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برنامج مقترح قائم عمى نموذج بينتريش في  التدريب عمى إستراتيجيات تعمم ذوي صعوبات 
والتعاطف الوجداني لدى الطالبات المعممات التعمم لتنمية التحصيل وحب اإلستطالع المعرفي 

جتماع  شعبة فمسفة وا 
 د/ صباح أمين عمى

 ممخص البحث 
إلي  الكشف عف مدى فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى نموذج بينتريش في التدريب عمى  الحالي البحث ىدؼ       

رفي والتعاطف الوجداني لدى الطالبات استراتيجيات تعمـ ذوي صعوبات التعمـ لتنمية التحصيل وحب االستطبلع المع
جتماع أعدت الباحثة األدوات اآلتية :البرنامج المقترح  في ضوء نموذج  البحثولتحقيق أىداؼ  ، المعممات شعبة فمسفة وا 

 -مقياس حب اإلستطبلع المعرفي  -إختبار تحصيمي في المحتوى المعرفي المتضمف في البرنامج المقترح     - بينتريش
وقد اختارت الباحثة الطالبات المعممات شعبو فمسفو واجتماع الفرقو الثالثو والتصميـ التجريبي 0التعاطف الوجداني  مقياس 

ثـ درست البرنامج المقترح  البحثذو المجموعو الواحدة ، وقد قامت الباحثة بالتطبيق القبمي ألدوات البحث عمى مجموعو 
الحالية تفوؽ التطبيق البعدي عمي القبمي في  البحثوقد أكدت نتائج  البحث ثـ قامت الباحثة بالتطبيق البعدي ألدوات

  0الدرجات مما يؤكد فاعمية البرنامج المقترح في تنميو التحصيل وحب االستطبلع المعرفي والتعاطف الوجداني
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Abstract 
The research aimed to discover the effectiveness of a proposed program based on 
Pintrich model on special needs students learning strategies to develop achievement and 
cognitive curiosity and emotional empathy for student –teachers of philosophy and 
sociology. To achieve  that the researcher prepared tools (A a proposed program based 
on Pintrich model achievement test in cognitive content of the program - cognitive 
curiosity measure - emotional empathy measure) the researcher conducted pre-
application of the study tools on the sample of the study then applied the program, finally 
made post – application of the study tools. The results showed the post – application 
scores surpassed the pre-application scores proved the effectiveness of a proposed 
program based on Pintrich model in developing achievement and cognitive curiosity and 
emotional empathy for. 
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برنامج مقترح قائم عمى نموذج بينتريش في  التدريب عمى إستراتيجيات تعمم ذوي صعوبات 
ات المعممات التعمم لتنمية التحصيل وحب اإلستطالع المعرفي والتعاطف الوجداني لدى الطالب

جتماع  شعبة فمسفة وا 
 إعداد/ د. صباح أمين عمى

 مقدمة :
نسبيا التي دخمت ميداف التربية الخاصة ، وقد أثار الكثير مف تعتبر صعوبات التعمـ مف الموضوعات الحديثة 

النقاش والجدؿ مف حيث تعريفيا ، حيث لـ يتـ اإلتفاؽ بشكل دقيق عمى تعريف صعوبات التعمـ ، رغـ أف معظـ 
ع إلى األكاديميف والباحثيف أتفقوا عمى أف المتعمميف ذوي صعوبات التعمـ ىـ مف يعانوف مف مشاكل أكاديمية ال ترج

(  22، 2002وقد ظيرت تعريفات كثيرة لصعوبات التعمـ منيا :عرؼ راشد عدناف ) 0أسباب عقمية أو جسمية
المتعمـ ذوي صوبات التعمـ بأنو "متعمـ يظير عميو بطء في تعمـ الميارات الدراسية ،عمى الرغـ مف أنو قادر عمى 

( درجو حسب إختبارات  00-15، وتتراوح نسبو ذكائو بيف ) تعمـ ىذا الميارات ، إال أنو أبطأ مف األطفاؿ العادييف 
            .وكسمر"

( بأنو" المتعمـ الذي يظير إضطرابا تعميميا واضحا بيف مستوى األداء  22، 2002ويعرفو سالـ دمحم وأخروف )
وتعرفو إيماف خالد  0 العقمي المتوقع وبيف المستوى الفعمي المرتبط باإلضطرابات األساسية في العممية التعميمية"

( بأنو " الفئة مف األفراد التي تتمتع بمستوى ذكاء متوسط أو فوؽ المتوسط ، ولكف ىناؾ تفاوت بيف  211،  2061)
الذكاء ومستوى التحصيل في المواد الدراسية وتظير لدييـ صعوبات التعمـ نمائية كما في اإلنتباه والذاكرة واإلدراؾ 

  .، وأيضا صعوبات أكاديمية تظير في القراءة والكتابة والحساب  والتفكير والمغة الشفيية
( في  50،  2062) دمحم الخطيب  وعمى الرغـ مف تعدد تعريفات صعوبات التعمـ إال أنيا تشترؾ جميعا كما يراىا

 المبلمح األتية:
 .ألكاديميميـ اطبلب ذوي صعوبات التعمـ يظيروف تباينا كبيرًا  بيف قدراتيـ العقمية ، وتحصي  -6
 .أو إعاقات أخرى  نقص الفرص التعميميةالصعوبات التعميمية لدييـ ليست ناتجة عف اإلختبلفات الثقافية أو  -2
صعوبات التعمـ ىى مشكمة ناشئة داخل األفراد أنفسيـ ، وقد يكوف سببيا الخمل في الجياز العصبي المركزي أو  -2

  0ضعف قدرة الفرد عمى معالجة المعمومات 
ضعف القدرة عمى  –ضعف القدرة عمى التذكر  –ب مف ذوي صعوبات التعمـ يعاني مف :ضعف التركيز أف الطال  -2

 0ضعف القدرة عمى حل المشكبلت  -التنظيـ
توجد عبلقة بيف صعوبات التعمـ والمشكبلت اإلنفعالية والسموكية واإلجتماعية حيث مف المتوقع أف الغالبية العظمى  -5

ـ لدييـ  نشاط حركي مفرط أو اإلكتئاب أو أي إضطراب أخر إضافة إلي مف الطبلب ذوي صعوبات التعم
 0صعوبات التعمـ 

،  ( 22، 2001) و وعمـ النفس مثل : ألفت محمودوعادة تصنف صعوبات التعمـ في الدراسات واألدبيات التربوي   
   :ما( إلي نوعيف مف الصعوبات ى 50، 2061(  ، رنا ساـ )  20،  2005رياض بدري مصطفي )



650 

 

: ويشمل ىذا النوع مف الصعوبات التي يحتاجيا المتعمـ بيدؼ التحصيل في الموضوعات  صعوبات تعمـ نمائية -
األكاديمية ويقسـ ىذا النوع إلى : صعوبات أولية وتشمل اإلنتباه والذاكرة واإلدراؾ والتي تعتبر وظائف متداخمة مع 

  .يية والتفكيربعضيا البعض ، صعوبات ثانوية : خاصة بالمغة الشف
       : وىى مشكبلت تبدو واضحة إذا حدث إضطراب لدى المتعمـ في العمميات النفسية  صعوبات تعمـ أكاديمية -

) الصعوبات النمائية ( ، ويعجز عف تعويضيا مف خبلؿ وظائف أخرى ، حيث يكوف لدى الطفل صعوبة في تعمـ 
 وىناؾ عدة إتجاىات لمتعامل مع ىؤالء الطبلب :  0الحسابيةالكتابة أو التيجي أو القراءة أو إجراء العمميات 

 .فصوؿ خاصة داخل المدرسة العادية األوؿ : وضع ىؤالء الطبلب في  ●
  .الثاني: توزيع األطفاؿ مع األطفاؿ العادييف في بعض المواد وعزليـ في مواد أخرى  ●
دراس المصريو مما يفرض عمى المعمـ أدوار الثالث: وضعيـ في الفصوؿ العادية وىو اإلتجاه المأخوذ بو في الم ●

