر رنس ل   ات رنس ل    

 قم 
اسنتملط  اس    ة اس    ة

 اسحئ دع
االنحناة 
 اسن م  ي

 ألطر رنس ل   ات
 10141 2014 بشكه أفمه عندما يتآنر العقه مع أعماء ا،س ( املتعلم)يتعّلم الفرد  4

يزيد استخدان اللغة اإلجيابيوة والتعزيزيوة عنود التخاطو  موع الطلبوة مون فور   22
 تعلمهم

2052 10521 

كشووورا كميوووة كافيوووة مووون املووواء )جيووو  الوفووواء با،اجوووات البيولوجيوووة للووودماي  02
 سىت يؤدي عملجم  (والتغ ية املناسبة والتهوية اجليدة

2051 10121 

 10111 2055 تعّلم شيء ما يف بيئتجم ا،قيقة أفمه من تعلمجم بشكه ورري 42
 10121 2050 من التعلم شعور املتعّلم ب وجم إوسان واج  يدفعجم إىل مزيد 24

 أ نر رنس ل   ات
 0041 4051 يقون كه من وصفي الدماي بالعمه وفسجم 2

عوون طريووق األشووياء ارووردة بوونفس السوورعة الوويت يتعلمهووا ( املووتعلم)يووتعّلم الفوورد  20
 عن طريق األشياء ا سوسة

4051 0042 
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 0041 4022 . ة التعّلمليس لتنريم األراع دا ه الغرفة الصفية دور يف تسريع عملي 02
 0012 4024 ز ميكن تو يف العقه الباطن يف عملية التعلم 2
يعتمووود الوووتعّلم علوووى وووووع واسووود مووون الووو كاء اإلوسووواين وهوووو املتعلوووق بالووو كاء  4

 املنطقي الرياضي 
4040 0011 

نر العقوه مووع بشوكه أفموه عنودما يتوآ( املوتعلم)يوتعّلم الفورد ( "4)يرهور اجلودول السوابق أن العبوارة رقوم 
موون أن  سصوولت علووى أعلووى متوسووو سسووايب يف ازسووتباوة، وهوو ا التصووور قوود يكووون واجتوواأ " أعموواء ا،ووس

املعلمووني عنووودما كوواووا يف مرسلوووة اإلعووداد قبوووه اخلدمووة درسووووا األهوودا  التعليميوووة، وعرفوووا أووووجم يف األهووودا  
كمووا أن .  ة لكووي بوودع الووتعّلمالنفسوو ركية زبوود أن يكووون هنوواو تووآنر بووني العقووه وأعموواء ا،ووس املختلفوو

دراستهم ملقررات علم النفس الرتبوي يف أرناء مرسلة اإلعداد عرفتهم أحلية التآنر بوني العقوه وا،وواس لعموه 
أي شوويء، فالعقووه هووو الوو ي يقووون بالسوويطرة علووى سركووات اإلوسووان وسووكناتجم، وهووو الوو ي يوجووجم سوودوع 

تعتمود علووى تو يوف سووواس اإلوسوان اخلمووس يف  إذعلوون، كموا ز ونسووى طبيعوة مووادة ال. عمليوة الوتعّلم لديووجم
( 22)أما يف املرتبة الثاوية فجاءت العبارة رقم . تعلمها من  الل األوشطة ازستقصائية والكشفية املختلفة

، وسصول ه أ العبوارة "يزيد استخدان اللغة اإلجيابية والتعزيزية عند التخاط  مع الطلبة من فر  تعلمهم"
الثوواين يف أعلووى املتوسووطات ا،سووابية يعووود إىل أحليووة التعزيووز واللغووة الوويت يسووتخدمها املعلّووم يف علووى الرتتيوو  

ومن اجليد أن يستخدن . تعاملجم مع طلبتجم، فهي قد تدفع املتعّلم إىل مزيد من التعّلم أو قد تثبو ه ا التعّلم
رفموواأ  -لألسووف–عصوور، الوو ي جنوود معلمووووا العبووارات التعزيزيووة والتشووجيعية مووع طلبووتهم زسوويما  يف هوو ا ال

