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فااكىكلوااتىأنماا اىتلاا السىتلداا ى طىلاا بىال ااتى  لاالسىتل  هواا ىتل   اال ىىى
ى.لرالق ه ى   ج ه  هسىنحلى  ن مجىإر ت هستل   وتى ج ماتى مذقى

 
 د. رانيا صاصيال*

ىتلملخص
 

الل  ددد و. رتعددد ذ ذ أنمدددال الدددلعائ السدددالاة لدددا  لابددد  د اددد   الل   ددد  تعددد    يهددداذ البحدددث  لددد 
حدد  العالقدد   دد م أنمددال الددلعائ رانتجا دداا ن ق دداساتجا دداا البابدد  نحدد    نددايل الل   دد  الل  دد و. ر 

الف رر   م  جا اا أف اد ع ه  البحث عا  اسلبان  أنمال اللعائ، راسدلبان    نايل الل     الل   و. ر 
لجدددددددهص، الل  ددددددد  انتجا ددددددداا نحددددددد    ندددددددايل الل   ددددددد  الل  ددددددد و رفددددددد  يل  ددددددد و البحدددددددث   ا

الاراسدد.و.راعلماا الباة دد  عادد  المددههل اللحا ادد. ال دددف.، راسددل اي  أداتدد. البحددث   اسددلبان  
و لالبدداو رلالبدد  يددم لابدد  د ادد   476أنمددال الددلعائ، اسددلبان  انتجا ددااو. رةددما  ع هدد  البحددث  

 ها البحث الل     الل   و ف. كا   الل      جايع  ديش ، ريم أ ئ الهلالل الل. ت د   ل 
ت جا ف رر ذاا دنل   ة دال    د م يل سدر درجداا أفد اد ع هد  البحدث عاد  اسدلبان  أنمدال  -

 اللعائ رف  يل    الل    الاراس. ل الح لاب  العام..
ت جا ف رر ذاا دنل   ة ال     م يل سر درجاا أف اد ع ه  البحث عا  اسلبان  اتجا اا  -

  و رف  يل    الجهص ل الح اإلناث.الباب  نح    نايل الل     الل  
ت جا ف رر ذاا دنل   ة ال     م يل سر درجاا أف اد ع ه  البحث عا  اسلبان  اتجا اا  -

 الباب  نح    نايل الل     الل   و رف  يل    الل    ل الح لاب  العام..
 رف. ض ء الهلالل الِل. ت د   ل ها البحث ت د. الباة    ما يا.  

 ال ددا    Bادة يددم ال  ددال  اللعا م دد  ريهدداراا اللف  دد  اللدد. يل دد   هددا الددهمر انسددلف -
 الجزء األيس  السدفا. يدم الداياخو  دالل عما د  الدلعاسئ، ل سدها   فد. رفدل يسدل   اللح د   عهدا 

 الباب  ف. الجايع ، ر كسا هئ انتجا اا اإليجا    نح    نايل الل     الل   و.
 
 
 
 
 

 جامعة دمشق، سورية.* كلية الرتبية، 
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 عؼدعةماظؾقث:م-1

لة االهتماا  أماة والاامياة علال الءاوات، وتعاد مءايشغل موضوع إعداد ادلعلم وتدريبه اهتماا  الادوا ادلت د
د  بامامإ إعاداد تام يااس ت اد  امتمعاات وتهورهاا، و بالعملية الرتبوية عامة وبعملية إعاداد ادلعلام صاصاة 

علمني مبا يءاعد يف عملية حت يق األهادا  الرتبوياة ادلاو اة بواجبااتم الرتبوياة ادلعلمني إىل تهويم مهارات ادل
والتدريءية يف ادلءت بل، وتتوقف كفاتة ادلؤسءات الرتبوية اليت ت و  بعملية إعداد ادلعلم وتدريبه علل كفاتة 

لاااااااايم لهلبتااااااااه ادلعلاااااااام وقدرتااااااااه علاااااااال تهااااااااويم شلارساااااااااته الرتبويااااااااة وادلهايااااااااة لت ااااااااد  نوعيااااااااة متمياااااااا ة ماااااااا  التع
(Royseetal,2001,22). 

وتءعل ادلؤسءات الرتبوية إىل تهويم العملية الرتبوية ورفع كفاتاتا، وحتءني ممدودها م  صالا الربامإ 
(، وما  مجاال حتءااني 23، 8221الرتبوياة الاايت خيهلاع ذلااا ادلاتعلم يف ملاااات عمليااة ا عاداديالبه  والهوياال، 

هبااااااااا الباااااااادمي ماااااااا  ال يااااااااا  بت وديهااااااااا ب ااااااااورة مءااااااااتممة، وقااااااااد مكااااااااد  الااااااااربامإ الرتبويااااااااة وتهويمهااااااااا والاهااااااااو 
من عمليااة ت ياايم الااربامإ الرتبويااة تتااااوا مربعااة عااصاام مساسااية هاا   يالبي ااة،  (Stuffelbeam)سااتفلبيم

، وتعاااد ادلااادصالت مباااا (Worthen&Fitzpatrick,1997, 53)ادلااادصالت، العملياااات، ادل مجاااات( 
يف عملية ا عداد والهلبة ادلعلمني ادلتدربني علل الربنامإ مباا يتءامون ما  تشمله م   بيعة الربامإ ادل دمة 

( Fedler, 1996فيادلم ي يام ص ائص وممناط تعلمية م  مهم العااصام ادلاؤلمة يف صلااح عملياة ا عاداد، و 
من األفااماد ي ومااون بباااات معااارفهم وصاارباتم، ويهااورون مهاااراتم ادلتعااددة تءااى  مائااق تعلاام تتما اال مااع 

من مثااااال هاااااتح األمنااااااط تاااااتبام يف مسااااااليى تفاااااا هم باااااادلث ات  عت ااااادممنااااااط الاااااتعلم ادلفهلااااالة لاااااديهم، وي
 .وادلشاالت اليت يواجهوهنا يف ملاات تفاعالتم احلياتية

وظهم م  صالا دراسة ممناط التعلم نتيجة تتل ص يف من منط التعلم ديثل األسلوب ادلفهلل لد  الفمد 
 Dunnعاجلتها واسرتجاعها، وهو ماا يتفاق ماع تعمياف دون ودون ألمنااط الاتعلمييف است باا ادلعلومات وم
& Dunn ,1993, 10.) 

ال ابا   وقد مبمزت نتائإ الدراسات التباي  الواضا  يف ممنااط الاتعلم لاد  األفاماد، كدراساة كال ما   ي
فعااال،،  (، ومكادت مناه تاك يااون التعلايم3002؛ الشهمي، 3002؛ الفبه وال غوا، 3003، ورمهلان

ادل تلفاة لاد  ادلتعلماني. كماا مكادت هاتح الدراساات  ظيمه لا  يتالت  مع ممناط الاتعلمجيى ت ميمه وتا
منمي لاااال ماااتعلم منهاااه اخلااااا يف الاااتعلم والاااتي خيتلاااف باااه عااا  اعصااامي  يف اسااات باا ادلعلوماااات ومعاجلتهاااا 

( بهلااامورة الاااوع  Sywelem& Dahawy,2010واالتتفااااا هباااا. وموصاااو دراساااة ساااويلم وداهااااوي ي
 تفهليالت الهلبة ألنمي م   أهنا تع ي  التعلم.  اط التعلم لد  الهلبة وتعم  ادلءتمم بأمن

( بااأن تفهلاايل ادلااتعلم دلااا يااتعل م ياامتبط بااامط الااتعل م، ولااتا فاا ن Herrmann, 1989ويعت ااد ه مااان ي
ادلتعل م، وإىل إصفاقه يف اكتءاب  الفشل يف ادل ابلة بني الامط التعل م  وادلابل التدريء  يؤدي إىل إتباط

ادلهمااة الاايت يتاادرب عليهااا، في يااد جهاادح ادلبااتوا يف الااتعل م، وي اايبه الهلااجم وادللاال، وقااد يفءاام ذلاا  بااأن 
التاااادريذ الااااتي تل اااااح ال يالئاااام منهااااه التعل ماااا ، ولااااتل  يفهلاااال من يءتاشااااف ادلعلمااااون قاااادرات  لبااااتهم 
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ل م ادل تلفاة، فاال يءاتممون يف تعلايمهم وفاق مناط تعل ام واتاد، التعليمية والتوجه يف تعلايمهم وفاق ممنااط الاتع
باال يءااعون إىل م ابلااة منيااع األمناااط التعل ميااة ادلتعااددة وادلتاوعااة وت ااد  الااربامإ الرتبويااة ادلتااساابة مااع ممناااط 

 (.Bull et al, 2000,22تعلمهمي
لرتباوي ألمنااط الاتعلم لاد  وم  هاا كانو فامة الببث يف ضمورة تعم  مد  مواتمة بمناامإ التأهيال ا

وقد مت اصتياار مناوذج ريه ماانري كوناه ي او  علال  لبة دبلو  التأهيل الرتباوي بالياة الرتبياة يف جامعاة دمشاق،
ادلبادئ الايت تؤكاد ارتبااط ممنااط الاتعلم با اهاات ادلعلماني ضلاو الاربامإ ادل دماة إلايهم، با ضاافة  رلموعة م 

ااصم اليت تادرج حتتها عدد م  ممناط التعلم ادلتاوعة، وقد متمي اصتيار هتا إىل منه حيتوي علل رلموعة م  الع
 الاموذج بااتا، علل است دامه تفهليالت ادلتعلمني يف ت ميم ا جماتات واألوضاع التعليمية.

وماا  هاااا جاااتت فااامة الببااث الااتي يءااعل إىل تعاام  ممناااط الااتعلم الءااائدة لااد  الهلبااة، والاايت حتاادد 
بة ادلفهللة عاد تعلُّم مواد بمنامإ التاأهيل الرتبوي، واليت تد  إىل جعل ادلتعلم نشها، متفاعال، دتثيالت الهل

 مع ادلواقف التعليمية/التعلمية وتث  اهتماماته.
معشؽؾةماظؾقث:م-2

مكادت الدراسااات من ماا  مهاام ادلشاااالت الاايت يواجههاا مدرسااو م اامرات بمنااامإ التأهياال، الرتبااوي هاا  
هلبااة وامااتالكهم للافايااات ادلهلوبااة ماااهم يف بمنااامإ التأهياال، بدرجااة متوسااهة إضااافة، إىل تاادحت حت اايل ال

(، وعلل المغم م  اعرتا  3088( ويسليمان، 3080يعهيات وعهيات،  ضعف ا اهاتم ضلو الربنامإ
مااا  إال منالرتبااويني بوجااود تباااي  يف قاادرات الهلبااة واسااتعداداتم، ويف الهمي ااة الاايت يفهلاالوهنا يف تعلمهاام، 

يءاااود يف جامعاتااااا هاااو التااادريذ باءاااق واتاااد اعتماااادا، علااال الهمائاااق العمضاااية كا اضااامة وا ل اااات والعااام  
 (.3002ادلبا م مو ادلااقشة دون مماعاة للفموق الفمدية بني الهلبة ير وان، 

 تلفاااة  بيعااة الت   اااات األكاددييااة ادل اصاااتال ( مناااه نتيجااة 3080ي وبياااو دراسااة روا ااادة ونوافلااة
للهلبة ادلت دمني إىل بمنامإ التأهيل الرتبوي، ف ن الربنامإ يفم  زلتو  ومهارات زلددة ال تتالت  مع ممناط 
الااتعلم ادلفهلاالة لااد  الهلبااة، األماام الااتي يظهاام ساالبا، يف مدائهاام ومهاااراتم وا اهاااتم ضلااو بمنااامإ التأهياال 

بالربناامإ، السايما ادلتعل اة باامتالط الهلباة ادلعلماني الرتبوي ويتءبى يف الفشل م  حت يق األهدا  ادلاو اة 
 للافايات التدريءية.

وقد نبع  عور الباتثة مبشالة البباث احلالياة يف ملااات تدريءاها يف بمناامإ الادبلو ، وإ امافها علال زمام 
اماو الرتبياة العملياة ما  صاالا تعبا  الهلباة عا  عاد  رضااهم عا  بمناامإ دبلاو  التاهيال الرتباوي، ولاتل  ق

(  البا، و البة، م  دبلو  التأهيل الرتبوي يف كلية الرتبية 00الباتثة بدراسة استهالعية علل عياة مؤلفة م  ي
( مااهم يشاعمون بادللال ما  الهمائاق ادلتبعاة 103جبامعة دمشق، وم  خت  اات علمياة ومدبياة وجادت من ي

ة غاا  راضااني عاا  زلتااو  بمنااامإ ( ماا  ذوي الت   ااات األدبياا003يف عمليااة ا عااداد والتاادريى، ومن ي
( ماا   لبااة الت   ااات العلميااة عاا  إغفاااا الربنااامإ للفااموق الفمديااة، وضااعف 003التأهياال، كمااا عاارب ي

( ماهم مكدوا من مساليى ت و  الربنامإ ال تتوافق مع مهدافه، وقد تبني 003مواتمته ألسلوب تعلمهم، وي
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امإ التأهياال الرتبااوي، وربهااو تلاا  الاتيجااة بهلااعف للباتثااة نتيجااة لااتل  ضااعف ا اهااات الهلبااة ضلااو بمناا
 مواتمة الربنامإ ألمناط تعلمهم، وشلا سبق ديا  حتديد مشالة الببث بالءؤاا التايل 

 ؟ممناط التعلم الءائدة لد   لبة دبلو  التأهيل الرتبوي با اهاتم ضلو بمنامإ التأهيلما عالقة د 
مأػؿقةماظؾقث:م-3

 ية تا اط اعتتمثل ممهية الببث يف ال
قاااد يفياااد هاااتا البباااث واضاااع  بمناااامإ التأهيااال الرتباااوي ومعهلاااات اذلي اااة التدريءاااية، يف تهاااويم  -3-1

مهدا  بمنامإ التأهيل وزلتواح و مائق تدريءه وت او  سلمجاتاه، مباا يتفاق ماع ممنااط الاتعلم لاد   لباة دبلاو  
 التأهيل علل اصتال  خت  اتم األكادديية وا اهاتم.