( وضروره تدريبة وتأىيمو حتى يستطيع التعامل مع فئات  65،  2061) إيماف خالد ،  0وتحديات لمواكبو ذلؾ
التربية الخاصة ، ومنيا فئة الطمبة ذوي صعوبات التعمـ وخاصا ممف يدرسوف الفمسفة والمنطق لما ليما مف طبيعة 

لييئة القومية لضماف جودة التعميـ واإلعتماد معايير خريج مادة الفمسفة والمنطق في نياية حيث أدرجت اخاصة، 
 : المرحمة الثانوية تمثمت في أف

كتساب ميارات جديدة -   0يمتمؾ مرونة عقمية وقدرة عمى المواجية وا 
  0يمارس أنشطة مختمفة لئلسياـ في حل بعض المشكبلت الثقافية والمجتمعية  -
ميارات التفكير والبحث واإلستقصاء كأسموب حياة بما يمكنو مف حل مشكبلتو ، واإلسياـ بفاعمية في حل  يستخدـ-

 0مشكبلت مجتمعو 
  0تنمية قدرتو عمى الفيـ والربط والمقارنة والنقد والتجريد والتقويـ ، واتخاذ القرار تجاه المشكبلت المختمفة-
ية لضماف جودة التعميـ )الييئة القوم.مبتكرة لمحد منيا يتفيـ أساليب حل المشكبلت ويقترح حموال -

( مما يفرض عمى معمـ الفمسفة تحديات متعددة لتحقيق ىذه المعايير وخاصًا مع فئة  21،  2000،واالعتماد
ومف ىنا أىتـ البحث الحالي بفئو صعوبات التعمـ ، كما أىتـ أيضا بتدريب الطالبة المعممة وذلؾ 0صعوبات التعمـ 

ستراتيجيات تعمميا عف  ولكف التحوؿ مف 0طريق إمدادىا ببعض المعارؼ والمعمومات عف فئو صعوبات التعمـ وا 
اإلىتماـ والتركيز مف عمـ النفس السموكي إلى عمـ النفس المعرفي رافقو التركيز عمى مسئولية المتعمـ عف تعممو ، 

ظر إليو عمى أنو مشارؾ ، فاعل ، ونشط في عممية فمـ تعد النظرة بأف المتعمـ متمقي سمبي لممعرفة بل أصبح ين
وتحقيًقا لكل تنظيـ المعرفة ومحاولة ربطيا بالمعرفة السابقة الموجودة في البنية المعرفية؛ ليصبح تعممو ذا معنى ، 

ذلؾ بحثت الباحثة عف تعمـ يكوف فيو لمطالبة المعممة أثناء تدريبيا عمى استراتيجيات تعمـ ذوي الصعوبات دور 
الذي تكمف أىميتو في نوع الطمبة الذي يسعى إلى تكوينيـ ، فالمتعمـ المنظـ  ايجابي وىنا  برز التعمـ المنظـ ذاتيا

ذاتًيا يمتمؾ القدرة عمى مراقبة أدائو ، وتحديد اإلستراتيجيات المبلئمة مف أجل اكتساب المعرفة ، أو الميارة ،أو لحل 
نما يعتبر في حد ذاتو ىدًفا أساسًيا مشكمة معينة وبالتالي اليعتبر التعمـ  المنظـ ذاتًيا خاصية لمتعمـ الفعاؿ فقط ،وا 

 .لعممية التعمـ طويمة المدى
( بأنو" العممية التي يحافظ  فييا المتعمـ عمى مستوى  Pintrich & Schunk،2002يعرفو وشنؾ وبينتريش)      

يق أىداؼ معينة، ويكونوف مدفوعيف نحو تحقيق ىذه مف المدركات ، والسموكيات و اإلنفعاالت الموجية نحو تحق
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       ويعرفو سميـ دمحم سميـ 0األىداؼ ،فيقوموف بأنشطة تنظيـ ذاتي يعتقدوف بأنيا ستساعدىـ في تحقيق أىدافيـ "
مكا 2066،622)  ناتو ( بأنو " النشاط التعميمي الذي يقـو بو المتعمـ مدفوًعا برغبة ذاتية بيدؼ تنمية إستعداداتو وا 

وقدراتو مستجيًبا لميولو وا ىتماماتو بما يحقق تنمية شخصيتو وتكامميا ، والتفاعل الناجح مع مجتمعو عف طريق 
 0االعتماد عمى نفسو ، والثقة بقدراتو في عممية التعميـ والتعمـ "

ة عماد أحمد دراس(  20،  2000) وتؤكد العديد مف الدراسات واألدبيات التربوية مثل :دراسة سوسف إبراىيـ 
(2002 ،22  )Pintrich ،2002( دراسة إبراىيـ عبدهللا ،).)عمى أىمية التعمـ المنظـ ذاتًيا يمكف  61، 2061 )

 -إيجاز بعضيا فيما يمي:
تعتبر إستراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتًيا مألوفة لنمذجة تعمـ الطمبة داخل الفصل وتمنحيـ الفرصة لمتعمـ مدى -6

ستقبلليتيـ ، فيصبح التعمـ أكثر فعالية عندما يحقق ا الحياة ، مف خبلؿ لمتعمموف أىدافيـ بطريقة زيادة نشاطيـ وا 
 .ذاتية 

مكاناتو ، وقدراتو مستجيبًا -2 يعتبر نشاط تعميمي يقـو بو الطالب مدفوًعا برغبتو الذاتية ، بيدؼ تنمية إستعداداتو وا 
مميا ، والتفاعل الناجح مع المجتمع عف طريق اإلعتماد عمى لميولو ، وا ىتماماتو، بما يحقق تنمية شخصيتو وتكا

ومف أيف يحصل عمى مصادر نفسو ، والثقة بقدراتو في عممية التعميـ والتعمـ . وفيو نعمـ المتعمـ كيف يتعمـ ، 
 .التعمـ

تساعد المتعمميف يعتبر أحد الحموؿ المناسبة لتحقيق جودة التعمـ المنشودة ، إذ أف آليات التعمـ المنظـ ذاتيا  -2
عمى التمييز الدقيق بيف المادة التي تـ تعمميا بشكل جيد ، والمادة التي تـ تعمميا بشكل أقل جودة، وبالتالي فإف 
الطبلب سوؼ ينظموف دراستيـ بشكل أكثر فاعمية ، بل ستنعكس ىذه الفعالية وىذا التفوؽ المعرفي عمى كافة 

 .إنجاز أنشطة ومياـ حياتيـ بصفة عامة  أنشطة العمل الدراسي اليومي ، بل وعمى
يجعل المتعمـ يظير مزيًدا مف الوعي بمسئوليتو في جعل التعمـ ذات معنى ، ومراقبة ألدائو الذاتي وينظر إلى -2

 .المشكبلت ، والميارات التعميمية باعتبارىا تحدي يرغب في مواجيتيا واإلستمتاع بالتعمـ مف خبلليا
ا دافعية ومثابرة ،وانضباط ذاتي ، وثقة في نفسو ، تؤدى بو إلى إستخداـ إستراتيجيات تسيـ في جعل الطالب ذ-5

وبالنظر إلى ما سبق يبدو أف المتعمـ المنظـ ذاتًيا يتحمل  0مختمفة؛  لتحقيق أىداؼ التعمـ التي وضعيا لنفسو
. مما يعني أف المتعمـ ىو مف  مسئولية تعممو كامبل ، ويستفيد مف زمبلئو ، ومعمميو عندما يحتاج إلى مساعدتيـ