أما يف املرتبة الثالثة فقد جاءت . ووفوراأ من بعض الطلبة لل هاا إىل املدارس، واليت من أسد أسباهبا املعلم
كشوورا كميووة كافيووة موون املوواء والتغ يووة املناسووبة )جيوو  الوفوواء با،اجووات البيولوجيووة للوودماي ( "02)العبووارة 

ويوودل سصووول هوو أ العبووارة علووى املرتبووة الثالثووة علووى أن معلمووي العلووون ". جمسووىت يووؤدي عملوو( والتهويووة اجليوودة
يووورون أن ا،اجوووة البيولوجيوووة للووودماي مهموووة جوووداأ يف عمليوووة الوووتعّلم، كيوووف ز والووودماي هوووو مووون يقوووون بعمليوووة 
 السوويطرة علووى الو ووائف الوويت يقووون هبووا اجلسووم  يعهووا، وأن إشووباعجم والوفوواء واجتووجم البيولوجيووة يعوود ضوورورياأ 

وقود أكودت الدراسوات والب ووع أووجم مون الموروري أن يقوون . لقيامجم بالو ائف املنوطة بجم على أكموه وجوجم
جم وووووووان بو ائفوووووووووووووووداأ للقيووووووووووووووووجم مستعووووووووووووووووواملوووتعّلم بشووورا موووواء كوووا  قبوووه بدايووووة عمليوووة الوووتعّلم سووووىت يكوووون دما 

(Smith, 1999). 
يعتمود الوتعّلم علوى ( " 4)سصلت على أقه متوسو سسايب فهي العبارة رقم  أما بالنسبة للعبارات اليت

، وهوو ا دليووه علووى أن ("الرياضوويات)ووووع واسوود موون الوو كاء اإلوسوواين وهووو املتعلووق بالوو كاء املنطقووي الرياضووي 
طقوي فكر املعلموني قود بودأ يتغوري موع تغوري النرورة السوائدة بو ن الو كاء اإلوسواين هوو ذكواء متعلوق بالو كاء املن

العموووووري، )الرياضووووي، ومووووع  هووووور ورريووووة جوووواردور يف الوووو كاءات املتعووووددة وطرسهووووا اجلديوووود ملفهووووون الوووو كاء 
بدأ املعلمون ينررون إىل ال كاء من جواو  عديودة، وأن الطالو  الو كي لويس الو ي بصوه علوى ( 4115

ذكي لغوياأ والثالوي ذكوي ، واآل ر ، فهناو اإلوسان ال كي اجتماعياأ (IQ)درجة عالية يف ا تبارات ال كاء 
لقود اكتسو  املعلموون هو أ املعلوموات عون أووواع الو كاءات عنود اإلوسوان مون  والل الوور  . سركياأ وهك ا
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واملشووا ه وامللتقيووات الوويت تقيمهووا ونارة الرتبيووة والتعلوويم بووني فوورتة وأ وور ، كمووا أن القووراءات اخلارجيووة لووبعض 
ز ميكوون ( "2)وجوواءت العبووارة رقووم . ل  الوو كاء اإلوسووايناملعلمووني قوود تكووون السووب  يف تغووري فهمهووم ملصووط

يف املرتبووة قبووه األ وورية، وهوو ا يعووين أن معلمووي العلووون ز يعطووون " تو يووف العقووه البوواطن يف عمليووة الووتعّلم 
تصوراأ متفقاأ مع ه أ العبارة، وأهنم يتصورون بإمكاهنم تو يف العقه الباطن يف عملية التعّلم، وه ا التوججم 

ومووا ينوووادي بووجم أصوو اا الولوووة اللغويووة العصووبية يف عمليوووة الووتعّلم، وضوورورة تو يوووف العقووه البووواطن  يووتالءن
 (. 4112ألدر وهي ر، ( )الالواعي)

 :اسيت ئج اسنت طقت د سئؤال اسث نع ل  است الت ولي قشته  -
م علّ هوووه ختتلوووف آراء معلموووي العلوووون بسووولطنة عموووان عووون مبوووادئ تسوووريع الوووت: يووونص السوووؤال الثووواين علوووى

كليات تربويوة /جامعة السلطان قابوس)تخر  فيها ، واملؤسسة الرتبوية امل(أوثى/ذكر)با تال  جنس املعّلم 
 ؟(طويلة/متوسطة/قصرية)اخلوة التدريسية ، و (أ ر 