يفيااد هااتا الببااث يف رفااع الافايااة اخلارجيااة لربنااامإ التأهياال عاا   ميااق حتءااني الافايااات  قااد -3-2
التدريءية خلمجي  الدبلو ، نتيجة تهور العالقاة االرتبا ياة باني ممنااط الاتعلم الءاائدة لاديهم، وباني ا اهااتم 

 ضلو بمنامإ التأهيل الرتبوي.
ة الءااورية يف تهااويم ادلااااهإ، ومعاااي  جااودة يتفااق هااتا الببااث مااع توجهااات اجلمهوريااة العمبياا -3-3

 ادلؤسءات الرتبوية م  تيث حت ي ه رضا ادلءتفيدي  م  الربنامإ.
مأػدافماظؾقث:م-م4

  يأيت اه ديا  حتديد مهدا  الببث مبباات، علل ما مت عمضه دلشالة الببث ومربرات
 تعم  ممناط التعلم الءائدة لد   لبة دبلو  التأهيل الرتبوي. -4-1
 عم  ا اهات الهلبة ضلو بمنامإ التأهيل الرتبوي.ت -4-2
 العالقة بني ممناط التعلم واال اهات ضلو بمنامإ التأهيل الرتبوي. قياس -4-3
 يهد  الببث إىل ا جابة ع  األس لة اعتية   ـمأدؽؾةماظؾقثم5
 ما ممناط التعلم الءائدة لد   لبة دبلو  التأهيل الرتبوي؟ -
 ت الهلبة ضلو بمنامإ التأهيل الرتبوي؟ا اهاما  -
هاال توجااد عالقااة ارتبا يااة ذات داللااة إت ااائية بااني ممناااط الااتعلم الءااائدة لااد   لبااة دبلااو  التأهياال  -

 الرتبوي وا اهاتم ضلو بمنامإ التأهيل؟
مـــمصرضقاتماظؾقث:6

لل استبانة ممناط بني متوسط درجات مفماد عياة الببث عتوجد فموق ذات داللة إت ائية  ال -6-1
 .التعلم وفق متغ ي الببث  ياجلاذ، الت  ص الدراس (

باااني متوساااط درجاااات مفاااماد عيااااة البباااث علااال اساااتبانة توجاااد فاااموق ذات داللاااة إت اااائية  ال -6-2
 .ا اهات الهلبة ضلو بمنامإ التأهيل الرتبوي وفق متغ ي الببث  ياجلاذ، الت  ص الدراس (

م
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مـمحدودماظؾقث:مم7

  لبة دبلو  التأهيل الرتبوي يف كلية الرتبية جبامعة دمشق.  ايدودماظؾشرؼةم-7-1
 كلية الرتبية جبامعة دمشق.  ايدودماٌؽاغقة:-7-2
اساتبانات  وب ا    ، وقاد3082/ 3083عاا  الدراسا  دتاو الدراساة يف ال  دودماظزعـقةايم-7-3

  .3082الدراسة يف الشهم المابع عا  
تاااوا البباث ممنااط الاتعلم وا اهاات الهلباة ضلاو بمناامإ التأهيال الرتباوي   ةايدودماظعؾؿقـمم-7-4

 والعالقة بياهما.
معصطؾقاتماظؾقثمواظؿعرؼػاتماإلجرائقة:م-8

مسالوب الاتعل م الاتي يفهلاله ادلاتعلم، ويءات دمه و  Learning Styles  أمنـا ماظـؿعؾ ممم-8-1
علوماااات وخت ياهاااا وتممي هاااا واسااارتجاعها يروا ااادة دون غااا ح مااا  األسااااليى يف دراساااته، وباااه تاااتم معاجلاااة ادل

 (.202، 3080وآصمون، 
إجمائيا، بأنه  الدرجة اليت حي ل عليها ادلتعلم يف استبانة مناط الاتعلم، والايت حتادد  ع م  ويف هتا الببث 

بدياد م  صالا رلموعة ال فات اليت دتثل منط معني يتبعه ادلتعلم، واعتمد الببث احلايل منوذج ه مان لت
 منط التعلم، والتي صافو فيه ممناط التعلم إىل مربعة منواع، ومشلو االستبانة ال فات ا ددة لال منط.

ــاتم-8-2 مساالوب ماااظم ماءااق يف التفااا  والشااعور ورد الفعاال  اااح الااااس واجلماعااات   االواػ
 (.00، 3008وال هلايا االجتماعية، مو مي تدث يف البي ة يوتيد، 

ادلاتعلم يف الدرجة اليت حي ل عليها اال اح ضلو بمنامإ التأهيل الرتبوي إجمائيا،   م هل  وتعم  الباتثة
استبانة اال اح ادلءت د  يف هتا الببث، حبيث تاوعو باود االستبانة لتشمل جوانى م  مهدا  الربنامإ 

 وزلتواح ومساليى ا عداد والت و .
لءااة دراسااية تلا  ممتلاة احل ااوا علال ا جااازة بمناامإ تمبااوي  :دبؾــومماظؿيػقــرتماظ بــو م-8-3

اجلامعية، ياتءى إىل دبلو  التأهيل الرتبوي  لبة م  خت  ات سلتلفة علمية وإنءانية، ويعد ادلتعلم صالا 
، 3003دراسااته يف دبلااو  التأهياال الرتبااوي إعاادادا، تمبويااا، ونفءاايا، ديااااه ماا  شلارسااة مهاااة التاادريذ يصاايا ، 

020.) 
مظر :اىاغبماظـم-9

( تعميفاات متعاددة ألمنااط الاتعلم 3000ي وقمعانل د مورد جابم   تعرؼػاتمأمنا ماظؿعؾ م-9-1
 ماها 
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ادلتبعاة امط التعلم بأنه   مائق الفمد الهبيعياة وادلفهلالة والعاادات ل (Kinsella,1994)ف كياءال تعمي
 ائق التعليم وا تو .يف اسرتجاعه للمعلومات اجلديدة وادلهارات اليت تءتمم بغض الاظم ع   م 

بأنه  رلموعة ما  األداتات ادلميا ة للماتعلم (Gregore &Butlen, 1984) غميغور وبوتل كما عمفه 
 والدليل علل  مي ة تعلمه واست باله للمعلومات الواردة إليه م  البي ة ا يهة.

تشاال ماؤلمات  بأناه صافات وسالوكيات إدراكياة ووجدانياة وفي يولوجياة(Keefe, 1979)ويعمفاه كيياف
لابتة نءبيا، لايفية ا دراط ومعاجلة ادلعلومات والتفاعل مع البي ة التعليمية، وه  الهمائق اليت يءتجيى م  

 صالذلا الهالب إىل األوضاع التعليمية.
 فعمفه بأنه الهمي ة ادلفهللة لد  الفمد  دراط ادلعلومة ومعاجلتها. (kolb, 1984)مما كولى 

لتعميفااات كتعمياااف إدارة احتاااد ادلاادارس األممياياااة، وتعميااف االحتااااد ال ااوم  دلاااديمي وهااااط الاثاا  مااا  ا
ادلاادارس الثانويااة، وبعامااة تتفااق التعميفااات علاال رلموعااة ماا  ال اافات ألمناااط الااتعلم ممههااا مهنااا رلموعااة ماا  

بالتعامل مع البي ة اخل ائص الع لية والش  ية والهمائق ادلتبعة يف التعامل مع ادلعلومات والعادات ادلتعل ة 
التعليميااااة، ويعااااد االصااااتال  يف هااااتح ال اااافات العاماااال األساااااس يف ظهااااور الفااااموق الفمديااااة بااااني ادلتعلمااااني 

 واصتال   مائق التعلم.
ممناذجمأمنا ماظؿعؾ :م)منوذجمػريعان(:م-9-2

الاتي  (Carl Jungصا فو ممناط التعل م بامااذج  متعاددة ، ويعاد موا هاتح الامااذج مناوذج كاارا جاا  ي
(، يليااه منااوذج كولااى 20، 8221صاااميف ممناااط الااتعلم إىل  ااعوري وتفااا ي وتءاا  وتدساا  يقهااام ، 

 ,Wilson & Hill, 1994( التي صاف ممناط التعلم إىل التباعدي والتمثل  والت اريب وادلوائم يKolbي

اااااااام وزل (Myers-Briggوصااااااااا ف يف منااااااااوذج مااااااااايمز باااااااامج ي (،351 اااااااااس ومفا  اااااااام إىل انبءااااااااا   وتءمي ا 
 Four(، وحتدد يف منوذج ماارل  التي ي هل  عليه م هل  ريالفورماتري يHadfield, 2006, 372ي

Major Learning Style “4MAT” مربعاة ممنااط تعل ام تءاى ماداصل ادلعلوماات ها  االبتاااري )
(، وحتاادد يف منااوذج جمجيااورط Mountford et al, 2006, 141والتبليلاا  واحلءاا  والااديااميا  ي

( مربعة ممناط للتعلم  ا ءوس ااا التءلءل ، ا ءاوس ااا العشاوائ ، امامد ااا التءلءال ، Gregorc, 1985ي
 ( وغ ها م  ممناط التعلم. Hadfield, 2006, 373اممد اا العشوائ  ي

وسي ت م يف هتا الببث وصف منوذج ه مان العتمادح علياه، تياث ورد يف ه ماان، وساتاياو مااري، 
 ,Herrmann, 1989; Steyn& Maree, 2003; She, 2005; Careyوف ا  ي و ا ، وكااري،

1997; Voges, 2005 ) وصااف ممناااط التفااا  األربعااة يف األجاا ات األربعااة للاادما . ووصااف ص ااائص
التعلم يف كل م  هتح األج ات األربعة، ووصاف الهمائاق التعليمياة والءاياقات الايت تت ابال معهاا، وفيماا يلا  

   هتح األمناط إجياز وصف مالم
م)اىزءماألؼلرماظعؾو معنماظدعاغ(:مExternal LearningاًارجيممAمنطماظؿعّؾ مم-9-2-1

 ادلعتمد علل احل ائق والتبليل  والع الحت والاظمي   ي هل  عليه ه مان بعدة م هلبات، وه 
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 :ذلتا الامط م هل  التعل م اخلارج ، ومهم ص ائ ه منهالببث واعتمد. واخلارج 
 قادر علل االستدالا االستاتاج  م  معلومات وبيانات ساب ة. Logical ماه   -
 حيدد اخليارات علل مساس الع ل وليذ علل مساس العا فة. Rational تربيمي( يع الحت -
 حيى العمل مع احل ائق، ويتعامل معها بدقة و مائق مدروسة.Factual ت ائ    -
 ات وفب ها وت ييمها.يهتم بباات الاظمي Theoristicنظمي  -
 يهتم باألمور الواقعية وال يهمه األمور اليت قد حتدث يف ادلءت بل. Realistic واقع   -
 قادر علل   ئة األفاار واصتبار مد  ادلالتمة فيما بياها. Analytical حتليل   -
 ي ة.يتوجه ضلو العالقات العددية ودييل إىل معمفة ال ياسات الدق Quantitative كم   -
 يدرط األرقا  ويفهمها وقادر علل معاجلتها. Mathematical  رياض  -
 ديارس مو يهلم  متااما، وت ييما، بعااية، كاحلام علل مع ولية فامة ما. Critical ن دي  -
 يفهم ويهبق ادلعمفة العلمية واذلادسية. Technical ت ين  -
 بالتالفات وادلي انيات واالستثمارات.كفت يف توجيه قهلايا كمية تمتبط   Financial مايل  -
م)اىزءماألؼلرماظلػؾيمعنمProcedural LearningاإلجرائيمBمنطماظؿعّؾ مم-9-2-2