 0يختار االستراتيجيات المعرفية التي تناسب قدراتو ، وميولو ، ويحاوؿ فيـ األفكار والمعارؼ الحفظيا وسردىا
و آراء    Banduraويرجع الفضل في التأكيد عمى عمميات التعمـ المنظـ ذاتًيا واإلىتماـ بيا إلى أعماؿ باندور 

راء المدرسة المعرفية و النظرية البنائية إذا أكدت ىذه النظريات عمى بعض المبادىء ، ، وآ Vygotskiفيجوتسكى 
واآلراء الخاصة بالتعمـ والتي يمكف إعتبارىا بمثابة مفاىيـ لمتعمـ ذاتًيا ، والتي كاف ليا كبير األثر في تحديد مفيوـ 

تساب معمومات فقط ، بل تتعداىا إلى كونيا عممية التعمـ المنظـ ذاتًيا ، وتعتبر أىميا إعتبار التعمـ ليس عممية اك
فاعمة يبنى فييا المتعمـ المعمومة والميارة . األمر الذي يسيـ في تحسيف مستوى اإلنتاج لديو ومف ثـ فإف دور 

ممو المعمـ تقديـ المساعدة لمطالب إلى حيف نمو قدراتو الذاتية ، أما المتعمـ فيو مف يقـو بعممية التنظيـ الذاتي لتع
باإلعتماد عمى التقييـ الذاتي . فمف أىـ أىداؼ العممية التعميمية تنشئة أفراد لدييـ القدرة عمى االستقبلؿ الذاتي في 

 .( 22، 2061()ظبية سعيد ، 20، 2001) ربيع رشواف  0التعميـ 
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(  Linder & Harris،6002ىذا ، وتقـو عممية التعمـ المنظـ ذاتًيا عمى العديد مف األسس وقد حدد ليندر وىاريس)
 وىى : 

المعتقدات المعرفية :إف فيـ الشخص لنظاـ المعرفة لديو يعطية القدرة ، والقابمية عمى رؤية ما يناسبو مف التعمـ -6
 .ا وتحصيبل، وىذا بدوره يؤثر عمى ثقتو بنفسو ، فالمتعمـ األكثر فيًما لمواقف التعمـ ىو األكثر نجاحً 

لناجح يكوف بدوافع خارجية وداخمية ، وفي حالة المتعمـ المنظـ ذاتًيا فإف دوافعو داخمية الدافعية : إف التعمـ ا-2
ب بأنيـ يحرزوف تقدًما في تأتي مف إدراؾ أىمية الميمة المكمف بيا ، وتعزز ىذه الدافعية عندما يعي الطبل

 .تعمميـ
و ، مما يعني قياـ الفرد بنوعيف مف التفكير العمميات ما وراء المعرفية : وتشير إلى المعرفة عف اإلدراؾ وتنظيم-2

في آف واحد مًعا : ىما التفكير العادي ، والتفكير في التفكير؛ أي فيـ الطالب لمياراتو المعرفية الخاصة بو ، 
والمتضمنة لمذاكرة ، واإلنتباه ، والقدرة عمى حل المشكبلت مما يمكنو مف اإلستخداـ األفضل لمعموماتو ،ومياراتو 

تكوف ىذا االستراتيجيات فعالة فإف الطالب يحتاج إلى وضع أىداؼ واقعية ، ورصد التقدـ الذي يحرزه نحو  ولكي
وبناء عمى ما سبق أتفقت معظـ الدراسات التي أجريت في مجاؿ التعمـ المنظـ ذاتًيا مثل  0تحقيق ىذه األىداؼ

:Singh،2000022( دراسة إيماف خالد ،) )( 256، 2060بل حامد ، سميماف أحمد)(  دراسة سيي 55،  2061
 ،إف الطالب الذي ينظـ تعممو ذاتيا يتميز بخصائص معينة منيا أنو  :

 .، استخداـ التفاصيل ، التنظيـ ( عمى عمـ ووعي  باإلستراتيجيات المعرفية ، وكيفية إستخداميا ) التسميع -6
 .افو الشخصية ) ما وراء المعرفة (وتحقيق أىديعرؼ كيف يخطط ويتحكـ ويوجو عممياتو العقمية نحو التحصيل -2
 .لية تعممو لجعل التعمـ ذا معنى يظير مزيًدا مف الوعي بمسئو -2
 .أنيا تحديات ويرغب في مواجيتياينظر إلى المشكبلت والمياـ التعميمية عمى -2
فعالية الذات ، وتبني يظير مجموعة مف المعتقدات الخاصية بالدافعية ، واإلنفعاالت التكيفية ، كاإلحساس ب-5

األىداؼ التعميمية ، وتنمية األحاسيس اإليجابية نحو الميمة ) المتعة ، الرضا ، الحماس ( وكذلؾ القدرة عمى 
 .مبات الميمة ، والموقف التعميميالتحكـ فييا ، وتعديميا طبقا لمتط

 .، والمثابرة لفترة زمنية أطوؿ  لديو إستعداد كبير لممشاركة-1
 .لقدرة عمى مبلحظة الفشل واإلستفادة مف األخطاء ؛ بيدؼ تعديل السموؾ الموجو نحو تحقيق األىداؼيمتمؾ ا-1
يخطط ويتحكـ في الوقت والمجيود الذي يستخدمو في الميمة ، ويعرؼ كيف يبني بيئة تعميمية محببة  مثل: -1

 .د مواجية الصعوباتيف وزمبلئو عنإيجاد المكاف المبلئـ لممذاكرة ، وطمب المساعدة مف المعمم
) كيف سيتـ يميا ، وفي المناخ الصفييظير جيوًدا كبيرة في المشاركة في التحكـ في المياـ الدراسية وتنظ-0

 .الفصمية ، تنظيـ العمل الجماعي( التقييـ ، متطمبات الميمة ، تصميـ الواجبات
ى نفسو في إتخاذ القرارات ، وتحمل المسؤولية فالتعمـ المنظـ ذاتًيا يركز عمى حرية الطالب وفرديتو ، وا عتماده عم

في التعمـ ، كما يستيدؼ التعمـ المنظـ ذاتي التعاوف لدى األفراد مع وجود مستوى عاؿ مف التفاعل بيف 
المجموعات ، ويستخدـ فيو الطالب أنماًطا متنوعة مف التفكير ، ويركز عمى الحوافز، والدافعية الداخمية ، كما 

، والتكامل بيف المواد مف التعمـ عمى عممية التقييـ والتعزيز ، والمراقبة الذاتية مف الطالب  يعتمد ىذا النمط
 .نمط ما وراء المعرفي في التعميـ ، ومصادر المعرفة ، ويستخدـ أسموب حل المشكبلت ، كما يسودهالتعميمية
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           ( ، نموذج بوكارتس Zimmermanىناؾ عدة نماذج لوصف ىذا النوع مف التعمـ مثل نموذج زيمرماف )
 (Boekarsts  (نموذج بتمر ، )Butler   ( ونموذج بينتريش )Pintrich وقد تبنى البحث الحالى نموذج )

 -:بينتريش لما لو مف مميزات عديدة يمكف إيجازىا فيما يمي
تكوف مف عدة عمميات أشمل وأعـ النماذج في التعمـ المنظـ ذاتًيا فيو عممية مخططة وتكيفية وتقيمية ، ت-6

فاعمية أكثر مع واستراتيجيات ، يقـو الطبلب بالبدء فييا وتنظيميا بطريقة مخططة مما يساعدىـ عمى التعامل ب
 .المياـ المدرسية

أكثر النماذج إسياًما في تفعيل جوانب وعمميات متعددة لعممية التعمـ ، حيث يوجد تفاعبل بيف العمميات  -2
 .طبلب سموكًيا ومعرفًيا ودافعًيا، والبيئية بما ينشط الالشخصية ، والسموكية 