ن دليوووه التبووواين الثنوووائي متعووودد املتغوووريات ملعرفوووة دززت الفوووروق يف اسوووتخدلإلجابوووة عووون هووو ا السوووؤال، 
كليوات /جامعوة السولطان قوابوس)تخر  فيهوا ،سابية بني ال كور واإلواع، واملؤسسة الرتبوية املاملتوسطات ا
اخلطوة األوىل يف دليه ( 5)ويوض  اجلدول رقم (. طويلة/متوسطة/قصرية)اخلوة التدريسية ، و (تربوية أ ر 

 .التباين متعدد املتغريات وساا قيمة ويلكس زمبدا
 (0)اسجتول 

   اسثي ئع لت ت  اسنتغمناتءحطم  است   
 لصت 
 است    

قمنت و طكس 
 سن تا

" ة"قمنت 
 اسنحئمدت

  ج ت حن ت 
 اسفنضمت

  ج ت حن ت 
 اسخرأ

استالست 
 الحص ئمت

 1015 405 2 40145 10200 اسيمع 
 10252 405 2 10225 10224 ه  ماسنؤلئت اسنتخنج 
 10221 221 01 00012 10244 اسخ نة استت  ئمت
ا سوبة على قيم ويلكس ملبدا وجود فوروق دالوة إسصوائياأ يف "  "أن قيم ( 5)رقم اجلدول  يتم  من

وفيمووا يلووي . متغووري النوووع فقووو، وعوودن وجودهووا يف متغووريي املؤسسووة املتخوور  منهووا املعلووم، واخلوووة التدريسووية
 . تفصيه لكه متغري من سيي النتائج، ومناقشة تلك النتائج

 :لتغمن اسجيس
وقيموة ( 10200)تسواوي ( Wilks' Lambda)ويلكوس زمبودا  جلودول السوابق أن قيموة يتم  من ا

، وهوو أ الدزلووة تشووري إىل أن (=1015)، وهووي دالووة عنوود مسووتو  (40145)ا سوووبة هلووا تسوواوي "  "
جد فرق ز يو "يتم رفض الفرضية الصفرية  متغري اجلنس لجم ت رري يف اآلراء عن مبادئ تسريع التعّلم، وبالتار

بووني متوسووطي درجووات معلمووي العلووون سووول آرائهووم عوون ( α=1015)دال إسصووائياأ عنوود مسووتو  الدزلووة 
يرهوور  الصووة وتووائج ( 1)رقووم واجلوودول . وتقبووه الفرضووية البديلووة" مبووادئ تسووريع الووتعّلم يعووز  ملتغووري اجلوونس

 . دليه التباين املتعدد بالنسبة ملتغري جنس املعلم
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 (6)اسجتول 
اسنحئمدت لطر و طكس الل تا ء   ً سنتغمن " ة"ئج ءحطم  است     اسثي ئع سطتأثمنات استاست ق ق ً سقمنت رالصت نت 

 اسجيس
 لصت 
لجنمع  اسنح و  است    

 اسنند  ت
  ج ت 
 اسحن ت

لتملط 
 اسنند  ت

" ة"قمنت 
 اسنحئمدت

استالست 
 الحص ئمت

 اسجيس

 10122 10440 40242 0 40242 األول
 10442 00042 10054 0 10054 الثاين
 10222 10422 10055 0 10055 الثالي
 10112 40120 20225 0 20225 الرابع

 10012 40520 10225 0 10225 اخلامس
 10121 20420 10402 0 10402 السادس
 10110 020521 20445 0 20445 السابع

 10111 20514 10424 0 10424 ازستباوة ككه

 اسخرأ

   10015 422 420241 األول
   10042 422 420254 الثاين
   10414 422 210124 الثالي
   10124 422 0540024 الرابع

   10022 422 420442 اخلامس
   10054 422 220244 السادس
   10421 422 120441 السابع

   10242 422 050522 ازستباوة ككه
ي  وو  الووتعّلم مكاووواأ يف "الرابووع : ل إسصووائياأ للنوووع يف ا وواوروجووود توو رري دا( 1)يتموو  موون اجلوودول رقووم 