مغ(:اظدعا

 ي هل  عليه ه مان بعدة م هلبات، وه   ادلوجه، ادل  هط، ادلاظ م، التءلءل ، ا جمائ ، واعتمد
 ائ ه ذلتا الامط م هل  التعل م ا جمائ ، ومهم ص الببث 
 يتعامل مع األ يات واألفاار واتدة تلو األصم  مو بالرتتيى. Sequential تءلءل   -
 يمتى ادلفاهيم واأل يات والعااصم يف عالقات مرتابهة ماه يا،. Organize ماظ م  -
 يهتم مبفمدات مو مج ات الفامة مو ادلشموع. Detailed تف يل  -
 .عاحت لتب ق هناية ممغوبة قبل البدت يف التافيتيشال األساليى مو ادل Planner سله ط  -
 .يتبع إجماتات ومعاي  زلددة يف عمل األ يات  Proceduralإجمائ  -
 .م يد ويتبام يف مشاعمح ضلو اعصمي  Controlled زلاو  وموجه  -
 .دييل إىل االستممارية يف األفاار واألوضاع ادلثبتة والت ليدية Conservative زلافظ  -
 يهتم با تو  ا دد وادلبين بشال جيد. Structured زلدد الباية  -
 يتجاى ادل ا مة ويفهلل العمل يف البي ة اعماة. Risk-Avoiding غ  سلا م  -
 ادلهمات بالوقو ا دد. ياج  Timelyزمين  -
مغ(:)اىزءماألمينماظلػؾيمعنماظدعامInteractive LearningاظؿػاسؾيمCمنطماظؿعّؾ مم-9-2-3

   اا   -ادلشاااعمي والعااا ف  واالجتماااع  والبااني  ي ااهل  عليااه ه مااان بعاادة م ااهلبات، وهاا 
 :ذلتا الامط م هل  التعلم التفاعل ، ومهم ص ائ ه منهالببث  والتفاعل ، واعتمد
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يءااتهيع بءااهولة تهااويم عالقااات  يبااة ذات معاا  مااع سلتلاااف  Interpersonal    اا  -بااني -
 .هلل مبشاركة اعصمي  والتعاون معهمالااس، ويتعل م بشال مف

 .ديتل  مشاعم م  الءهولة إلارتا وظهورها لديه Emotional عا ف   -
يااتعل م باساات دا  تواسااه باااللمذ والءاامع والشاام والتااتوق والاظاام  Kinesthetic تمكاا -تءاا  -
 .واحلمكة
 .مهايءت د  األ يات والعالقات وا  ارات كممثلة لألفاار وفه Symbolic رم ي -
يءتمتع مو منه ماهم يف التلوي  والمسم وادلوسي ل والابو، وقادر علل تاءيق اللون  Artistic فين  -

 .والت ميم والباية  تداث آلار سارة
 .يتعامل مع الموح بانف اا ع  اجلءد مو ع  األ يات ادلاديةSpiritual روت   -
 .مفاارحيعرب ع  نفءه ومشاعمح وآرائه و  Expressive تعب ي  -
 .يعرب ع  مشاعمح ويعم  مشاعم اعصمي  وآرائهم وحيرتمها Feeling  عوري  -
 .يبل   الفمد ادلشارط معه با اط ال وة يف سلوكه ويعل مه ما تعل مه  Supportiveداعم -
 .لديه مهارات حتدث  جيدح؛ وضوح وفعالية بادلفمدات Verbal لفظ  -
 متع بال ماتة.ي مم علل الغالى ويءت Reader قارئ -
 .يتواصل بوضوح مع الالمات ادلاتوبة ويءتمتع هبا Writer كاتى  -
)اىــزءماألميــنماظعؾــو معــنمInternal LearningاظــداخؾيمDمنــطماظــؿعّؾ مم-9-2-4

 اظدعاغ(:

( واالبتااااااري Open-Mindedي ااااهل  عليااااه ه مااااان بعاااادة م ااااهلبات، وهاااا   ادلتفاااات  الاااادما  ي
ذلاااتا الاااامط م اااهل  الاااتعل م الاااداصل ، ومهااام  البباااث ، واعتمااادوالاااداصل لااا  والتااااامل  والتبليلااا  والت ي

 ص ائ ه 
 يتعل م مبشاهدة ال ور والمسومات وادل ههات والعمو  العملية. Visual ب مي  -
 مو للفااامة، اجل ئيااة العااصاام إىل المجااوع دون الاليااة ال ااورة ويفهاام ياادرط Holisticكلاا ( ي مشااويل -

 الءياق. مو ادلفاهيم
 يبتام مفاارا، و مائق و مدوات جديدة.Innovating ابتااري  -
يااون صاورا، ع لياة أل ايات غا  زلءوساة علال الفاور، مو مهناا لا  تادرط كلياة يف  Imaginative ختيلا   -

 الواقع، وقادر علل مواجهة ادلشاالت والتعامل معها بهمائق جديدة.
 األفاار، واألوضاع إىل كل  موتد.يمك ى قهع ومج ات وعااصم  Integrative تاامل   -
 يت يل مفاار ا،و آرات لتوليد مفاار رلمدة م  ممثلة زلددة. Conceptual مفاهيم   -
 يوتد األفاار، والعااصم، وادلفاهيم ادلاف لة يف   ت جديد. Synthesizer تمكييب -
 يعاجل يف الوقو نفءه مكثم م  مدصل ع ل . Simultaneous ت امين  -
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يعم   ي ا، ما دون التفا  به بشال معل ، وديتل  فهما، لابتا، دون احلاجة إىل  Intuitive تدس  -
 ت ائق وبماهني.

 .يءتاشف ادلعلومات بافءه Self - discovery مءتاشف ذايت  -
 مبادر يف عمل األ يات م  تل ات نفءه. Initiative مبادئ ومبادر -
تياديااة وإبداعيااة، وقااادر علاال  ميااع األ اايات مااع بعهلااها ديتلاا  مفاااارا، غاا  اع Creative إبااداع  -

 بهمائق جديدة وختيلية.
 يفهلل بي ة العمل اليت حتتوي علل ادل ا م. Risk- Takingسلا م -
ماظدراداتماظلابؼة:م-11

ماظدراداتماظعربقةماظيتمتـاوظتمأمنا ماظؿعؾ :م-11-1

ظػـرو ميفمأدـاظقبماظـؿعؾ مظـد ممممما:م)ـوانبعماظلعودؼةيفمم(2112)اظصؾاريمورعضانمدرادةمم-

م(.رؾؾةماىاععةميفمضوءماظؿكصصموعلؿو ماظؿقصقرتماظدرادي

الفااموق يف مساااليى الااتعلم لااد   لبااة اجلامعااة يف ضااوت الت  ااص ومءااتو  تعاام  تااد  الدراسااة إىل 
لم (  البا، و البة. واست د  الباتثان استبانة مساليى الاتع000التب يل الدراس . وبلغو عياة الدراسة ي

( بادا،. ومظهمت نتائإ الدراساة ماا 21( ويتاون م  ي8220ادلعدا يادلهور( التي معدح إنتوستل وتايو ي
يأيت  وجود فموق دالة إت ائيا، يف مسلوب التعلم العميق، تبعا، دلتغ  الت  ص الدراس  ل احل الت  ص 

  الت  اااص الدراسااا  ل ااااحل العلمااا ، وجاااود فاااموق دالاااة إت اااائيا، يف مسااالوب الاااتعلم الءاااهب  تبعاااا، دلتغااا
الت  ص األديب. ووجود فموق دالة إت ائيا، يف مسلوب التعلم، العميق وفق متغ  التب يل ل احل الهلبة 
ممتفع  التب يل. وعد  وجود فموق دالة إت ائيا، بني رلموعة الهلبة ممتفعا  التب ايل، ورلموعاة الهلباة 

 .ما فهل  التب يل يف درجات مسلوب التعلم الءهب 
)درادةمظؾعالضةمبـ مأدـاظقبماظـؿػؽريموأدـاظقبمممممبعـوان:ممعصريفمم(2114)مدرادةمعـشارم-

اظــؿعؾ موأمنــا ماظــؿعؾ مواظــؿػؽريسموعــد مادــفاعفاميفماظؿـؾــرمباظؿقصــقرتماظدرادــيمظــد مرؾؾــةمم

 اىاععة(.
لتفااا ، تاد  هااتح الدراساة إىل تعاام  العالقاة بااني مسااليى التفااا  ومسااليى الااتعلم، وممنااط الااتعلم وا

(  الباااا، 232وماااد  إساااهامها يف التاباااؤ بالتب ااايل الدراسااا  لاااد   لباااة اجلامعاااة. وتاوناااو العيااااة مااا  ي
و الباااااة. و  ب اااااو مدوات الدراساااااة التالياااااة  م يااااااس مسااااااليى التفاااااا  مااااا  إعاااااداد ريسااااارتنربجري وريواجاااااامري 

فا  م  إعداد ريتورانذ  (.واستبانة عمليات الدراسة م  إعداد ريبيج ري. وم ياس ممناط التعلم والت8228ي
 (. وصل و الدراسة إىل الاتاائإ التالياة  وجاود عالقاة ارتبا ياة ذات 8211وآصمونري وتممنة صالح مماد ي

داللة إت ائية بني مسلوب التعلم الءهب ، وكل م  مسالويب الالا  وادللاا . وجاود عالقاة ارتبا ياة ذات 
ليى التفاااا  التشاااميع ، واحلامااا ، وا لااا ، داللاااة إت اااائية باااني مسااالوب الاااتعلم العمياااق، وكااال مااا  مساااا
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والت اادم ، واذلمماا ، واألقلاا ، والفوضااوي، والااداصل ، واخلااارج . وجااود عالقااة ارتبا يااة موجبااة ذات داللااة 
إت ائية بني مسلوب التعلم التب يل ، وكل م  مساليى التفا  التشميع ، واحلام ، وا ل ، والت دم ، 

 والداصل . واذلمم ، واألقل ، والفوضوي،
)أثـرمتوزقـبمبرغـاعجمعؼـ ئمضـائ مسؾـىمممممممم:عــوانمبمصؾلـط ميفمم(2118)مأبومشزالدرادةمم-

عراساةمأمنا ماظؿعؾ ماظؾصرؼةمواظلؿعقةموايرطقةمسؾىمهصـقرتمرـالاماظصـبماظلـاباميفماظؾغـةمممممم

ماإلنؾقزؼةمواواػاتف محنوػا(.

نالي يااة، وتهااويم ا اهاااتم ضلوهااا تاد  الدراسااة إىل حتءااني مءااتو  حت اايل الهااالب يف مااادة اللغااة ا 
وذل  م  صالا مماعاة ممناط تعلمهم عاد ختهيط الدروس وتافيتها وت وديهاا، وتاوناو عيااة الدراساة ما  

(  الباااا، مت اصتياااارهم بشاااال ق ااادي، وقاااا  00رلماااوعتني يضاااابهة و ميبياااة( وتاوناااو كااال رلموعاااة مااا  ي
ممنااااط الاااتعلم، وم يااااس اال اهاااات، إضاااافة إىل  الباتاااث ب عاااداد اصتباااار حت ااايل ، كماااا اسااات د  م يااااس

الربناااامإ ادل ااارتح، والاااتي اتتاااو  علااال رلموعاااة مااا  الااادروس ادل ههاااة وال ائماااة علااال مماعااااة ممنااااط تعلااام 
الهااالب. وماا  مباامز نتااائإ الدراسااة مااا يلاا   نتااائإ م ياااس ممناااط الااتعلم مظهاامت من الهااالب لااديهم ممناااط 

 ااائم علاال مماعاااة ممناااط الااتعلم فلااه ملاام ذو  داللااة إت ااائية علاال التب اايل  سلتلفااة. ممااا بالاءاابة للربنااامإ ال
تيااث اسااتدا الباتااث علاال صلاااح وفعاليااة التاادريذ ال ااائم علاال ممناااط الااتعلم وملاام  ،واال اهااات ضلااو ادلااادة

 ذل  ا جيايب علل التب يل يف اللغة ا نالي ية، واال اهات ضلوها.
عـوانم)أمنا ماظؿعؾ مواظؿػؽريمظد مرالاموراظؾـاتممبمودؼةاظلعيفمم(2119)ماظشفر درادةمم-

مجاععةمرقؾة(.

تااد  الدراسااة إىل تعاام  ممناااط الااتعلم والتفااا  ادلفهلاالة لااد   ااالب و البااات جامعااة  يبااة بادلدياااة 
(  البا، و البة م  ادلءاتويات األولياة والاهائياة يف لاالث كلياات 8328ادلاورة. وتاونو عياة الدراسة م  ي

ليااات جامعااة  يبااة. واساات د  الباتااث م ياااس ممناااط الااتعلم والتفااا  لتااورانذ، وادلاارتجم ماا  يمااماد، ماا  ك
(. وماا  مباامز نتااائإ الدراسااة  وجااود فااموق دالااة إت ااائيا، بااني عيااايت كليااة العلااو  والرتبيااة يف درجااات 8220

الهااالب والهالبااات يف  الا ااف الاااموي األيءاام ل اااحل عياااة كليااة الرتبيااة. ووجااود فااموق دالااة إت ااائيا، بااني
متوسااط درجااات الا ااف الاااموي األيءاام ل اااحل الهالبااات. ووجااود فااموق دالااة إت ااائيا، بااني عيااايت كليااة 
العلو  والرتبية يف متوسهات درجة الامط ادلتاامل ل احل رلموعة كلياة العلاو . ووجاود فاموق دالاة إت اائيا، 

 دلءيهم.بني التكور وا ناث ل احل التكور يف الامط األيءم ا
:م)أمنـا ماظـؿعؾ ماٌػضـؾةمظـد مرؾؾـةممممممــوانمبعماألردنيفمم(2119)مدرادةمرالصقهموماظزشولم-

مجاععةمعرتةموسالضؿفامباىـسمواظؿكصص(.