 .يؤدي إلى اندماج الطبلب في محتوى المادة بشكل أعمق ، واكتساب المعرفة والتغير المفاىيمي بشكل أكبر-2
 (  2066( ) ىبة الرشيدى،  2061) إيماف خالد ، 
اتًيا ، فضبل عف أف العصر الذي نعيش فيو يتسـ ىذا وترى الباحثة أف الفمسفة التي يقـو عمييا التعمـ المنظـ ذ

بالتغيرات المتبلحقة والسريعة ، والتي تتطمب نوع مف األفراد  يمتمكوف الميارات األساسية ، والضرورية لمتعامل مع 
معطياتو وتحدياتو ، وعف طريقو يمكف لمتعمـ مف مواكبة ىذه التغيرات ؛ لذا يعتبر سموؾ البحث واالستكشاؼ مف 

إذا يرى عمماء النفس التربويوف أف أحد أدوار التعميـ األكثر أىمية ىو غرس وامل الميمة في التعمـ والتعميـ ، الع
حب التعمـ مدى الحياة مف خبلؿ تنمية حب اإلستطبلع ، والحاجة إلى المعرفة ، وقد أكدت العديد مف الدراسات 

 رفي أىمية ال يمكف إنكارىا وىى:والبحوث التربوية  والنفسية عمى أف لحب االستطبلع المع
تنمية المرونة  ، وزيادة االىتماـ والتفتح العقمي ، والبحث عف األشياء الجديدة مع  تركيز االنتباه وزيادة اإلدراؾ   -6

و التنقيب واإلستقصاء، وىى بوادر البحث العممي وجذور كل تفكير  0الحسي ، ومف ثـ اإلستجابة المناسبة 
 (  62،  6001وي ، ) عبلء الشعرا0أصيل

حيث يعتبر مف أىـ نواتج حب  0توجية الفرد إلى القراءة واإلستطبلع لكل ما ىو جديد وغريب في عالمو  -2
  .أو المعقدة أو المتنوعة االستطبلع إكتساب المعمومات عف الموضوعات والمواقف المجيولة،أو الغامضة أوالفجائية

 (  22، 6012) دمحم المرى إسماعيل ، 
اإلستطبلع المعرفي أحد مكونات المجاؿ الوجداني واإلنفعالي ومف األىداؼ التى تسعى التربية إلى تحقيقيا ؛  يعتبر -2

ألنو عامل مؤثر بالنسبة لتعميـ المتعمميف ، وحافز ليـ لمبحث عف المجيوؿ وتشير األدبيات العممية إلى أف 
  .ققوف تعمًما لممفاىيـ بدرجة أفضلئيـ كما يحالمتعمميف ذوي اإلستطبلع المعرفي يكوف أدائيـ أفضل مف نظرا

 ( 11، 6011) عايش زيتوف ،
ويعزز سموؾ البحث يعتبر اإلستطبلع المعرفي مف اإلتجاىات التي تثير البحث وتدفع المتعمـ إلي مزيد مف النشاط  -2

 (22، 2060) دمحم الحمداني ، .عف المعمومات 
 ( 612، 6011) جماؿ األلوسي، .مـ واإلبداع والصحة النفسية أشار العمماء إلى أف حب اإلستطبلع أساس لمتع -5
يجابي بيف حب اإلستطبلع المعرفي وبيف العمميات المعرفية كاإلنتباه واإلدراؾ مف جية وبيف  -1 يوجد إرتباط وثيق وا 

حب اإلستطبلع ، وميارات التفكير المختمفة مف جية أخرى  ، كما ترجع أىمية حب االستطبلع في محصمتو في 
، ات فييا لمحصوؿ عمى مفاىيـ جديدةتمكف الفرد مف التكيف مع المواقف المتغيرة في البيئة ، والبدء في إحداث تغير 
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) عاصـ عبد .ـوتنمية نماذج مختمفة مف التفاعل ، كما أنو أداة تشخيصية لتأخر النمو وصعوبات التعم
 ( 2،  2062،المجيد

المعرفي تتمثل في مساعدة المتعمميف في إشباع رغباتيـ في المعرفة ، وىكذا ترى الباحثة أف أىمية حب اإلستطبلع 
وتنمية قدراتيـ ، التي تؤدي بالنياية إلى استثارة طاقاتيـ الداخمية ، كما يزيد حب اإلستطبلع مف إنتباه المتعمـ ، 

الطالبة المعممة شعبة  ومف ىنا اىتـ البحث الحالي بضرورة تنميتو لدى0ومف ثـ إعطاء االستجابة المناسبة لممثير 
لذلؾ اعتبره التربويوف دافع أساسي لمتعمـ ، فبدأو في البحث عف وسائل وموضوعات وطرائق تثير 0فمسفة واجتماع 

 ( بعض ىذه الوسائل في :  Arnone،2002، ولقد حدد أرنوف  )  حب االستطبلع لدى طبلبيـ
 .رؿ البدء بطرح سؤاؿ مثير لمتفكيلفت اإلنتباه ، مف خبل-6
إلي المعرفة خمق صراع مفاىيمي ، فعندما يشعر الطالب بفجوة بيف ما يعرفو وما ىو صحيح فعبل يدفعو ذلؾ -2

 .والبحث واإلستكشاؼ 
ختبار فرضياتيـ إتاحة بيئة يشعر فييا الطالب باإلرتياح حوؿ إثارة التساؤالت -2  .، وا 
  .لغرابة، والدىشة ، والتعقيد ، واإدخاؿ عناصر حب اإلستطبلع مثل :التنافر ، والتناقض-2

 ( إلى أف الطالب يتصف بحب االستطبلع عندما: 602، 2060وقد أشار كماؿ طارؽ داود )
 .نظر إلى المستقبل نظرة متفائمة ي-6
 .يرغب دائما بالبحث والقراءة واإلطبلع-2
 .ق بيا مف إستفسارات ونقد ومناقشةييتـ بفيـ األشياء الجديدة ، وكل ما يتعم -2
يكوف أكثر تحمبَل لمغموض ، وأقل شعورَا بالقمق في مواقف غير مؤكدة أكثر مف الطالب الذي اليتسـ بحب -2

 كما يرى البحث الحالي وجود صفات آخرى مثل :0اإلستطبلع
 .جديدة مف أجل معرفة المزيد عنيا المثابرة عمى دراسة العناصر ال-6
 .ًبا ما يتعمـ أكثر مما ىو مطموبغال-2
 .ة التساؤالت كثير -2
 .عف مزيد مف المعمومات والتفسيراتاالستطبلع بإصرار لمبحث  -2
 .كشف والبحث والسعي وراء المعرفة الميل لم-5

ومما ال شؾ فيو أف السموؾ التدريسي  لمطالبة المعممة ال يتأثر بمعرفتيا العممية والثقافية ورغبتيا في زيادة 
اديمي  فقط  فيما يخص التعرؼ عمى فئة ذوي صعوبات التعمـ ، بل معارفيا،وحب االستطبلع  وا عدادىا األك

، فالعاطفة ليا تأثير واضح بالجوانب النفسية والشخصية ليا ومف ىذه الجوانب:  التعاطف الوجدانييتأثر أيضا 
ؾ بيف عمى مجرى سير حياة اإلنساف ، وتأثير ميـ في طريقة تفكيره ، وعبلقاتو ، وانفعاالتو ، فيناؾ قاسـ مشتر 

العواطف والتفكير ، والعقل والقمب   وىناؾ تعاوف بينيما . وىذا ما أكدتو العديد مف الدراسات واألدبيات مثل : 
( ، سميماف عبد الواحد ابراىيـ )  2001( ، السيد إبراىيـ )  2001( خالد دمحم عمى )  2000دانيل جولماف ) 

تعتبر التعاطف مف الدوافع اليامة التي نحتاجيا في   ( ، لذلؾ 2062( ، فتحي عبد الرحمف جرواف ) 2060
جميع مياديف الحياة لما لو مف دور كبير في مساعدة الفرد عمى تحقيق النجاح والتقدـ ، والقدرة عمى مواجية 