ميتص "والسابع "  دسن العواطف اإلجيابية التعّلم بدرجة كبرية"والسادس " مستويات متعددة بشكه تزامين
 (4)، وملعرفة اجتاأ الفوروق بالنسوبة للنووع، يوضو  اجلودول رقوم "العقه التصوري املعلومات تلقائياأ ويف ا،ال

 .املتوسطات ا،سابية وازحنرافات املعيارية لكه حمور من حماور ازستباوة تبعاأ ملتغري اجلنس
 (7)اسجتول 

 اسنتملر ت اسحئ دمت واالنحنا  ت اسن م   ت ء   ً سنتغمن اسجيس  ع لح و  االلت  نت

 الن   اسلكم  اسنح و 
 نحناة اسن م  ياال اسنتملط اسحئ دع االنحناة اسن م  ي اسنتملط اسحئ دع

 10425 2044 10221 2045 ا ول
 10250 2025 10241 2021 اسث نع
 10211 2011 10520 2011 اسث سث
 10422 4021 10220 2020 اسناد 

 10252 2041 10221 2000 اسخ لس
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 10242 2041 10212 2012 اسئ  س
 10244 2001 10124 2024 اسئ د 

 10424 2022 10215 2024 االلت  نت كك 
أهنووا لصوواع املعلمووني الوو كور يف ا ووور الرابووع، واإلووواع يف ا ووورين السووادس ( 4)يتموو  موون اجلوودول رقووم 

وميكن تفسري ه أ النتيجة ب ن املعلمني ال كور يعتقودون أن الوتعّلم يوتم بشوكه  طوي، ألن عبوارة . والسابع
مليوة الوتعّلم ز توتم هبو ا الشوكه، بوه توتم من عبارات ا ور ازرنتني تدل علوى ذلوك، لكون يف ا،قيقوة أن ع

. (Smith,1999)بشكه متواٍن، ودماي املتعّلم قادر على مواجهة الت ديات اليت تواجهجم يف عملية التعّلم 
أموا بالنسوبة للم وور .  كما ز ميكون األ و  بشوكه مطلوق وتيجوة هو ا ا وور ألووجم يتكوون مون عبوارتني فقوو

أعلى من آراء املعلمني، وه ا صورة لطبيعة املرأة اليت  تم بالعاطفة واللغة  السادس، فنجد أن آراء املعلمات
اإلجيابيووة بسووب  طبيعتهووا العاطفيووة، ولوو ا  هوور ذلووك سووىت علووى آرائهووا حنووو عمليووة الووتعّلم وضوورورة ازهتمووان 

ات أعلوى مون أما بالنسبة للم ور السابع فقد تكون آراء املعلم. باستثارة العواطف اإلجيابية لد  الطالبات
آراء املعلمووني بسووب  قووراءات املعلمووات يف هوو ا اجلاووو ، فاملعلمووات بشووكه عووان لووديهن الر بووة الشووديدة يف 
معرفة ما هوو جديود يف لوال التعلويم والوتعّلم، والعديود مون الدراسوات يف سولطنة عموان علوى األقوه أ هورت 

ريات الويت وثتهوا تلوك الدراسوات،  تفوق اإلوواع بشوكه عوان، واملعلموات بشوكه  وا  يف العديود مون املتغو
واسوووتخدامهن  ،(4112أمبوسوووعيدي والراشووودي، )كازجتاهوووات حنوووو تو يوووف القوووراءة العلميوووة يف التووودريس 

أمبوسووووعيدي والشووووعيلي، )، وتقووووديرهن للبيئووووة الصووووفية (4112ا،ووووارري، )للووووتعّلم املبووووين علووووى ازستقصوووواء 
 (. 4114اجلهوري، )سية ، واملستو  املعريف يف مفاهيم الفيزياء األسا(4112

 :لتغمن لؤلئت اللتا 
املتوسطات ا،سابية وازحنرافات املعيارية آلراء معلمي العلون عن مبادئ تسريع ( 2)يوض  اجلدول رقم 

 .التعّلم تبعاأ ملتغري املؤسسة اليت ختر  فيها املعلم
 (.)اسجتول 

 سنؤلئت استع ءخنج  مه  اسن طماسنتملر ت اسحئ دمت واالنحنا  ت اسن م   ت ء   ً سنتغمن ا