هدفو الدراسة إىل الاشف ع  ممناط التعلم الءائدة لاد   لباة جامعاة مؤتاة، وماد  تبااي  مثال هاتح 
(  الباااا، و الباااة مااا  020اوناااو عيااااة الدراساااة مااا  ياألمنااااط بااااصتال  اجلااااذ والت  اااص األكااااددي . وت
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 – لبة جامعة مؤتة. واست د  الباتث م ياس تورانذ وزمالئه ادلعمو  باسام ريمسالوب تعلما  وتفاا ط 
منوذج مري. ومظهمت نتائإ الدراسة ما يأيت  وجود فاموق دالاة إت اائيا، يف نءابة انتشاار ممنااط التفاا  تعا   

حل  لبة الت   ات األدبية، وعد  وجود فموق دالاة إت اائيا، تعا   دلتغا  دلتغ  مءتو  الت  ص، ول ا
اجلاااذ. كمااا مظهاامت الاتااائإ ساايادة الااامط األيءاام ماا  الااتعلم لااد  مفااماد عياااة الدراسااة يليااه الااامط األدياا  

  فادلتاامل.
م:م)أمنـا ماظـؿعؾ ماألطــرمتػضـقالىمظـد مرؾؾـةممممممعــوانمبماألردنميفم(2111)مأبوماظـاد درادةمم-

مجاععةماإلدراءماًاصةماظواضا...اظطؿوئ(.

تد  الدراسة إىل تعم  ممناط التعلم األكثم تفهليال، لد   لبة جامعة ا سمات اخلاصاة بااألردن، وهال 
(، وادلءااتو  ، مصاام ITهااااط عالقااة بااني منااط الااتعلم األكثاام تفهلاايال،، ونااوع الثانويااة العامااة يعلماا ، مديب، 

( ماا   لبااة جامعااة ا ساامات 11رتاكماا ، وقااد اقت اامت عياااة الدراسااة علاال يالدراساا ، واجلاااذ، وادلعاادا ال
وادلءااجلني دلءاااقات كليااة العلااو  الرتبويااة. واساات د  الباتااث مؤ اام ممناااط الااتعلم لفلاادر وسااولومون الااتي 

( بادا، ل ياس األمناط ينشط/تأمل ، تء /تدس ، ب مي/لفظ ، متءلءل/مشويل(. وم  00تاون م  ي
( ومااااااا    الاااااااامط 223اساااااااة  كاناااااااو معلااااااال نءاااااابة للاااااااامط ياحلء /احلدسااااااا ( وهااااااا  يمباااااامز نتاااااااائإ الدر 

( وهااتا يعااين تفهلايل الهلبااة ذلااتي  الامهااني، ومكاادت الدراسااة 3 21.2يالب امي/اللفظ ( وكانااو نءاابته ي
وجااود اصتالفااات دالااة إت ااائيا، يف ممناااط الااتعلم تعااود إىل نااوع الت  ااص يف الثانويااة العامااة، با ضااافة إىل 

 ود فموق دالة إت ائيا، يف تفهليل منط التعلم تع   للجاذ يذكم، منثل(.عد  وج
:م)أثرمأمنا ماظؿعؾ ماٌػضـؾةمسؾـىمصعاظقـةممممـوانبعماألردنيفمم(2111)مآخرونمػقالغودرادةمم-

ماظذاتمظد مراظؾاتمضل ماظعؾومماظ بوؼةميفمطؾقةماألعريةمساظقة(.

ة علاال فعاليااة الااتات لااد   البااات قءاام العلااو  تااد  الدراسااة للاشااف عاا  ملاام ممناااط الااتعلم ادلفهلاال
(  البااااة ماااا   البااااات 800الرتبويااااة يف كليااااة األماااا ة عاليااااة اجلامعيااااة باااااألردن، وقااااد بلغااااو عياااااة الدراسااااة ي

الباااالوريوس قءاام العلااو  الرتبويااة، وقااد اتبعااو الدراسااة ادلاااهإ الوصااف  ادلءااب ، وقااد اساات د  الباااتثون 
ادلفهلاالة وم ياااس  اا ر ل ياااس ممناااط الااتعلم ادلفهلاالة يالءاامع ،  ألمناااط الااتعلم VARK م ياااس فااارط

الب اامي، قمائ /كتااايب، عمل /تمكاا (، ومت التوصاال إىل الاتااائإ التاليااة  إنمي منااط الااتعلم ادلفهلاال لااد  مفااماد 
العياة كان الامط العمل /احلمك ، كما م ارت الدراسة إىل عد  وجود فاموق دالاة إت اائيا، يف درجاة فعالياة 

ت ت عااا   ألمنااااط الاااتعلم، والءااااة الدراساااية لاااد  مفاااماد عيااااة الدراساااة، ففااا  تاااني مظهااامت الاتاااائإ من الاااتا
الهالبااات ذوات ادلعاادالت الرتاكميااة جيااد جاادا، فااأكثم مفهلاال يف درجااة فعاليااة الااتات ماا  الهالبااات ذوات 

ممنااط الاتعلم ادلعدالت الرتاكمية جيد ومقل م  جياد، ماجهاة مصام  كشافو الدراساة عا  وجاود فاموق باني 
 ادلفهللة والءاة الدراسية وادلعدالت الرتاكمية لد  عياة الدراسة.

م
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 :ألمنا ماظؿعؾ مظدراداتماألجـؾقةام-11-2

:)درادةماظعالضةمب مأدـاظقبماظـؿػؽريمممعـوانبمغقفريؼاميف Judi (2006) درادةمجود مم-

موعداخرتماظؿعؾ مظد مرؾؾةماىاععةميفمغقفريؼا(.

تاوناو عيااة الدراساة ر ث العالقة ادلشرتكة بني مساليى التفا  ومساليى الاتعلم.تد  الدراسة إىل حب
( مااا   لباااة جاااامعيت الببمياااة العءاااامية وإدارة األعمااااا. مدوات الدراساااة هااا   قائماااة مسااااليى 180مااا  ي

يف الااتبام الع لااا  الااتايت. وقائمااة مسااااليى ومهااارات الدراسااة للهلباااة  (Lestrnberg)التفااا  لءاارتنرب  
. ومظهاااامت الاتااااائإ  منمي ادلشاااااركني الااااتي  سااااجلوا درجااااات عاليااااة يف مساااالوب (Lantoseel)نتوساااالري ريال

التفااا  الت ااادم  سااجلوا درجاااات عاليااة يف  مائاااق الاااتعلم الاايت تعتماااد علاال الفهااام، وربااط األفااااار بادلعمفاااة 
 هم.الءاب ة. كما وجدت عالقة ارتبا ية دالة بني األسلوب التشميع  و مي ة التعلم بالف

:م)أمنا موادـ اتقفقاتماظـؿعؾ مظـد ممممعـوانبمأثقوبقايفم ( Tesfaye (2009درادةمتلػيمم-

مرؾؾةماٌدردةماظـاغوؼةميفمأثقوبقاميفمتعؾ ماظرؼاضقات(.

تد  الدراسة إىل تعم  ممناط التعلم لد   لبة ادلدرسة الثانوية يف مليوبياا، وتءاليط الهلاوت علال عادد 
ت دا  دتثاايالتم ادلفهلاالة عاااد تعلاام المياضاايات والءااببية يف ت ااميم مااااهإ ماا  ال هلااايا والاايت حتااد ماا  اساا

( معلماا، ما  20(  البا، و البة، م   لبة ادلدرساة الثانوياة، وي302المياضيات. وتاونو عياة الدراسة م  ي
 &Dunn)معلماا  المياضااايات يف ادلاادارس الثانوياااة. واساات د  الباتاااث اسااتبانة ممنااااط الااتعلم لااادن ودن

Dunn, 1993) وبهاقااة م ااابالت. وتوصاالو الدراسااة إىل مااا يلاا   إنمي الهلبااة ال يتعلمااون علاال مساااس ،
ممناط التعلم وا سرتاتيجيات ادلفهللة لديهم، ومن ادلااهإ الثانوية حباجة إىل إصالح الستيعاب ممناط التعلم 

 وا سرتاتيجيات ادلفهللة لد  الهلبة.
:م)صقــصمعـــوانبمعصــريفمم(Sywelem&Dahawy (2010درادــةمدــوؼؾ موضــقاو مم-

متػضقالتمأمنا ماظؿعؾ مب مرؾؾةماىاععاتماٌصرؼة(.

تااد  الدراسااة إىل حتديااد ممناااط الااتعلم ادلفهلاالة لااد  الهلبااة ادلعلمااني ي لبااة كليااة الرتبيااة( يف اجلامعااات 
وتاونو  ادل مية، وهل هااط فموق بني اجلاءني، وادلءتو  الدراس ، والت  ص علل منط التعلم ادلفهلل.

(  البا، و البة، م  كلية إعداد ادلعلماني يف ا ااعيلياة. واسات د  الباتثاان اساتبانة 338عياة الدراسة م  ي
( بااادا،. وماا  مباامز نتااائإ الدراسااة مااا يلاا   يوجااد ملاام لااال ماا  ياجلاذ/ادلءااتو  الدراساا ، 03ماونااة ماا  ي

، مشاااا ، ب اااامي، تمكاااا ، دلءااااا ، الت  ااااص( علاااال ممناااااط الااااتعلم ادلفهلاااالة لااااد   لبااااة الاليااااات ياعاااا 
 دلء /اع ،  باعة( وذل  بدرجات متفاوتة. 

ماظدراداتماظيتمتـاوظتمتؼقق مبرغاعجمدبؾومماظؿيػقرتماظ بو :م-11-3

:م)تؼوؼ ماسـدادماٌعؾؿـ مضؾـرتماًدعـةمةاععـةممممممعـوانبماألردنيفمم(2111)ماظؿاجيدرادةمم-

معرتةمعنموجفةمغظرماًرجي (.
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و  بمنامإ التأهيل قبل اخلدمة م  وجهة نظم اخلمجيني، وقد  ب و استبانة لت ييم تد  الدراسة إىل ت 
(  البا، و البة،، وبياو الاتائإ 12مهدا  الربنامإ وزلتواح، والهمائق التدريبية والت و  علل عياة مؤلفة م  ي

افايااات التدريءااية من درجااة رضااا اخلاامجيني عاا  الربنااامإ كانااو متوسااهة، كمااا بياااوا من درجااة امااتالكهم لل
 ميهلا، متوسهة.

:م)عــد متؾؾقــةمبرغــاعجماظــدبؾومميفمجاععــةممعـــوانبماألردنيفمم(2114)ماظزبقــد درادــةمم-

ماظريعوكمظؾؽػاؼاتماٌفـقةمٌعؾ ماظعؾوم(.

تااااد  هااااتح الدراسااااة إىل معمفااااة مااااد  تلبيااااة بمنااااامإ التأهياااال يف كاااال ماااا  جااااامعيت ال مااااوط واألردنيااااة 
علاام العلااو  ماا  وجهااة نظاامهم، و بااق الباتااث للتب ااق ماا  ذلاا  اسااتبانة علاال عياااة لالتتياجااات ادلهايااة دل

(  الباااا، مااا   لباااة الااادبلو  خت اااص علاااو ، وبيااااو الاتاااائإ من بمناااامإ الااادبلو  يف جامعاااة 802مؤلفاااة مااا  ي
 ال موط ت ق نءبة رضا جيدة يف تني مهنا كانو متوسهة يف بمنامإ اجلامعة األردنية كال.

:م)عد مهؼققمبرغاعجمدبؾومماظؿيػقرتماظ بـو ممعـوانبماألردنيفمم(2118)مدرادةمذطـاو م-

مظؾؽػاؼاتماظ بوؼةميفمزرتماضؿصادماٌعرصة(.

تاد  الدراساة إىل تعام  وجهااة نظام  لباة دبلااو  التأهيال الرتباوي يف حت يااق الربناامإ لألهادا  الرتبويااة 
و الباة،، وبيااو الاتاائإ من الهلباة جيادون من  الباا، 811ادلوضوعة له، و ب و استبانة علل عياة مؤلفة م  

 الربنامإ زل ق بدرجة كب ة لديهم، وال يوجد فمق يع   دلتغ  اجلاذ والت  ص األكاددي .
:م)تؼقــق مبرغــاعجماظــدبؾومماظعــامميفمـــوانبعماألردنيفمم(2111)مسطقــاتموسطقــاتدرادــةمم-

مرماظطؾؾة(.اظ بقةميفمجاععةمايل مبنمراللميفماألردنمعنموجفةمغظ

تاد  الدراسااة إىل معمفااة رمي  لبااة دبلااو  التأهياال الرتبااوي يف بمنااامإ التأهياال ومااد  حت ي ااه لألهاادا  
( الااى و البااة، وبياااو الاتااائإ درجااة رضااا 302، و ب ااو اسااتبانة علاال عياااة مؤلفااة ماا  يادل اامم ألجلهااا

 ة إت ائية تعود دلتغ  اجلاذ.متوسهة م   لبة الدبلو  ع  بمنامإ التأهيل، وعد  وجود فموق ذات دالل
:م)اظؽػاؼـاتماظؿدرؼلـقةماٌؿـواصرةمظـد مرؾؾـةممممممعــوانمبمدـورؼةميفمم(2111)مدرادةمدؾقؿانم-

دبؾومماظؿيػقرتماظ بو مختصصمتارؼخسميفمضوءماٌعاؼريماظورـقـةمٌــاػجماظؿعؾـق ماظعـاممعـامضؾـرتممممممم

ماىاععي(.