612 

 

،) عاصـ عبد Leonardo and Moll( ) 2000الضغوط والمشكبلت وىذا ما أكدتو العديد مف الدراسات مثل:،
 ( لعدة أسباب منيا:2061(، )أنس دمحم شحاتو ،Sun،2062،) ( 2062المجيد ،

في مجاؿ عمل أي مينة البد مف التربية الوجدانية التي تساعد الفرد عمى مواجية الضغوط النفسية التي تواجيو -6
 .شخصي، واإلجتماعي والنجاح الميني، وبالتالي تحقيق مزيد مف التوافق ال

نفعاالتو ،ويديرىا بحكمة ، ويفيـ اآلخريف ، و يتعامل معيـ بالروح الطيبة ، يساعد الفرد عمى التحكـ  في إ -2
صراره لمساعدتيـ بإستمرار دوف ممل أو تعب، حيث يسيـ التعاطف الوجداني بشكل إيجابي في  ويزيد مف حماسو وا 

 .افق واالنسجاـ بينو وبيف اآلخريفوبالتالي يحقق التو  0الرغبة عمى مساعدة اآلخريف
طف الوجداني ىو الذي يجعل الفرد يفكر في أي قرار يتخذه وأي عمل يقـو بو ، وبذلؾ مف منظور مف التعا-2

سيطبق عمييـ القرار ، أو سيجري عمييـ الفعل ، وىنا يضع الفرد نفسو مكاف اآلخريف؛ ليفكر مف وجية نظرىـ ، 
وف بو ، فيصدر االستجابة المبلئمة لذلؾ بحيث يرى تأثير ىذا القرار أو ىذا الفعل عمييـ وبالتالي يشعر بما يشعر 

 .الفعالة عمى التواصل مع اآلخريف فالتعاطف ىو القدرة
( بأف التعاطف الوجداني مف الموضوعات التي حظيت بإىتماـ  122،  2061و ىذا ما أكده أيًضا دمحم حماد )  

السموكيات االجتماعية  لؤلفراد . العديد مف الدراسات النفسية واالجتماعية لما لو مف تأثير واضح في تحديد 
فالتعاطف يجعل الفرد يتخطى بتفكيره في ذاتو إلى األخريف ، وأف يضع نفسو إنفعالًيا ومعرفًيا مكاف األخريف مما 
يؤدي إلى تكويف ترابط وجداني بينيـ يستطيع مف خبللو تكويف عبلقات اجتماعية إيجابية معيـ، مما دعا منظمة 

ية  والعمـو والثقافة إلى المطالبة بوضع مناىج التعاطف ،و تدريسيا في الفصوؿ الدراسية ؛ ألف األمـ المتحدة لمترب
 فيـ ما يشعر بو اآلخروف يعد عامبل رئيسًيا  و نجاحنا في حياتنا االجتماعية  وعبلقتنا باآلخريف . 

ة مف العوامل الرئيسية التي تسيـ في باإلضافة إلى ما سبق  ترى الباحثة  إف شخصية المعمـ ومياراتو وكفاءتو الميني
نجاح العممية التعميمية بصفة عامة وفى مجاؿ التدريس لفئات ذوي االحتاجات الخاصة بصفة خاصة، حيث يتطمب 
العمل مع ذوى االحتياجات الخاصة عددا مف المقومات الشخصية التي تمكف المعمـ مف القياـ بأدواره بفاعمية وىى: 

جادة الصبر، القدرة عمى ز  يادة دافعية الطبلب نحو التعمـ، وضبط النفس، قبوؿ التحدي، والمشاركة الوجدانية ، وا 
ستعداداتيـ وظروؼ إعاقاتيـ. مف ىنا ترى الباحثو أف  المعمـ  بحاجو أف  أساليب وطرؽ تعميـ تتناسب مع قدراتيـ وا 

تمتعوف بقدر بخصاؿ الرحمو ، والعناية يتمتع بالتعاطف الوجداني فاألفراد الذيف يتمتعوف بالتعاطف الوجداني ي
باآلخريف ، اإلنضباط الذاتي، التفاؤؿ ، المرونو، القدره عمى حل المشكبلت ، والقدره عمى قراءة مشاعر وعواطف 
يجابية ، الرغبة في المساعده وىذا ما يسعى البحث الحالي في تحقيقو  االخريف ، إقامة عبلقات اجتماعية إنسانية وا 

ف تتسـ الطالبة المعممة شعبة فمسفة واجتماع ، بقدر مف التعاطف الوجداني مع فئات ذوي االحتياجات حيث يتمنى أ
والقياـ باألدوار  الخاصة بصفة عامة ، ومع صعوبات التعمـ بصفة خاصة يساعدىا في المستقبل عمى التعامل معيـ

 .المنوطة بيا
 من خالل عدة محاور : مشكمة البحث تنبعوقد 

ماـ الدولة بفئة ذوى االحتياجات الخاصة بصفة عامة وذوى صعوبات التعمـ بصفة خاصة حيث نادى أوال: إىت
وذلؾ مف ( بأىمية اإلىتماـ باألفراد ذوي االحتياجات الخاصة ،  262( في المادة ) 2062الدستور المصري ) 

ارة التربية والتعميـ سياسة دمج ىؤالء خبلؿ إتاحة فرص التعمـ المناسبة ليـ في المدارس العادية ، وقد أقرت بذلؾ وز 



615 

 

المتعمميف في المدارس العادية ،ومف ىنا ظير اإلىتماـ بضرورة إعداد المعمميف القادريف عمى أداء عمميـ في ظل 
الدمج.فالقضية األساسية التي تيتـ بيا التربية في إعداد طبلبيا ىى جعل ما يتعمموه خبرة مفيدة ذات معنى ومغزى 

ا يتعممو الطالب المعمـ أكثر إتصاال بعصره ومتطمباتو ، وأكثر ميارة في مواجيو ما يتعرض لو مف وذلؾ بجعل م
مواقف جديدة. فالطبلب المعمموف اليـو البد أف يختمفوف عف األمس في مياراتيـ وآماليـ ، وطموحاتيـ ، وتوقعاتيـ 

 .ـ لمحياة االجتماعية ساليب فيميوالوسائل التي توصميـ لؤلىداؼ التي يسعوف لتحقيقيا وأ
 االطبلع عمى توصيات نتائج العديد مف البحوث والدراسات التربوية ومنيا :ثانًيا :

الدراسات التي أكدت عمى أىمية اإلىتماـ بذوي صعوبات التعمـ، وضرورة إعداد المعمـ المناسب لمتعامل مع ىذه -أ
 مثل دراسة كل مف :الفئة 

تياجات الخاصة في حديد الكفايات البلزمة لممعمـ في ظل رعاية ودمج ذوي اإلح( : إىتمت بت 2002خديجة أحمد )-
 .مدارس العادييف

ريس التبلميذ ذوي صعوبات (: التي أظيرت فعالية برنامج مقترح لمعممي العمـو لتد 2001آيات حسف صالح )-
 .التعمـ 

لمرحمة اإلبتدائية عمى تنمية العمميات (: التي أكدت فاعمية برنامج تدريبي لمعممات ا 2001تياني عمى حسف )-
 .المعرفية لدى التبلميذ ذوي صعوبات التعمـ داخل الفصل العادي

( : التي أظيرت فاعمية نموذج تدريبي لممدربيف والقائميف عمى تنمية الكفاءة   Frank ،2000دراسة فرانؾ )-
 .ةت التعمـ بوالية تكساس األمريكيالمينية لمعممي الطمبة ذوي صعوبا

( : التي أكدت عمى وجود عبلقة بيف بروفيبلت التفكير المفضمة لدى التبلميذ الموىوبيف  2060حسني النجار ) -
 .يل اإلكاديمي وذوي صعوبات التعمـ والعادييف والتوافق والتحص