 كطم ت ءندم ت أرنى ج ل ت اسئطر   ق دمس اسنح و 
 االنحناة اسن م  ي اسنتملط اسحئ دع االنحناة اسن م  ي اسنتملط اسحئ دع

 10402 2042 10224 2042 ا ول
 10212 2022 10252 2022 اسث نع
 10242 2015 10241 2014 اسث سث
 10222 2010 10221 4022 اسناد 

 10252 2001 10222 2004 اسخ لس
 10242 2004 10242 2002 اسئ  س
 10542 2012 10502 2012 اسئ د 

 10452 2024 10425 2025 االلت  نت كك 
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تقارباأ يف املتوسطات ا،سابية آلراء معلمي العلوون  رجيوي جامعوة السولطان ( 2)رقم يتم  من اجلدول 
أن قيموة يتمو  ( 5) ر  عن مبادئ تسريع الوتعّلم، وبوالرجوع إىل اجلودول قابوس، و رجيي كليات تربوية أ

، (10225)ا سووبة هلوا تسواوي "  "وقيموة ( 10224)تسواوي ( Wilks' Lambda)ويلكوس زمبودا  
، وه أ الدزلة تشري إىل أن متغري مؤسسة اإلعداد اليت ختر  فيهوا ))=1015وهي  ري دالة عند مستو  

مبعىن أ ر أن آراء معلمي العلون املتخرجني .  ت رري يف آراء املعلمني عن مبادئ تسريع التعّلماملعّلم ليس هلا 
يف جامعة السلطان قابوس هلم تقريبوا وفوس الورؤ  ووجهوات النرور املوجوودة لود  معلموي العلوون املتخورجني 

صوووائياأ عنووود مسوووتو  ز يوجووود فووورق دال إس"ووتيجوووة هلووو ا تقبوووه الفرضوووية الصوووفرية . يف كليوووات تربويوووة أ ووور 
بووني متوسووطي درجووات معلمووي العلووون سووول آرائهووم عوون مبووادئ تسووريع الووتعّلم يعووز  ( α =1015)الدزلووة 

بشووكه -وميكوون تفسووري هوو أ النتيجووة بوو ن طبيعووة مؤسسووات اإلعووداد ". ملتغووري املؤسسووة الرتبويووة املتخوور  فيهووا
ة يف تلك املقررات، وزسويما  يف اجلاوو  يف السلطنة متقاربة من سيي مقررا ا واملوضوعات املتممن -عان

كمووا أن املعلمووني يدرسووون يف بيئووات متشوواهبة بغووض النروور عوون املؤسسووة املتخوور  فيهووا موون سيووي . الرتبوووي
كو لك فوإهنم خيموعون لووامج تدريبيوة و . مستواها األكادميي، أو املقررات اليت أ  ها املعلّوم يف فورتة اإلعوداد

ا ميكون تفسوري ذلوك إىل عودن دراسوة املعلّوم هلو أ املبوادئ يف فورتة اإلعوداد ألن كمو. متشاهبة يف أرنواء اخلدموة
 .  موضوع تسريع التعّلم من املواضيع ا،ديثة واليت ا يتم التطرق إليها يف الفرتة األ رية

 :اسخ نة استت  ئمت -
ر ازسووتباوة تبعوواأ املتوسووطات ا،سووابية وازحنرافووات املعياريووة لكووه حمووور موون حموواو ( 2)يوضوو  اجلوودول رقووم 
 .ملتغري اخلوة التدريسية

 (9)اسجتول 
 اسنتملر ت اسحئ دمت واالنحنا  ت اسن م   ت ء   ً سنتغمن اسخ نة استت  ئمت  ع لح و  االلت  نت

 اسنح و 

 اسخ نة استت  ئمت
 قم طت لتملرت قصمنة

اسنتملط 
 اسحئ دع

االنحناة 
 اسن م  ي

اسنتملط 
 اسحئ دع

االنحناة 
   ياسن م

اسنتملط 
 اسحئ دع

االنحناة 
 اسن م  ي

 10202 20212 10220 2044 10242 2044 ا ول
 10245 2025 10224 2022 10244 2020 اسث نع
 10251 2014 10241 2010 10222 2012 اسث سث
 10211 2011 10222 2005 10255 4020 اسناد 