كما هاو متاوافم يف بمناامإ التأهيال لاد   لباة   تد  الدراسة إىل معمفة مد  توافم الافايات التدريءية
 البااا،  01الاادبلو  يف جااامعيت تشاامي  ودمشااق وماا  وجهااة نظاامهم، و ب ااو اسااتبانة علاال عياااة مؤلفااة ماا  

و البااة، خت ااص تااارين، وبياااو الاتااائإ من تااوافم الافايااات لااديهم كااان بدرجااة متوسااهة باامميهم، وال توجااد 
 فموق تع   دلتغ  اجلاذ واجلامعة.

معوضاماظؾقثماياظيمعنماظدراداتماظلابؼة:ممم-11-4

 م  صالا اال الع علل الدراسات الءاب ة، وجدت الباتثة من الببث احلايل قد اتفق مع الدراسات 
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الءاااب ة يف مناااه تاااااوا موضااوع ممنااااط الاااتعلم ادلفهلاالة لاااد  الهلباااة كمتغاا  مساسااا  يف البباااث، إضاااافة إىل 
ل الرتبوي م  وجهة نظم  لبة الدبلو  وف ا، دلتغا  اجلااذ والت  اص. كماا دراسة ت ييم بمنامإ دبلو  التأهي

يتمياااا  الببااااث احلااااايل عاااا  الدراسااااات الءاااااب ة يف دراسااااة ممناااااط الااااتعلم الءااااائدة لااااد  الهلبااااة وعالقتهااااا 
 .باال اهات ضلو بمنامإ التأهيل الرتبوي

مـماجراءاتماظؾقث:م11

الوصاف  التبليلا  الاتي حيااوا ريوصاف  بيعاة يعتماد البباث علال ادلااهإ  عـفجماظؾقث:م-11-1
الظاهمة موضع الببث، فادلاهإ الوصف  التبليل  يءاعد علل تفء  الظواهم الرتبوية ادلوجودة، كما يفءم 
العالقاات بااني هاتح الظااواهمري، يهلااا  إىل ذلا  منااه يءااعد الباتثااة يف احل ااوا علال مكاارب قادر شلااا  ماا  

إىل ت ااائق الواقااع، وتعااد األحباااث الوصاافية مكثاام ماا  مشااموع جلمااع  ادلعلومااات تااوا هااتح الظااواهم اسااتاادا، 
 (.808، 3000معلومات فه  ت ف وحتلل وت يذ وت  يم وتفءم يعباس وآصمون، 

ماجملؿؿاماألصؾيموسقـةماظؾقث:م-11-2

يتاون امتمع األصل  للبباث ما  منياع  لباة دبلاو  التأهيال   اجملؿؿاماألصؾيمظؾؾقثم-11-2-1
(  الباا، و الباة وفااق إت اات كلياة الرتبياة للعااا  210كلياة الرتبياة جبامعاة دمشااق والباال  عاددهم يالرتباوي يف  
   يقءم االمتبانات، كلية الرتبية(.3083/3082الدراس  
( 000العياة بشال عشوائ  بءيط، وتاونو عياة الببث م  ي وببس   سقـةماظؾقث:م-11-2-2

ق، ودتثاااال هااااتح العياااااة نءاااابة بااااوي يف كليااااة الرتبيااااة جبامعااااة دمشاااا البااااا، و البااااة ماااا   لبااااة دبلااااو  التأهياااال الرت 
 (.8( م  رلتمع الببث األصل . موزعة وفق اجلدوا ي01.203ي

 و 1الجارل  
 البحثت زع أف اد ع ه  البحث رف  يل   و 

 الاءبة عدد الهلبة الف ة ادلتغ 

 اجلاذ
 3 00,2 331 التكور
 3 23,8 301 ا ناث

 : 111 476 المجم ع ال ا.

 الت  ص الدراس 
 3 20,0 300 علم 
 3 02,0 320 مديب

 : 111 476 المجم ع ال ا.
مأدواتماظؾقث:مم-11-3

 اتبعو الباتثة اخلهوات اعتية يف مدوات الببث  ادؿؾاغةمأمنا ماظؿعؾ :م-11-3-1
 ي ةا  انلالع را ل ار أ عاد انسلبان   -

  ياس ممناط التعلم ادلفهللة لد  الهلبة، وادلهورة مصال، م  ( لShe (2003اعتمدت الباتثة مداة    
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، (Herrmann Brain Dominance Instrument ريHBDIمداة ه مااان للءاايادة الدماغيااة يري
 (.3وتهلم االستبانة اماالت األربعة ا ددة كما يوضبها اجلدوا ي(. 3001والتي قا  برتمنته نوافلة ي

 و 2الجارل  
 اسلبان  أنمال اللعائ ت زع  ه د يجانا

 الباود رلاالت استبانة ممناط التعلم لا ه مان

، 20، 20، 23، 32، 31، 33، 82، 80، 83، 1، 8 ياجل ت األيءم العلوي(  Aاماا األوا  ربع الدما  
00 ،02 ،20 ،21 

، 01، 00، 00، 22، 22، 30، 30، 80، 2، 0، 2 ياجل ت األيءم الءفل (  Bاماا الثاحت  ربع الدما  
20 ،28 ،20 ،20 

، 21، 22، 20، 30، 32، 32، 81، 82، 80، 2، 3   ياجل ت األدي  الءفل (Cاماا الثالث  ربع الدما  
08 ،02 ،22 ،00 

، 02، 03، 20، 28، 30، 38، 80، 82، 88، 0، 0 (اجل ت األدي  العلوي  يDاماا المابع  ربع الدما  
00 ،23 ،22 ،22 

 انسلبالع   ألدات. البحث  الاراس   -
يهااد  التب ااق ماا  وضااوح باااود االساااتبانة وتعليماتااا، قامااو الباتثااة بدراسااة اسااتهالعية، إذ  ب اااو 

(  البااا، و البااة، يف كليااة الرتبيااة 20االسااتبانتني علاال عياااة صااغ ة ماا   لبااة دبلااو  التأهياال الرتبااوي بلغااو ي
باود االستبانتني كما ها ، وكاتل  التعليماات ادلتعل اة  جبامعة دمشق، ونتيجة للدراسة االستهالعية، ب يو

 تبني مهنا واضبة دتاما، ومفهومة.و هبما، 
 ل يق  ت ح ح اسلبان  أنمال اللعائ  -
باااود االسااتبانة بواتاادة ماا  ا جابااات اخلمااذ التاليااة  يدائمااا،، غالبااا،، متيانااا،، نااادرا،،   ا جابااة عاا مي اا

 (. 8-3-2-0-2وبالرتتيى الءابق علل الابو التايل  ي مبدا،(. فالعبارات ت عهل درجاتا
 دار اسلبان  أنمال اللعائ  -
االسااتبانة علاال  ومضايهااد  التب اق ماا  صاالتية باااود اسااتبانة ممنااط الااتعلم ع   ال دار الاددا  و  -

تمته عدد م  معهلات اذلي ة التدريءية بالية الرتبية جبامعة دمشق، لبيان رميهم يف صبة كل باد، ودرجة مال
اعرات  للمجاااا الااتي تاتماا  إليااه، فهلااال، عاا  ذكاام مااا يمونااه مااساابا، ماا  إضااافات مو تعااديالت، وباااات، علاال

د مي بااااد ماا  االساااتبانة، ولااا  مت تعااديل بعهلاااها ماا  تياااث األساالوب وال اااياغة، ءااتبعوادلالتظااات ي ي  
( بادا، مت توزيعها ب ورة عشوائية علل 00وبالتايل بل  امموع الاهائ  لباود هتح االستبانة ب ورتا الاهائية ي

 رلاالته.
 دار انتسار الاا ا.  -

يعاام  بأنااه  ريال اادق الااتي ي ااو  علاال دراسااة زلتااو  االصتبااار وتفبااص باااودح ادل تلفااة للتأكااد شلااا إذا  
  (320، 3008كان االصتبار باليته عياة شلثلة  تو  ادلوضوع ورلاا الءلوط التي يماد قياسهري يسلائيل، 

 (.2ي ايث قامو الباتثة ب جمات ارتباط امموع الال  باماالت الفمعية، كما يظهم يف اجلدو ت
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 و 3  الجارل
 انرتبالاا   م المجم ع ال ا. راأل عاد الف ع  

اماا األوا   االرتباط 
 (Aيربع الدما  

 اماا الثاحت  
 (Bربع الدما  ي

 اماا الثالث  
 (Cيربع الدما  

 ابع اماا الم 
 (Dربع الدما  ي 

ممنااااااااااااااااااط 
 التعلم

 1,816** 1,791** 1,773** 1,812** ارتبال    س ن
 1,111 1,111 1,111 1,111 يسل   الانل 

 15 15 15 15 العاد
(، 0,183و 0,002اور الفمعياة تاماوح باني ي( منمي ارتباط امموع الال  ماع ا ا2ي يالتظ م  اجلدوا

 .علل منمي االستبانة متجانءة يف قياس الءمة ادل يءة وهو ارتباط ممتفع ما يدا
 ثباا اسلبان  أنمال اللعائ  -

 اعتمدت الباتثة يف تءاب لبات االستبانة علل الهمائق التالية  
مت تءاااب معاماال الثباات عاا   ميااق تهبياق االسااتبانة، وإعااادة تهبي هاا علاال العياااة   عدادة اللبب دد   -

 (.0.10ت الاتائإ دتتع االستبانة بدرجة عالية م  الثبات بلغو ينفءها بعد مسبوعني، وقد مظهم 
 و 4الجارل  

 يعاي  الل ا ر     س نو ف. اللبب ق م األرل رال ان. نسلبان  أنمال اللعائ
 ال مار معامل الرتابط يب سون( رلاالت استبانة ممناط التعلم

 (0,02يدالة عاد  A) 0,10اماا األوا  يربع الدما  
 (0,02يدالة عاد  B) 0,11اا الثاحت  يربع الدما  ام

 (0,02يدالة عاد  C) 0,12اماا الثالث  يربع الدما  
 (0,02يدالة عاد  D) 0,13اماا المابع  يربع الدما  

 (0,02يدالة عاد  0,10 الدرجة الالية
( شلا يدا علل لبات 0.02( من قيمة معامل الرتابط ممتفعة، ودالة عاد مءتو  ي0ي يتهل  م  اجلدوا

 االستبانة، األمم التي جيعلها صاحلة لالست دا .
 ل يق  ال باا  انتسار الاا ا.  -

 و 5الجارل  
 يب م ثباا اسلبان  أنمال اللعائ رف  قان ن  ألفا ك رنباخو

 ق م  سب  يان   ارن عاد البه د عاد أف اد الع ه  مجاناال
 A) 20 82 0,18اماا األوا  يربع الدما  
 B) 20 82 0,10اماا الثاحت  يربع الدما  
 C) 20 82 0,02اماا الثالث  يربع الدما  
 D) 20 82 0,10اماا المابع  يربع الدما  

 0,12 00 20 الدرجة الالية
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انة  قاماو الباتثااة بتهبيااق قاانون كمونباااخ ملفااا دلعمفاة درجااة تباااي  البااود منيعهااا ماا  جهاة، وتباااي  االسااتب
( وه  قيمة ممتفعة، وتدا 0,12كال م  جهة مصم ، وتبني من قيمة لبات االستبانة يف الدرجة الالية ي

 (.2علل صالتية األداة لالست دا  يجدوا 
مادؿؾاغةماالواػات:م-11-3-2

 ي ةا  انلالع را ل ار أ عاد انسلبان   -
وموضاوع دبلاو  التأهيال الرتباوي،  اال الع علل بعض الدراسات اليت تااولو موضاوع اال اهاات جم 

ومت اصتياار الدراسااات ا ليااة والعمبيااة احلديثااة يف هااتا اماااا كوهنااا ت اارتب يف بي تهااا ماا  بي ااة الببااث احلااايل، 
وكان اذلد  م  المجوع إليها معمفة باود اال اهات اليت تااوذلا الباتثون يف دراساتم، وص وصا، ما يتعلاق 

، 3088؛  اااااهني، 3002؛ الشااااهمي، 3001مإ التأهياااال الرتبااااوي يمبااااو غاااا اا، ماهااااا باال اااااح ضلااااو بمنااااا
(،   معدت الباتثة يف ضوت هتح الدراسات واألحباث استبانة اال اهات للببث احلايل 3088وسليمان، 

 ( بادا،.20وتتألف م  ي
 ل يق  ت ح ح اسلبان  انتجا اا  -

باااات الاااثالث التالياااة  يموافاااق، إىل تاااد ماااا، غااا  ا جاباااة عااا  بااااود االساااتبانة بواتااادة مااا  ا جا تااااون
 (. 8-3-2موافق(. فالعبارات ت عهل درجاتا وبالرتتيى الءابق علل الابو التايل  ي

 دار اسلبان  انتجا اا  -
االستبانة علل عدد  ويهد  التب ق م  صالتية باود استبانة اال اهات عمض ال ار الاا  و  -

بالية الرتبية جبامعة دمشق، لبيان رميهام يف صابة كال بااد، فهلاال، عا  ذكام ماا م  معهلات اذلي ة التدريءية 
يمونااه مااساابا، ماا  إضااافات مو تعااديالت، وباااات، علاال اعرات وادلالتظااات ي يءااتبعد مي باااد ماا  االسااتبانة، 
انة ولااا  مت تعااديل بعهلااها ماا  تيااث األساالوب وال ااياغة، وبالتااايل بلاا  اممااوع الاهااائ  لباااود هااتح االسااتب

 ( بادا،.20ب ورتا الاهائية ي
 ثباا اسلبان  انتجا اا  -

 ية  تلبات االستبانة علل الهمائق اعاعتمدت الباتثة يف تءاب 
مت تءاااب معاماال الثباات عاا   ميااق تهبياق االسااتبانة، وإعااادة تهبي هاا علاال العياااة   عدادة اللبب دد   -

( 0,10نة بدرجااااة عاليااااة ماااا  الثبااااات بلغااااو ينفءااااها بعااااد مساااابوعني، وقااااد مظهاااامت الاتااااائإ دتتااااع االسااااتبا
 (.0يجدوا

 و 6الجارل  
 يعاي  الل ا ر     س نو ف. اللبب ق م األرل رال ان. نسلبان  انتجا اا

 ال مار معامل الرتابط يب سون( استبانة اال اهات
 (0,02يدالة عاد  0,10 الدرجة الالية
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( شلااا ياادا 0.02فعااة، ودالااة عاااد مءااتو  الداللااة ي( من قيمااة معاماال الاارتابط ممت0يتهلاا  ماا  اجلاادوا ي
 علل لبات االستبانة. األمم التي جيعلها صاحلة لالست دا .