 .واإلنتباهلذوي صعوبات التعمـ  ( : التي أظيرت وجود عبلقة بيف السمات الشخصية المميزة 2066دراسة دمحم رزؽ ) -
( : التي أكدت عمى وجود عبلقة بيف أساليب التعمـ والتفكير السائدة لدى التبلميذ ذوي  2062دمحم الخطيب ) -

 .وع واإلتجاه نحو مادة الرياضياتصعوبات تعمـ الرياضيات ، والتحصيل الدراسي والن
مـ لدى تدريس ذوي صعوبات التع  ( : التي أظيرت فاعمية نموذج بينتريش لتنمية كفايات 2061إيماف خالد )-

 .الطالبة معممة الجغرافيا
مف خبلؿ اطبلع الباحثة عمى الدراسات السابقة توصمت إلي ما يمي :إف اإلىتماـ برعاية فئات التربية الخاصة ومنيا 

ق في فئة الطمبة ذوي صعوبات التعمـ وتعميميـ ضرورة واستراتيجية ميمة في الوقت الحالي باعتبار أف ليـ الح
مكانياتيـ ، كما أكدت عمى ضرورة إعداد المعمـ وتدريبة  الحصوؿ عمى فرص تعميمية عادلة تتوافق مع قدراتيـ وا 
وتأىيمو بما يتناسب مع التحديات الجديدة ، كما أوصت معظـ الدراسات بضرورة اإلىتماـ بتدريب المعمـ عمى 

 .لتعمـ مف المتعمميفذوي صعوبات ا إستخداـ إستراتيجيات التدريس المناسبة مع
 الدراسات التي أكدت عمى أىمية حب االستطبلع المعرفي في العممية التعميمية مثل دراسة كل مف :-ب
التى أظيرت نتائجيا أف ىناؾ إرتباط إيجابي دااًل بيف التعمـ  : ( Alberti& Witroyl,2000 ) البرتي وويترويل-

 .ف جية أخرى جية، وحب اإلستطبلع م والعمميات المعرفية مف
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( :التي توصمت إلى فاعمية برنامج تدريبي مستند إلى عادات العقل في تنمية حب اإلستطبلع 2001فدوى ثابت )-
 .روضةالمعرفي، والذكاء اإلجتماعي لدى ال

ستطبلع المعرفي عينة مف ( : التي أسفرت عمى فعالية برنامج مستند إلى المعب لتنمية حب اإل 2001حسف دمحم ) -
 .فاؿ األط
( : التي توصمت إلى فاعمية برنامج قائـ عمى حب اإلستطبلع في تنمية بعض 2062عاصـ عبد المجيد ) -

 .لمرحمة االعداديةالعمميات المعرفية، وميارات التفكير لدى تبلميذ ا
ة حب ( :التي توصمت إلي فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى إستراتيجية لعب الدور في تنمي 2062دمحم فرحاف ) 
 .لمعرفي لدى عينة مف أطفاؿ الروضةاإلستطبلع ا

( (: التي أكدت عمى أف إستخداـ إستراتيجيات التعمـ الحديثة مثل لعب الدور يساعد عمى إيجاد Sun،2062سف -
 .وزيادة دافعية التعمـ واالبتكار بيئة نشطة ، وتنمية اإلبداع والفضوؿ وحب االستطبلع

التي توصمت إلى فاعمية توظيف الرحبلت المعرفية عبر الويب لتدريس  (: 2061رحاب نبيل عبد المنصف )- 
 .الثانوية االقتصاد المنزلي في مستوى التفكير التأممى ، وحب اإلستطبلع لدى تمميذات المرحمة

أكدت جميع الدراسات عمى أف حب اإلستطبلع مف خبلؿ إطبلع الباحثة عمى الدراسات السابقة توصمت إلي ما يمي :
ف الدوافع الذاتية أو الداخمية لبلنساف، إال أف ىناؾ عوامل عديدة تؤدي إلى تحفيزه مثل: خمق الصراع المفاىيمي ، م

إستخداـ طرح أسئمة محيرة ومتناقضة ، إثارة الحماس تجاه موضوع ما ، جده الموضوع بالنسبة لمفرد ، التعقيد ، 
راسة الحالية، ولكنيا تختمف عنيـ في عينة البحث حيث اىتمت استراتيجيات حديثة وجديدة ، وىذا ما تتفق معو الد

أجمعت معظـ كما 0أغمب الدراسات بمرحمة الطفولة ولكف البحث الحالي ييتـ بالطالبة المعممة شعبة فمسفة واالجتماع
دؼ ىذا ما يتفق مع ىالدراسات السابقة عمى أىمية حب اإلستطبلع المعرفي ، وضرورة تنميتو لدى المتعمميف و 

 .البحث الحالي
 الدراسات التي أكدت عمى أىمية التعاطف الوجداني في العممية التعميمية مثل دراسة كل مف: -ج
( : التي أكدت عمى فاعمية برنامج تدريبي مقترح لتنمية الذكاء الوجداني في إكتساب بعض  2001خالد دمحم عمي )-

 .التفكير لدى التبلميذ المتفوقيفميارات 
( : التي أسفرت عف فاعمية برنامج مبني عمى التعاطف لمتخفيف مف أعراض النشاط  2001ىيـ مؤنس ) غادة إبرا -

 .لدى أطفاؿ مرحمة ما قبل المدرسة الزائد
التي أكدت عمى وجود عبلقة وثيقة بيف التعاطف الوجداني Leonardo and Moll(    : ) 2000ليوناردو وموؿ ،-

 .دى الفرد، والمكوف المعرفي والمعمومات ل
( : التي أظيرت فاعمية برنامج إرشادي نفسي لتنمية التعاطف في خفض السموؾ  2060مروة دمحم محروس ) -

 .العدواني لدى تبلميذ المرحمة اإلبتدائية
( : التي أظيرت أىمية تنمية التعاطف لخفض العدواف لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية.  2061سعد جمعو سعد )-

 الباحثة عمى الدراسات السابقة توصمت إلى ما يمي : ومف خبلؿ إطبلع
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ولكنيا تختمف عنيـ في عينو 0أىمية التعاطف الوجداني ، وضرورة تنميتو وىذا ما يتفق مع ىدؼ البحث الحالي
البحث حيث أىتمت أغمب الدراسات بمرحمة الطفولة، ولكف البحث الحالي ييتـ بالطالبة المعممة شعبة فمسفة 

  0واالجتماع
  :قامت الباحثة باإلجراءات التالية وقد
 إجراء مقابمة مع طالبات المعممات :.6

حيث قامت الباحثة بعمل بعض المقاببلت الشخصية مع بعض الطالبات المعممات شعبو فمسفة واجتماع بكمية البنات 
التدريس لذوي صعوبات ( وذلؾ لموقوؼ عمى مدى إلماـ الطالبات المعممات بطرؽ واستراتيجيات 20والبالغ عددىف )

 التعمـ وقامت بتوجيو عدد مف األسئمة وىى :
 ماذا تعرفي عف فئة صعوبات التعمـ ؟ ❖
 ىل يوجد فرؽ بيف بطىء التعمـ، وذوي صعوبات التعمـ ؟ ❖
 كيف تتعرفي عمى الطبلب الذيف يعانوف مف صعوبات التعمـ ؟  ❖
 ي التدريس لذوي صعوبات التعمـ ؟ما الطرؽ واألساليب واإلستراتيجيات المناسبة التي تستخدـ ف ❖

% مف عينة الدراسة اإلستطبلعية  لدييف قصور في معرفتيف بفئة 15وقد أسفرت نتائج المقابمة الشخصية إلى أف :
صعوبات التعمـ ، وكذلؾ بقصور معرفتيف بإستراتيجيات التدريس لذوي صعوبات التعمـ، مما يعني أنيف في حاجة 