 10222 2004 10212 2004 10225 2004 اسخ لس
 10222 2005 10251 2000 10240 2040 اسئ  س
 10510 2004 10524 2022 10542 2000 اسئ د 

 10451 2022 10412 2022 10445 2024 االلت  نت كك 
تقارا يف املتوسطات ا،سابية آلراء معلمي العلون ذوي اخلووات املختلفوة (  2)يتم  من اجلدول رقم 

يرهوووور أن قيمووووة ويلكووووس زمبووووودا ( 5)رجوع إىل اجلوووودول ادئ تسووووريع الووووتعّلم بشووووكه عوووووان، وبووووالوووووووووووووعوووون مب
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(Wilks' Lambda ) وهووي  ووري دالووة (00012)ا سوووبة هلووا تسوواوي "  "وقيمووة ( 10244)تسوواوي ،
وه أ الدزلة تشري إىل أن متغري اخلوة التدريسية ليس هلا تو رري يف آراء املعلموني  (α =1015)عند مستو  

معلمي العلون ذوي اخلوة القصرية واملتوسطة والطويلوة هلوم آراء ووجهوات  أي أن.  عن مبادئ تسريع التعّلم
قبول الفرضية الصفرية  وه أ النتيجة معناها. ورر متقاربة عن مبادئ تسريع التعّلم املشمولة يف ه أ الدراسة

 بني متوسطي درجات معلمي العلون سول( α =1015)ز يوجد فرق دال إسصائياأ عند مستو  الدزلة "
ميكون تفسوري هو أ النتيجوة بو ن املعلموني يف و ". آرائهم عن مبادئ تسريع التعّلم يعز  ملتغوري اخلووة التدريسوية

ه أ الدراسة متخرجون مون مؤسسوات تربويوة متشواهبة يف طبيعوة مقررا وا، كموا أهنوم يدرسوون طلبوة متقواريب 
ا م املختلفووة يسووتفيدون موون تبووادل كمووا ميكوون تفسووري ذلووك إىل أن املعلمووني تووو . الطبيعووة، ومنوواهج واسوودة

اخلووات يف العديوود مون جواووو  التوودريس املختلفوة، وموون ضوومنها كيفيوة التعامووه مووع الطلبوة، فوواملعّلم سووديي 
التخر  يعنّي يف مدرسة فيها معلمون من  ووات متوسوطة وطويلوة، كموا أن وروان التعلويم يف السولطنة بودد 

املعلّووم سووديي علووى جم املعلّووم األول موون مهامووجم األساسووية اإلشوورا  يف كووه مدرسووة معلموواأ ذا  وووة يطلووق عليوو
يف التغل  على الصعوبات واملشوكالت الويت تعورتض سوبيلجم يف ( صاس  اخلوة القصرية ومساعدتجم)التخر  

 . بداية مشوارأ التدريسي، وه ا يعمه على التقليه من آرار اخلوة التدريسية
 :مقرتحات الدراسة -11

 :ج اليت توصلت إليها الدراسة ا،الية، هناو لموعة من املقرتساتيف ضوء النتائ
 .ضرورة اهتمان معلمي العلون مببادئ تسريع التعّلم وحماولة تطبيقها يف الغرفة الصفية -12-1
إقاموة مشوا ه وور  عموه تدريبيوة للمعلموني زسويما  الو كور مونهم يف كيفيوة تطبيوق مبووادئ  -12-0

 .ويف جاو  تعزيز العواطف اإلجيابية لد  املتعلمني ،مهتسريع التعّلم بصورة أف
متابعة مشريف العلوون للمعلموني يف أرنواء التودريس وسوثهم علوى تطبيوق مبوادئ تسوريع الوتعّلم،  -12-3

 .وزسيما  املبادئ اجلديدة اليت تتفق وأواع الدماي وعلم األعصاا
ة كووآراء الطلبووة أوفسووهم، أو التجريبيووة القيووان بدراسووات أ وور  يف هوو ا اجلاووو ، منهووا الوصووفي -12-4

الت صويه الدراسووي  يفاتيجيات مبووادئ تسوريع الووتعّلم وشوبجم التجريبيووة مثوه أروور برووامج معووني مبوين علووى إسورت 
 .تعلمية أ ر  -ومتغريات تعليمية
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