 ل يق  ال باا  انتسار الاا ا.  -
 و 7الجارل  

 ثباا اسلبان  انتجا اا رف  قان ن  ألفا ك رنباخو
 قيمة سب مان بماون عدد الباود عدد مفماد العياة االتام

 0,12 00 20 الاليةالدرجة 
قاماو الباتثااة بتهبيااق قاانون كمونباااخ ملفااا دلعمفاة درجااة تباااي  البااود منيعهااا ماا  جهاة، وتباااي  االسااتبانة  

( وه  قيمة ممتفعة، وتدا 0,12كال م  جهة مصم ، وتبني من قيمة لبات االستبانة يف الدرجة الالية ي
 (.0علل صالتية األداة لالست دا  يجدوا 

مغؿائجمأدؽؾةماظؾقثموصرضقاته:عـاضشةمم-12

مغؿائجمأدؽؾةماظؾقث:م-12-1

 ما ممناط التعلم الءائدة لد   لبة دبلو  التأهيل الرتبوي؟و  1السؤال  
م  مجل ا جابة ع  الءؤاا األوا التي يتااوا ممناط التعلم الءائدة لد   لبة دبلو  التأهيل الرتبوي، 

بانة ممناط التعلم قيما، متدرجاة وف اا، دل يااس لياامت اخلماسا ،  مت إعهات إجابات مفماد عياة الببث ع  است
 كما هو موض  ساب ا، يف مفتاح الت بي  ومتمي تءاب  وا الف ة علل الابو اعيت 

 (.0=8-2تءاب ادلد  وذل  بهمح مكرب قيمة يف ادل ياس م  مصغم قيمة ي -
 (2يف ادل ياس وه  ي( علل مكرب قيمة 0تءاب  وا الف ة وذل  بت ءيم ادلد  وهو ي -

 ي وا الف ة(. 0,1=  2÷  0
(، وذلاا  للب اوا علاال الف ااة 8( إىل مصااغم قءاامة يف ادل يااس وهاا  ي0,1إضاافة  ااوا الف ااة وهاو ي -

(،  مي إضااافة  ااوا الف ااة إىل احلااد األعلاال ماا  الف ااة األوىل؛ 8,02 -8األوىل، لااتا كانااو الف ااة األوىل ماا  ي
 اتا للوصوا إىل الف ة األص ة.وذل  للب وا علل الف ة الثانية وه

واسااتاادا، إىل قاعاادة الت ميااى المياضاا  ديااا  التعاماال مااع قاايم ادلتوسااهات احلءااابية  جابااات مفااماد عياااة 
     (.1فق اجلدوا ييم الدرجات إىل لاللة مءتويات و إذ ديا  ت ءالببث كما هو مبني، 

 و 8الجارل  
 لعائ السالاةالارج  المع اري  لاح ئ عا  يسل   أنمال ال

 الت ييم ادلءتويات ادلءتويات
 ما فض فما دون 3,22 ادلءتو  األوا
 متوسط 2,22 – 3,0 ادلءتو  الثاحت
 ممتفع 2 – 2,00 ادلءتو  الثالث
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 و 9الجارل  
 الا رج  ال ا   لمل سباا اإلجا اا كاف  ف. اسلبان  أنمال اللعائ

 الوزن الاءيب الم تبة الضلما  ادلعياريا ادلتوسط احلءايب استبانة ممناط التعلم  
 A) 23,02 0,202 0 02,20 3اماا األوا  يربع الدما   .8
 B) 22,20 0,232 8 08,08 3اماا الثاحت  يربع الدما   .3
 C) 22,22 0,032 3 08,80 3اماا الثالث  يربع الدما   .2
 D) 22,32 0,122 2 08 3اماا المابع  يربع الدما   .0
 3 00,08  32,820 383,820 الد رجة الالية 

( منمي رلمااوع امااالت كل هااا، ورلمااوع باااود كاال  رلااا هااو رلمااوع يشاا  إىل ت ياايم 2يالتاظ ماا  اجلاادوا ي
ممتفع دلءتو  ممناط التعلم الءائدة لد   لبة دبلاو  التأهيال الرتباوي، إذ بلا  الاوزن الاءايب الساتجابة عيااة 

تبني م  وجهة نظم مفماد عياة الببث من  مكثم األمناط التي كان ساائدا، لاد   ف د ،و3 00,08الببث ي
(، وجاات يف ادلمتباة الثا نياة الاامط 3 08,08يالاتي جاات يف ادلمتباة األوىل باوزن نءايب بلا  Bالهلبة هاو الاامط 

Cوجات يف ادلمتبة الث الثاة الاامط 08,803بوزن نءيب بل  ي ،)D ا، جاات يف (، ومصا  3 08باوزن نءايب بلا  ي
 (.3 02,20بوزن نءيب بل  يAادلمتبة المابعة الامط 

لااد   لبااة دبلااو  التأهياال  B( وجااود مءااتو  ممتفااع ماا  منااط الااتعلم 2ويتهلاا  ماا  درجااات اجلاادوا ي
الرتبوي، فهمائق التدريذ ادلءت دمة غالبا،  مي ة ا اضمة، واعتمااد ادلاتعلم علال ماا ي دماه مساتاذ ادلاادة ما  

يتمتاع Bيم ومهارات، فادلتعلم هاا متلاق  للمعلوماة ولايذ مشااركا، فيهاا، فاادلتعلم ما  الاامط معلومات ومفاه
ب فات التاظايم والرتتياى والتءلءال والت هايط،  وهاتح ال افات غالباا، ها  ال افات األكثام  ايوعا، لاد  

اع الشمح اللفظ ، الامط األيءم ادلتعلق بوظائف اللغة والاال  وا ادلدرسني ادلتمي ي ، شلا يدا علل سيهمة
وتاظيمه، وتتكم األ يات ادلتعلمة ف ط، فهو مءؤوا ع  الفهم اللغوي وم اااا التواصال اللغاوي وبالاتاكمة 
اللفظيااة واالسااتجابة للتعليمااات اللفظيااة، كاال هااتح الاتااائإ تعهاا  تفءاا ا، لءاايهمة الااامط األيءاام يف الااتعلم.  

الاادبلو  ت عاا   إىل منمي زلتااو  ادلااواد الدراسااية غالبااا، مااا  كمااا منمي ساايهمة الااامط األيءاام يف الااتعلم لااد   لبااة
تعتمد يف جوهمها علل قدرة ادلتعلم يف اسات دا  ال ادرات اللفظياة والتب ايلية والتاتكم. وهاتا ماا يتفاق ماع 

 (. 3002دراسة يالشهمي، 
 ا اهات الهلبة ضلو بمنامإ التأهيل الرتبوي؟ما و 2السؤال  

  تءاااب ادلتوسااط احلءااايب واالضلااما  ادلعياااري والااوزن الاءاايب لاادرجات لإلجابااة عاا  هااتا الءااؤاا جاام 
 (.80 لبة دبلو  التأهيل الرتبوي علل استبانة اال اهات، وجاتت الاتائإ كما يش  إليها اجلدوا ي

 و 11الجارل  
 الا رج  ال ا   لمل سر  جا اا الباب  ف. اسلبان  انتجا اا

 الوزن الاءيب االضلما  ادلعياري ءايبادلتوسط احل استبانة اال اهات  
 3 28,02 88,100 00,21 الد رجة الالية 
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( صلد من مءتو  ا اهاات الهلباة ضلاو بمناامإ التأهيال الرتباوي كاان متوساها، إذ 80م  صالا اجلدوا ي
 (. 28.023بل  الوزن الاءيب  جابات الهلبة ي

ضلااااو بمنااااامإ التأهياااال الرتبااااوي إىل منمي الربنااااامإ  وقااااد ت عاااا   تلاااا  الاتيجااااة ادلتوسااااهة يف ا اهااااات الهلبااااة
يءاااعد ادلااتعلم علاال توظيااف قدراتااه توظيفااا، معمفيااا، وساالوكيا،، واعتماااد غالبيااة معهلااات اذلي ااة التعليميااة علاال ال

 مي اة ا اضاامة يف إعهااات ادلعلومااات، مااا جيعال ادلااتعلم هاااا متل يااا، للمعلومااة ولايذ مشاااركا، فيهااا، فهلااال، عاا  
لية التعلم علل ادلعلومات الاظمية والشامح الاظامي دون ادلمارساة العملياة التهبي ياة، شلاا ياؤدي إىل اعتماد عم

تااااوي  ا اهاااات متوساااهة ضلاااو بمناااامإ التأهيااال الرتباااوي، وتاااأيت هاااتح الاتيجاااة متف اااة ماااع دراساااة يساااليمان، 
هة ضلاااو فاعلياااة ( والااايت بيااااو من  لباااة الااادبلو  يف جاااامعيت دمشاااق وتشااامي  لاااديهم ا اهاااات متوسااا3088

بمنااامإ دبلااو  التأهياال الرتبااوي نتيجااة العاارتافهم بتااوافم الافايااات التدريءااية لااديهم نتيجااة الربنااامإ بدرجااة 
 متوسهة.

ت جا عالق  ارتبال   ذاا دنل   ة دال    د م أنمدال الدلعائ رانتجا داا نحد     و  3السؤال  
   نايل الل     الل   و؟

مااو الباتثااة حبءاااب معاماال االرتباااط ب سااون بااني درجااات  لبااة دبلااو  لإلجابااة عاا  الءااؤاا الثالااث قا
التأهيااال الرتباااوي علااال اساااتبانة ممنااااط الاااتعلم واساااتبانة اال اهاااات، وجااااتت الاتاااائإ كماااا يوضااابها اجلااادوا 

 و.11 
 و 11الجارل  

 يعاي  انرتبال    س ن   م درجاا الباب  ف. اسلبان  أنمال اللعائ راسلبان  انتجا اا

امااااااااااااا الماباااااااااااع   اط التعلمممن
 (Dيربع الدما  

اماااااااااا الثالااااااااث  
 (Cيربع الدما  

امااااااااااا الثااااااااااحت  
يربااااااااااع الاااااااااادما  

B) 

اماااااااااااااااااااااااا األوا  
   (Aيربع الدما  

معاماااال االرتباااااط  **0,121 **0,003 **0,010 **0,022 **0,111
 اال اهات ب سون

( وهاو يعاين ارتبا اا، ممتفعاا، إجيابياا، يف الدرجاة الالياة، وهاتا **0,111( منمي قيمة ير= 88 اجلدوا يبني  ي  مءتو  الداللة 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
يعااين منااه توجااد عالقااة ارتبا يااة إجيابيااة ذات داللااة إت ااائية بااني درجااات  لبااة دبلااو  التأهياال الرتبااوي علاال 

 (.0,02استبانة ممناط التعلم ودرجاتم علل استبانة اال اهات عاد مءتو  ي
وقد ي ع   ذل  إىل من تاوع ممناط التعلم بني  لبة دبلو  التأهيل الرتبوي ال يشبع ما  صاالا ماا ي دماه 

واتباعاه لاامط واتاد يف الءاياق بمنامإ التأهيل، والتي غالبا، ما يت اف ا تاو  باالرتكي  علال اجلاناى الاظمي
إىل ضاامورة التاويااع يف  بيعااة بمنااامإ التأهياال، التدريءاا  وهااو ا اضاامة، شلااا ياادعو اسااتاادا، إىل تلاا  الاتيجااة 