 (6) ممحق 0فئة صعوبات التعمـ الى تدريب عمى إستراتيجيات
 20( طالبة وتكوف المقياس مف 25:مف إعداد الباحثة وقد طبق عمى ) تطبيق مقياس حب اإلستطبلع المعرفى.2

عبارة ، وتنوعت بيف العبارات اإليجابية والسمبية ، وقد تنوعت االستجابة عمى المقياس بيف) دائًما ، غالًبا ،أحياًنا ، 
تـ تحويل اإلستجابات إلى درجات وبتصحيح المقياس ، وحساب درجات الطالبات المعممات وجدت نادًرا ، أبًدا ( و 

% مف الطالبات قد حصمف عمى أقل مف نصف الدرجة الكمية لممقياس ، مما يؤكد وجود ضعف حب 10الباحثة عف 
 (    2) ممحق0يتيا لدييفاالستطبلع لدى الطالبات المعممات شعبة فمسفة واالجتماع مما يستدعي الحاجة إلي تنم

عبارة ،  65( طالبة وتكوف المقياس مف 25مف إعداد الباحثة وقد طبق عمى ) تطبيق مقياس التعاطف الوجداني : .2
وتنوعت بيف العبارات اإليجابية والسمبية ، وقد تنوعت اإلستجابة عمى المقياس بيف) دائًما ، غالًبا ،أحياًنا ، نادًرا ، 

ل اإلستجابات إلى درجات ، وبتصحيح المقياس ، وحساب درجات الطالبات المعممات وجدت الباحثة أبًدا ( وتـ تحوي
% مف الطالبات قد حصمف عمى أقل مف نصف الدرجة الكمية لممقياس مما يؤكد وجود ضعف التعاطف 11عف 

 (    2) ممحق 0ا لدييفالوجداني لدى الطالبات المعممات شعبة فمسفة واالجتماع مما يستدعي الحاجة إلى تنميتي
 : وفي ضوء ما سبق تـ تحديد مشكمة البحث الحالي في

أف الطالبة المعممة غير مممة اإللماـ الكافي بفئة صعوبات التعمـ ، واستراتيجيات التعمـ المناسبة ليـ فضبل عف   
 .ضعف حب اإلستطبلع المعرفي ، و التعاطف الوجداني لدييف

 مة البحث الحالي في التساؤؿ الرئيسي التالي :وفي ضوء ذلؾ يمكف صياغة مشك
برنامج مقترح قائم عمى نموذج بينتريش في  التدريب عمى استراتيجيات تعمم ذوي صعوبات ما فاعمية ☜

التعمم لتنمية التحصيل وحب االستطالع المعرفي والتعاطف الوجداني لدى الطالبات المعممات شعبة فمسفة 
جتماع  ؟ وا 
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 لسؤاؿ الرئيسي األسئمة الفرعية اآلتية : و يتفرع عف ىذا ا
ما أسس بناء برنامج  قائـ عمى نموذج بينتريش في التدريب عمى استراتيجيات التعمـ لذوي صعوبات التعمـ  -6

 لمطالبات المعممات شعبة فمسفة واجتماع؟
ـ لذوي صعوبات التعمـ ما صورة البرنامج المقترح القائـ عمى نموذج بينتريش في التدريب عمى استراتيجيات التعم -2

أساليب التقويـ ( لدى الطالبات المعممات شعبة فمسفة  -الموادالتعميمية-األنشطة-طرؽ التدريس-المحتوى -)األىداؼ
جتماع ؟  وا 

 ؟بات المعممات شعبة فمسفة واجتماعما فاعمية البرنامج المقترح في التحصيل المعرفي لمحتوى البرنامج لدى الطال -2
 برنامج المقترح في تنمية حب اإلستطبلع المعرفي لدى الطالبات المعممات شعبة فمسفة واجتماع ؟ما فاعمية ال-2
 ما فاعمية البرنامج المقترح في تنمية التعاطف الوجداني لدى الطالبات المعممات شعبة فمسفة واجتماع ؟-5

 أهداف البحث :
 يسعى البحث الحالي إلى تحقيق األىداؼ اآلتية :

 مدى فاعمية البرنامج المقترح القائـ عمى نموذج بينتريتش في تنميو األتي : التعرؼ عمى-
جتماع  -6  .حب اإلستطبلع المعرفي لمطالبات المعممات شعبة فمسفة وا 
جتماع  -2  .التعاطف الوجداني  لمطالبات المعممات شعبة فمسفة وا 
  .تحصيل الطالبات المعممات ) لممحتوى المعرفي ( في البرنامج المقترح  -2

 أهمية البحث :
 يرجى أف يفيد البحث الحالي في :

 األىمية النظرية والتي تمثمت في: -أواًل 
يعتبر قضية اإلىتماـ بفئة صعوبات التعمـ  إحدى القضايا الميمة التي شغمت  وما زالت تشغل الميتميف بشئوف -6

الدراسات، وبالتالي تأتي ىذه الدراسة الحالية التربية والتعميـ ، ويؤكد أىميتيا ما أوصت بو نتائج العديد مف األبحاث و 
 0إستجابة ليذه األبحاث والدراسات

التعاطف  -تطبلع المعرفيحب اإلس-صعوبات التعمـ -تقديـ إطار نظرى عف كل مف ) نموذج بينتريش-2
 .الوجداني( 

 األىمية التطبيقية فيما يمي : -ثانًيا
قد تشكل نتائج الدراسة الحالية إفادة لمقائميف عمى تدريب  -أ عمـ:بالنسبة لمخططي ومطوري برامج إعداد المأوالً 

 .تناسب مع سياسة الدمج في المدارسالطالب المعمـ في ضرورة تضميف برامج ،ومداخل تيتـ بذوي صعوبات التعمـ ت
الوجداني قد يفيد الطالبات المعممات في تنمية حب اإلستطبلع المعرفي والتعاطف -بالنسبو لمطالبات المعممات : ●

موضوع البحث الحالي ،وكذلؾ اإللماـ بفئة ذوي صعوبات التعمـ مما قد يساعدىا في تحسيف عممية التدريس ،وخاًصا 
 .عممية ،وثـ بعد ذلؾ أثناء الخدمةأثناء التربية ال

ديدة أماـ :اإلىتماـ بدراسة فئة صعوبات التعمـ قد يفتح أفاؽ ج بالنسبو لمباحثيف في مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس ●
 .وي اإلحتياجات الخاصة كالموىوبيفالباحثيف في تدريس المواد الفمسفية في عمل أبحاث مماثمة في باقي فئات ذ
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 حدود البحث :
 يقتصر البحث الحالي عمى :

جتماع الفرقة الثالثة حتى تستفيد الطالبة المعممة مف البرنامج في  -6 الحد البشري :الطالبات المعممات شعبة فمسفة وا 
 .التربية العممية وتطبقو ، وخاًصا في ظل سياسة الدمج في المدارس  ، وعمميا كمعممة بعد ذلؾ في المستقبل 

 .جامعة عيف شمس –كمية البنات  الحد المكاني : -2
أحد نماذج التعمـ المنظـ ذاتًيا ، وىو نموذج بينتريش ألنو مف أكثر النماذج التي تساعد عمى تنمية ميارات التعمـ  -2

لحياة ، والذي يعتبر مف أىـ األىداؼ التربوية الحالية ، وذلؾ لتركيزه عمى شخصية المتعمـ بوصفو مشارؾ مدى ا
ونشط وفعاؿ في عممية التعمـ ، كما يعد نموذج عاـ وشامل لمتعمـ المنظـ ذاتًيا ، ألنو حدد المراحل األساسية 

 .لتنظيـرئيسة التي يتـ فيياىذا المتنظيـ الذاتي ،وكذلؾ المجاالت ال
 .بعد التساؤؿ ( -رفي ) بعدالقراءةبعض أبعاد حب االستطبلع المع -2
االىتماـ التعاطفي  -بعض أبعاد التعاطف الوجداني ) االتجاه االيجابي نحو التدريس لذوي صعوبات التعمـ  -5