 وذل  لتب يق مماعاة الفموق الفمدية يف ممناط التعلم لد   لبة الدبلو .
مغؿائجمصرضقاتماظؾقث:م-12-2

 بني متوسط درجات مفماد عياة الببث علل د فموق ذات داللة إت ائية اااااااااتوج الة األوىل  اااااااامضياااااالف
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 ط التعلم وفق متغ  اجلاذ.استبانة ممنا
للتب ااق ماا  صاابة هااتح الفمضااية قامااو الباتثااة حبءاااب داللااة الفااموق بااني متوسااهات إجابااات  لبااة 
دبلااو  التأهيااال الرتباااوي يف اساااتبانة ممنااااط الاااتعلم تبعاااا، دلتغااا  اجلااااذ  يالاااتكور، ا نااااث(، وذلااا  باسااات دا  

 (.83ي دوالاتائإ كما يش  إليها اجلاصتبار ت ستودياو، وجاتت ا
 و 12الجارل  

 نلالل ا لبار  او لانل  الف رر   م يل سباا درجاا ع ه  البحث تبعاو لمل    الجهص
يل  دددددددددددد   

اننحددددد اذ  المل سر العاد اجلاذ
 المع ارو

درجدددددددددددد  
يسدددددددددددددل    ق م  ا الح ي 

 الق ار الانل 

امااااااااااااااااااااا األوا  
 (Aيربع الدما  

غااا  دالاااة عااااد  0,008 0,020 000 0,322 23,01 331 التكور
 0,202 23,82 301 ا ناث (0,02ي

امااااااااااااا الثااااااااااااحت  
 (Bيربع الدما  

غااا  دالاااة عااااد  0,182 0,320 000 0,100 22,23 331 التكور
 0,181 22,81 301 ا ناث (0,02ي

امااااااااا الثالااااااااث  
 (Cيربع الدما  

غااا  دالاااة عااااد  0,082 0,820 000 0,100 22,20 331 التكور
 0,321 22,80 301 ا ناث (0,02ي

امااااااااااااا الماباااااااااااع  
 (Dيربع الدما  

غااا  دالاااة عااااد  0,200 0,221 000 0,230 22,02 331 التكور
 0,222 22,21 301 ا ناث (0,02ي

غااا  دالاااة عااااد  0,202 0,200 000 30,101 382,32 331 التكور ممناط التعلم
 32,000 388,23 301 ا ناث (0,02ي

(، وهاا  0,202ي مءااتو  الداللااة( نالتااظ من قيمااة 83ي ماا  صااالا اجلاادوامااقشااة نتااائإ الفمضااية  
وبالتايل ت بل الفمضية ال فمية وتمفض الفمضية البديلة، ألنه ال توجد فموق بني متوسط (؛ 0,02مكرب م  ي

 درجات الهلبة علل استبانة ممناط التعلم ت ع   إىل متغ  اجلاذ.
تماعياة   بأنمي الهلبة م  كال اجلاءني التكور وا ناث خيهلعون ألسااليى التاشا ة االجوديا  تفء  ذل

نفءااها، ومساااليى الرتبيااة الءااائدة يف امتمااع الءااوري والاايت تؤكااد اجلديااة وادلاه يااة يف التعاماال مااع ادلواقااف 
بني اجلاءاني  ( اليت مكدت عد  وجود فموق3002واأل يات. وهتا ما يتفق مع دراسة ي الفبه وال غوا، 

 يف ممناط التعلم.
 بني متوسط درجات مفماد عياة الببث علل توجد فموق ذات داللة إت ائية  الة  اااااااااااااامضية الثانياااااااااالف

 .استبانة ممناط التعلم وفق متغ  الت  ص الدراس 
إجابااات  لبااة للتب ااق ماا  صاابة هااتح الفمضااية قامااو الباتثااة حبءاااب داللااة الفااموق بااني متوسااهات 

دبلاااو  التأهيااال الرتباااوي يف اساااتبانة ممنااااط الاااتعلم تبعاااا، دلتغااا  الت  اااص الدراسااا   يعلمااا ، مديب(، وذلااا  
 (.82ي الاتائإ كما يش  إليها اجلدو باست دا  اصتبار ت ستودياو، وجاتت ا
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 و 13الجارل  
 لمل    الل    نلالل ا لبار  او لانل  الف رر   م يل سباا درجاا ع ه  البحث تبعاو 

متغ   
االضلما   ادلتوسط العدد الت  ص

 ادلعياري
درجة 
مءتو   قيمة ت احلمية

 ال مار الداللة

 اماا األوا 
 (Aيربع الدما  

داا عاااااااااااااد  0,000 0,330 000 2,000 22,10 300 علم 
 1,008 28,02 320 مديب (0,02ي

 اماا الثاحت 
 (Bيربع الدما  

داا عاااااااااااااد  0,000 0,322 000 2,002 22,82 300 علم 
 0,228 28,22 320 مديب (0,02ي

 اماا الثالث 
 (Cيربع الدما  

داا عاااااااااااااد  0,000 2,010 000 2,201 22,02 300 علم 
 1,020 28,00 320 مديب (0,02ي

 اماا المابع 
 (Dيربع الدما  

داا عاااااااااااااد  0,000 0,022 000 2,302 22,00 300 علم 
 0,101 28,02 320 مديب (0,02ي

داا عاااااااااااااد  0,000 0,800 000 81,312 382,22 300 علم  ممناط التعلم
 32,080 302,02 320 مديب (0,02ي

(، وهاا  0,000( نالتااظ من قيمااة مءااتو  الداللااة ي82ماا  صااالا اجلاادوا يمااقشااة نتااائإ الفمضااية  
ت بال الفمضاية البديلاة ألناه توجاد فاموق باني متوساط وبالتايل تمفض الفمضية ال افمية و (؛ 0,02مصغم م  ي

 درجات الهلبة علل استبانة ممناط التعلم ت ع   إىل متغ  الت  ص الدراس  ل احل  لبة العلم .
وديا  تفء  ذل  بأنمي  لبة الت   ات العلمية التي  يءود لديهم مناط التفاا  ادلتاامال مقادر علال 

هلااى قاادرات ع ليااة متاوعااة مثاال  التبلياال، التجميااى، االسااتدالا، الا ااد، التوافااق مااع  بيعااة ادلااواد الاايت تت
مهااارات التواصاال اللفظاا  وتوظيااف كااال ن ااف  الاادما . ففاا  هااتا ال اادد ياام  العديااد ماا  علمااات الااافذ 
والرتبيااة ادلهتمااني بااالتعلم ادلءااتاد إىل الاادما  منمي ادلااااهإ وادل اامرات الدراسااية و مائااق التاادريذ ختااد  ف ااة ماا  

تعلمااني يف الوقااو الااتي حتاام  فيااه ف ااة ماا  ادلتعلمااني اعصاامي ؛ وذلاا  كوهنااا متبياا ة لااتوي الااامط األيءاام ادل
يالتي يتمتع به  لبة الت  ص العلم ( الهتمامها جبوانى التب يل الع ل  والتفا  ادلاه   واالستدالا 

 (. 3000المياض  والا د والببث والتجميى وادلوضوعية يال غوا، 
استبانة  بني متوسط درجات مفماد عياة الببث عللتوجد فموق ذات داللة إت ائية  اللثالثة  الفمضية ا

 ا اهات الهلبة ضلو بمنامإ التأهيل الرتبوي وفق متغ  اجلاذ.
للتب ق م  صبة هتح الفمضية قامو الباتثة حبءااب داللاة الفاموق باني متوساط إجاباات  لباة دبلاو  

اال اهاات تبعاا، دلتغا  اجلااذ  يالاتكور، ا نااث(، وذلا  باسات دا  اصتباار ت التأهيل الرتباوي يف اساتبانة 
 (.80ستودياو، وجاتت الاتائإ كما يش  إليها اجلدوا ي
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 و 14الجارل  
 نلالل ا لبار  او لانل  الف رر   م يل سباا درجاا ع ه  البحث تبعاو لمل    الجهص

متغ   
االضلما   ادلتوسط العدد اجلاذ

 عياريادل
درجة 
مءتو   قيمة ت احلمية

 ال مار الداللة

 اال اهات
 80,230 00,22 331 التكور

000 0,02
داا عاااااااااااااد  0,000 0

 83,108 01,02 301 ا ناث (0,02ي

(، وهاا  0.000( نالتااظ من قيمااة مءااتو  الداللااة ي80ماا  صااالا اجلاادوا يمااقشااة نتااائإ الفمضااية  
الفمضية ال فمية وت بل الفمضية البديلة، ألنه توجد فاموق باني متوساط  وبالتايل تمفض(؛ 0.02مصغم م  ي

 درجات الهلبة علل استبانة اال اهات ت ع   إىل متغ  اجلاذ ل احل الهلبة ا ناث.
وقااد ي عاا   ذلاا  إىل من  البااات الاادبلو  لااديه  رغبااة مكاارب ماا  الهلبااة ضلااو شلارسااة مهاااة التاادريذ، لااتا 

ضلو م مرات الدبلو ، كماا تبادي ا نااث اساتجابة مكارب ما  صاالا  مائاق التادريذ يظهمن ا اهات إجيابية 
ادلعتمدة علل العم  كا اضمة، وما تتهلبه م  مهارة يف تفظ ادلعلوماات واسارتجاعها، وهاتا يتعاار  ماع 

يت  اليت بياو عد  وجود فمق بني اجلاءني يف ا اهاتم ضلو الربنامإ وال (3080دراسة يعهيات وعهيات، 
 كان الت ديم فيها للربنامإ بدرجة متوسهة.

باااني متوساااط درجاااات مفاااماد عيااااة البباااث علااال توجاااد فاااموق ذات داللاااة إت اااائية  ال الفمضاااية المابعاااة 
 .استبانة ا اهات الهلبة ضلو بمنامإ التأهيل الرتبوي وفق متغ  الت  ص الدراس 

لفاموق باني متوساط إجاباات  لباة دبلاو  للتب ق م  صبة هتح الفمضية قامو الباتثة حبءااب داللاة ا
التأهياال الرتبااوي يف اسااتبانة اال اهااات تبعااا، دلتغاا  الت  ااص الدراساا   يعلماا ، مديب(، وذلاا  باساات دا  

 (.82اصتبار ت ستودياو، وجاتت الاتائإ كما يش  إليها اجلدوا ي
 و 15الجارل  

 حث تبعاو لمل    الل   نلالل ا لبار  او لانل  الف رر   م يل سر درجاا ع ه  الب

متغ   
االضلما   ادلتوسط العدد الت  ص

 ادلعياري
درجة 
مءتو   قيمة ت احلمية

 ال مار الداللة

داا عاااااااااااااد  0,000 0,028 000 82,820 01,02 300 علم  اال اهات
 2,202 00,20 320 مديب (0,02ي

(، وهاا  0,000مءااتو  الداللااة ي ( نالتااظ من قيمااة82ي ماا  صااالا اجلاادوامااقشااة نتااائإ الفمضااية  
وبالتايل تمفض الفمضية ال فمية وت بل الفمضية البديلة، ألنه توجد فاموق باني متوساط (؛ 0,02مصغم م  ي

 درجات الهلبة علل استبانة اال اهات ت ع   إىل متغ  الت  ص ل احل  لبة الت  ص العلم .
بمنامإ التأهيل علل  لبة الت   ات العلمية فيها وقد ي ع   ذل  إىل منمي زلتو  ادل مرات اليت ي دمها 

منط سلتلف عا  ادلوضاوعات الايت كاانوا يدرساوهنا يف ممتلاة ا جاازة، شلاا يثا  الشاعور بادلتعاة مكثام ما   لباة 
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الت   ات األدبية التي  يشعمون بادللل نتيجة لتامار ا تو ، مو لتشاهبه مع م مراتم وصاصة  لبة كلياة 
 لة ا جازة.الرتبية يف ممت
معؼ حاتماظؾقث:م-13

 ف. ض ء الهلالل الِل. ت د   ل ها البحث تقل ح الباة   يا يا. 
تعاديل مهادا  بمناامإ دبلاو  التأهيال  سؾىمصـعقدمأػـدافمبرغـاعجمدبؾـومماظؿيػقـرت:مممممم-13-1

ع  لباة الرتبوي لتشمل غايات مثل  تدريى ادلتعلم علل ممنااط تعلام سلتلفاة، تادريى ادلاتعلم علال التعامال ما
ماا  ممنااااط تعلاام سلتلفاااة، اسااات دا  مهااارات تفاااا  متاوعااة، تامياااة ادلهاااارات الش  ااية واالجتماعياااة، رباااط 
مهادا  بمنااامإ الاادبلو  مبتهلبااات األزماات الاايت تعاااحت ماهااا ادلادارس يف اجلمهوريااة العمبيااة الءااورية يف اعونااة 

ة يف ختهاا  التالمااتة للمشاااالت الافءااية، األصاا ة، مثاال  التعاماال مااع اعااداد كباا ة ماا  التالمااتة، ادلءاااعد
إجياااد دوافااع تاادعو إىل ادلثااابمة واالجتهاااد وإصلاااز ادلهمااات رغاام الظاامو  الافءااية واالجتماعيااة واالقت ااادية 
ال اااعبة، العماااال علااال تمسااااين ال ااايم وادلفاااااهيم ا جيابيااااة، كادلوا ااااة واألمانااااة واالصاااالا والتهلاااابية وا بااااة 

وادلشااااعم وادلفااااهيم الءااالبية الااايت نتجاااو عااا  األزماااة مباااا ي ابلهاااا مااا  الااااوات   والتفااااهم، اساااتبداا األفااااار
 ا جيابية.
التاوياع ما  ا تاو  ليشامل مفااهيم وقايم   سؾىمصعقدمحمؿو مبرغاعجمدبؾومماظؿيػقـرتمم-13-2

ة ومبادئ ونظميات تتااوا موضوعات اجتماعية ونفءية وعلمية وتارخيية، فءا  امااا واساعا، لتب ياق ادلمونا
يف ادلوضااوعات ك دصااااا موضاااوعات معاصااامة ي رتتهاااا الهلباااة ادلعلماااون، مو إدصااااا موضاااوعات نا اااة عااا  
التهورات العلمية والث افية نا ة ع  اهتمامات الهلبة ادلعلمني، الرتكي  يف ا تو  علل ادلهاارات الش  اية 

 واالجتماع .كالتعامل مع الفميق وا دارة وتاظيم الوقو ومهارات الاجاح األكاددي  
مسؾىمصعقدمأغشطةمبرغاعجمدبؾومماظؿيػقرتماظ بو :م-13-3

تهويم األنشهة التعليمية التعلمية يف بمنامإ دبلو  التأهيل الرتبوي م  تيث التاويع ما بني األنشهة ددد 1
اليت تتهلى منشهة  فهية اجتماعية، م  صالا إ ماط الهلبة يف ندوات وتوارات يف تل ات الببث م  

وم  جهة مصم  إ ماكهم بأنشهة تتهلى التهبيق العمل  واالعتمااد علال مهاارات ع لياة علياا مثال  جهة،
مهاااارات االساااتاتاج واالسااات مات والا اااد والت اااو  وتااادريبهم علااال التعامااال ماااع الوساااائل التااولوجياااة ادلتاوعاااة، 

سارتجاعها وتهبي هاا وما    السيما  باة ا نرتنو للتعامل مع مهارات منع ادلعلوماة وتاظيمهاا وخت ياهاا وا
 تهويمها، ودتاياهم م  مهارات التعلم التايت، والعمل ضم  فميق.

يالااتي توصاال إليااه  Bاالسااتفادة ماا  اخل ااائص التعل ميااة ومهااارات التفااا  الاايت يت ااف هبااا الااامط  ددد2
ع مءاااتو   مناااه األكثااام انتشاااارا، لاااد   لباااة دبلاااو  التأهيااال صاااالا عملياااة الاااتعلم(، لإلساااها   يف رفااا البباااث

كفايات ادلتعلم  و كءاهبم اال اهات ا جيابية ضلو بمنامإ التأهيل الرتبوي. وذل  م  صالا الرتكي  علال 
 مهارات التءلءل والتاظيم وإدارة الوقو والت هيط.
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مسؾىمصعقدمتؼوؼ مبرغاعجماظؿيػقرتماظ بو :م-13-4

ة، مثال  االصتباارات الشافهية والاتابيااة االعتمااد علال منشاهة متاوعاة تاتالت  وممنااط الاتعلم ادل تلفا -1
 .والتهبي ية
توزياااع ، راالعتمااااد علااال الت اااو  ادلعتماااد علااال قياااا  الهلباااة مبشاااموع ختااامج مو مشاااموع حباااث منااااع  -2

درجات ادلشموع علل مهارات متاوعة مثل  است دا  التااولوجيا يف إصلاز ادلشموع، وادلهارات االجتماعية، 
هاارات الءاالوكية، مهاب ااة موضاوع ادلشااموع دلبادم حت يااق وظيفيااة ادلعمفاة وربااط ادلؤسءااة وادلهاارات الع ليااة، وادل

 الرتبوية بامتمع.
حبياث يءاتفاد ما  تااولوجياا ادلعلوماات والتعلايم ادل اغم يف ت او  مهاارات  Bربط الت او  باالامط  -3

 التاظيم والتءلءل والت هيط وا دارة.
يف ت ييمه لربناامإ التأهيال، واعتماد  (Stufflebeam)تافلبيم اعتمد الببث احلايل علل منوذج س -4

علاال ت ياايم ممناااط الااتعلم لااد   لبااة دبلااو  التأهياال الرتبااوي وا اهاااتم ضلااو الربنااامإ، كااون ادلتعلمااني متااد 
مدصالت الربنامإ، واستاماال، ذلتا العمل الت ييم  تم  الباتثاة ضامورة دراساة ادلادصالت البشامية األصام   

ني وا داريااااااني، ودراسااااااة العااصاااااام ادلاديااااااة والتجهياااااا ات، والعواماااااال ادلعاويااااااة كااااااال مرات واألنظمااااااة كادلدرساااااا
 والتشميعات اليت تتعلق بتاظيم بمنامإ التأهيل.
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 اٌراجا
ماٌراجاماظعربقة:

(. ممنااااااط الاااااتعلم األكثااااام تفهلااااايال، لاااااد   لباااااة جامعاااااة ا سااااامات اخلاصاااااة 3080مباااااو الااااااادي، هالاااااة. ي
 .808 -20(، 8ي80األردن، ، رللة العلو  الرتبوية والافءيةوح، الواقع...الهم

ملااام توظياااف بمنااامإ م ااارتح قااائم علااال مماعااااة ممناااط الاااتعلم الب ااامية (. 3001مبااو غااا اا، م اام . ي -
رساالة ماجءات   .لغة ا صللي ية وا اهااتم ضلوهااوالءمعية واحلمكية علل حت يل  الب ال ف الءابع يف ال

 الرتبية، عمادة الدراسات العليا والببث العلم ، جامعة األزهم، غ ة، فلءهني. كلية  ،غ  ماشورة
(. ت ياااايم صمجيااا  اجلامعاااة األردنياااة  عااادادهم األكاااااددي  8221الهويااال، هااااحت. يو  الااابه ، زلماااد -

 32، رللاااة دراساااات العلاااو  الرتبوياااة األردن، عماااان، اجلامعاااة األردنياااة، والعملااا  والش  ااا  واالجتمااااع ،
 .228اا  202(، 2ي

(. ت و  إعداد ادلعلمني قبل اخلدمة جبامعاة مؤتاة ما  وجهاة نظام اخلامجيني، 3000التاج ، تء . ي -
 .302اا  802(، 2ي82 ،رللة مؤتة للببوث والدراساتاألردن، مؤته، 

ممك  ال هان را  اهلل، فلءهني  ، ممناط التعلم الاظمية والتهبيق(. 3000قمعان، مها. يو  جابم، ليانا -
 .  للاشم والتوزيع

 توجهات مهدا  ا صلاز وادلعت دات التاتية وعالقتها باسرتاتيجيات التعلم(. 3002ر وان، ربيع. ي -
، كليااة الرتبيااة ب اااا، جامعااة جاااوب الااوادي، رسااالة دكتااوراح غاا  ماشااورح .ادلاااظم ذاتيااا، لااد   ااالب اجلامعااة

 م م.
ممناااط الااتعلم لااد   لبااة ال ااف التاسااع  (.3080ي .العماامي، علاا و نوافلااة، وليااد و  روا اادة، إبااماهيم -

، املاة األردنياة يف العلاو  الرتبوياة جامعاة ال ماوط، مرباد، األردن،  يف إربد وملمهاا يف حت ايلهم يف الايمياات،
 .202 -208(، 0ي0

للافاياات ادلهاياة دلعلما   مد  تلبياة بمناامإ الادبلو  يف جامعاة ال ماوط(. 3000ي .ال بيدي، باسل -
 ، جامعة ال موط، إربد، األردن. لة ماجءت  غ  ماشورةرسا .العلو 
دار الشاموق للاشام ، عمان  األردن ،(3طي .نظميات التعلم(. 3000ي .ال غوا، عماد عبد المتيم -
 .والتوزيع
(. الافايات التدريءية ادلتوافمة لد   لبة دبلو  التأهيال الرتباوي يخت اص 3088ي .سليمان، مناا -

رللااة جامعاة دمشااق دمشاق، ساورية،   الو اياة دلااااهإ التعلايم العاا  مااا قبال اجلااامع (،تاارين يف ضاوت ادلعاااي 
 .202اا  232(، 0و 2ي 30، للعلو  الرتبوية والافءية

إساااارتاتيجيات التاااادريذ ادلت دمااااة وإساااارتاتيجيات الااااتعلم وممناااااط (. 3088ي . اااااهني، عبااااد احلميااااد -
 .ةماشورات كلية الرتبي  ، جامعة االساادرية. م م، االساادريةالتعلم
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(. مد  حت ق بمنامإ دبلو  التأهيل الرتبوي للافايات الرتبوية يف ظال 3001ي . هااوي، عليمات -
رللااة  ا مااارات العمبيااة ادلتباادة، الشااارقة، اقت اااد ادلعمفااة ماا  وجهااة نظاام  لبااة الاادبلو  يف اجلامعااة األردنيااة،

 .08اا 22(، 2ي2، جامعة الشارقة للعلو  الرتبوية
الءاعودية،  مناط التعلم والتفا  لد   الب و البات جامعاة  يباة،(. م3002ي .الشهمي، تاس  -

 .000 -222(، 3ي8، رللة جامعة م  ال م  ادلدياة ادلاورة،
الفاااموق يف مسااااليى الاااتعلم لاااد   اااالب (. 3003ي .، رمهلاااان زلمااادرمهلاااانو ال ااابا  ، إباااماهيم  -

رتبياة، جامعاة ادللا  في ال، حباث ماشاور، كلياة ال .اجلامعة يف ضوت الت  ص ومءتو  التب يل الدراس 
 الميا ، الءعودية.

(. آرات  االب دبلاو  التأهيال الرتباوي ضلاو اسات دا  الفياديو يف دراساة 3003ي .صيا ، زلمد وتياد -
رللاة جامعاة ادللا  ساعود، العلاو   الءعودية، الميا ، م مر يت ايات التعليم( يف كلية الرتبية جبامعة دمشق،

 . 002 -028(، 3ي 80، الرتبوية والدراسات ا سالمية
(. ممناط التعلم ادلفهللة لد   لبة جامعة مؤتة وعالقتها 3002ال غوا، عماد يو  به، فؤاد  ه الف -

 -302(، 3+8ي32، رللااة جامعااة دمشااق للعلااو  الرتبويااة والافءااية سااورية، دمشااق، باااجلاذ والت  ااص،
320. 
، (8طي .هإ الببااااث يف الرتبيااااة وعلاااام الااااافذماااادصل إىل ماااااا(. 3000ي .وآصاااامون عباااااس، زلمااااد -

 دلء ة للاشم والتوزيعدار ا  عمان، األردن
(. ت يااايم بمناااامإ الااادبلو  العاااا  يف جامعاااة احلءاااني بااا  3080ي .عهياااات، مظهااامو  عهياااات، صالاااد -

املااة األردنيااة  ، األردن، عمااان، جامعااة عمااان للدراسااات العليااا،  ااالا يف األردن ماا  وجهااة نظاام الهلبااة
 .322اا 382(، 2ي0، لو  الرتبويةللع

إجااماتات تهبي يااة علاال الهفاال ، التاادريذ ا ساارتاتيج  للمياضاايات احلديثااة(. 8222ي .عفانااة، عاا و -
 كلية الرتبية، اجلامعة ا سالمية، غ ة، فلءهني.. الفلءهيين

 .دار الشموقاألردن، عمان   .سياولوجيا التعليم والتعلم ال ف (. 8221ي .قهام ، يوسف -
 .  ماشورات جامعة دمشق، دمشقاجل ت الثاحت .ال ياس الافء (. 3000ئيل، امهانيوس يسلا -
(. دراسااااة للعالقااااة بااااني مساااااليى التفااااا  ومساااااليى الااااتعلم وممناااااط الااااتعلم 3000ماشااااار، كمديااااان ي -

رللاة   م ام، جامعاة ال ااهمة، والتفا  وماد  إساهامها يف التاباؤ بالتب ايل الدراسا  لاد   االب اجلامعاة.
 .302 -808(، 31ي0، ة الرتبيةكلي

ملاااام ممناااااط الااااتعلم وماااااات  التاااادريذ ادل ابلااااة ذلااااا علاااال مءااااتو  (. 3001ي .نوافلااااة، وليااااد تءااااني -
، جامعة ال موط، رسالة دكتوراح غ  ماشورة . الايميات لد   لبة ال ف التاسعالتب يل اعحت وادلؤجل يف

 إربد، األردن.
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(. ملام ممناااط الااتعلم ادلفهلالة علاال فعاليااة 3080ي. نااور  ااديفات،و  الاا غيب، م ادو هايالن، م ااهفل  -
 88، رللاة العلاو  الرتبوياة األردن، عماان،  التات لد   البات قءام العلاو  الرتبوياة يف كلياة األما ة عالياة،

 .883-08(، 8ي
 .دار ادلء ةاألردن، عمان   .علم الافذ االجتماع (. 3008ي .وتيد، م د عبد اللهيف -
م
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