 .تمثل في تقديـ العوف والمساعدة (الم
 أدوات البحث :

 تتمثل أدوات البحث الحالي في : 
 تجريب ،وتتمثل في األتي : أدوات ال-أ
أساليب -المحتوى -البرنامج المقترح  في ضوء نموذج بينتريش بما يشتمل عميو مف عناصر ىى: ) األىداؼ -

 .تو )دليل المعمـ ، وأوارؽ العمل التدريس ، األنشطة التعميمية ، الوسائط التعميمية، أساليب التقويـ (، وممحقا
 ي :أدوات القياس ،وتتمثل في اآلت-ب
 .) مف إعداد الباحثة ( .إعداد  إختبار تحصيمي في المحتوى المعرفي المتضمف في البرنامج المقترح   -6
 ) مف إعداد الباحثة ( .مقياس حب اإلستطبلع المعرفي -2 
 ) مف إعداد الباحثة (.مقياس التعاطف الوجداني -2

 فروض البحث :
طالبات المعممات في اإلختبار التحصيمي في المحتوى المعرفي يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا بيف متوسطى درجات ال-6

 .المتضمف في البرنامج المقترح  قبل دراسة البرنامج المقترح وبعده لصالح  التطبيق البعدي
يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا بيف متوسطى درجات الطالبات المعممات في مقياس حب اإلستطبلع المعرفي قبل دراسة -2

 .وبعده لصالح التطبيق البعدي  رحالبرنامج المقت
يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا بيف متوسطى درجات الطالبات المعممات في مقياس التعاطف الوجداني قبل دراسة  -2

 .رح وبعده لصالح التطبيق البعدي البرنامج المقت
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 منهج البحث
ث ومراجعة األدبيات والدراسات السابقة : وذلؾ فيما يتعمق في إعداد البرنامج وأدوات البحالمنيج الوصفي التحميمي-أ

 .التي تناولت متغيرات البحث ، واإلطار النظري وتحميل ومناقشة، وتفسير النتائج ، وعرض التوصيات والمقترحات 
:وذلؾ فيما يتعمق بتجربة البحث والكشف عف مدى صحة الفروض ، وضبط متغيراتو، وسوؼ  المنيج التجريبي-ب

 .المجموعة الواحدة قبمي وبعدي يتـ اإلستعانة بتصميـ 
 

 مصطمحات البحث :
يشكل تحديد المصطمحات أىمية كبيرة في الدراسات التربوية عامة ، و الدراسات اإلنسانية بصفة خاصة ، نظًرا ألف 

 كثير مف المصطمحات تتغير مدلوليا تبًعا لكل مف : 
  0 البحثطمق منو ينالنظري الذي ب( اإلطار                                0 البحثأ( ميداف 

 :البرنامج  ●
( بأنو "نظاـ أو نسق متكامل مف األسس المعرفية والنفسية واإلجتماعية ،والعناصر  16، 2001يعرفو عمى مدكور )

التقويـ ( تقدمو مؤسسة ما إلى المتعمميف ،  -طرائق التدريس وأساليبو-المحتوى  -المتكاممة معيا مثل:) األىداؼ
 .تيـ ، وتحقيق األىداؼ المنشودة فييـ" بقصد تنمي

( بأنو" مجموعة مف اإلجراءات والممارسات التي يقـو بيا الطبلب بإشراؼ وتوجيو مف  61، 2062ويعرفو فيد عمى) 
المعمـ بدءا بمرحمة التخطيط ومروًرا بمرحمة التننفيذ ، وانتياء بمرحمة التقويـ وىذه اإلجراءات والممارسات متكاممة مع 

 .وف المادة العممية ، وتسعى لتحقيق أىداؼ محددة"مضم
وتعرفة الباحثة إجرائًيا بأنو : مجموعة مف  اإلجراءات والممارسات التعميمية ليا أسس ومعايير محددة تتطمب خطة 
تعميمية ذات أىداؼ ، ومحتوى واستراتيجيات تدريسية ، وأنشطة تعميمية وأساليب تقويـ وتستند في ذلؾ إلى نموذج 

ينتريش في التدريب عمى إستراتيجيات التدريس لذوي صعوبات التعمـ يقـو المعمـ بإعدادىا وتخطيطيا ، ثـ تنفيذىا ب
عممًيا في التدريس ، بيدؼ إحداث تغييرات إيجابية لدى الطالبات المعممات وىى: وتنمية التحصيل وحب اإلستطبلع 

 .المعرفي والتعاطف الوجداني لدييف
 نموذج بينتريش ●
( بأنو " نموذج معرفي اجتماعي يوضح العمميات التنظيمية التي Pintrich،2000.252رؼ بينتريش نموذجو )يع

تخضع لمتنظيـ ، والتي تناولتيا معظـ النماذج المفترضة لمتعمـ المنظـ ذاتًيا في شكل إطار عاـ يتضمف أربع مراحل 
الذاتية  الضبط والتنظيـ ، ردود األفعاؿ والتأمبلت  عامة تتمثل في ) وضع األىداؼ والتخطيط والتنشيط ، المراقبة

 0ويطبقيا المتعمـ في تنظيـ ) المعرفة ، والدافعية ، السموؾ ، السياؽ و المحيط(
جتماع في تدريب عمى إستراتيجيات  يعرؼ إجرائيا بأنو " مجموعة عمميات ستقـو بيا الطالبة المعممة شعبة فمسفة وا 

وتتمثل في : وضع األىداؼ والتخطيط والتنشيط ، المراقبة والتوجية ، الضبط والتنظيـ ،  التعمـ لذوي صعوبات التعمـ 
ردود األفعاؿ والتأمبلت ( وتطبقيا في تنظيـ ) المعرفة ، والدافعية ، السموؾ ، السياؽ و المحيط( لتنمية التحصيل 

 0وحب اإلستطبلع المعرفي والتعاطف الوجداني لدييا
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 ذوي صعوبات التعمم  ●
عرفوا اجرائيا بأنيـ : الطبلب الممتحقوف بالمرحمة الثانوية الذيف لدييـ تبايف واضح بيف مستوى قدراتيـ و مستوى ي

تحصيميـ األكاديمي في مقرر أوأكثر مف مقررات المرحمة وتظير لدييـ اضطرابات في واحدة أو أكثر في العمميات 
المغو المنطوقة واستعماليا وتظير في اضطراب الكبلـ ، والسمع النفسية األساسية التي تضمف فيـ المغو المكتوبو ، و 

 0، والتفكير ، والقراءة وتعود إلي إصابة بسيطة في الدماغ ، مما يتطمب مساعدتيـ وتقديـ العوف ليـ
 حب االستطالع المعرفي : ●

مواقف والمثيرات ( بأنو " الميل إلي البحث عف جديد مف خبلؿ اإلقتراب مف ال  Arnone،2002يعرفة أرنوف ) 
 0الجديدة ، واإلستكشاؼ ليا والتساؤؿ حوليا "

( بأنو" مكوف وجداني يعتبر مصدر الدافع المعرفي النابع مف ذات الفرد والذي  50، 2065تعرفو ناىد دمحم يوسف )
 0يدفعو لمبحث ، واإلكتشاؼ "

جديدة عف فئة صعوبات التعمـ وذلؾ عف طريق تعرفة الباحثة إجرائًيا بأنو " رغبة الطالبة المعممة في إكتساب معرفة 
القراءة واإلطبلع ، والبحث والتنقيب واالستقصاء  وسوؼ يتـ قياسيا عف طريق الدرجو التي تحصل عمييا الطالبة 

 0المعممة عمى مقياس حب اإلستطبلع المعرفي الذي أعدتو الباحثة ليذا الغرض
 التعاطف الوجداني: ●

بأنو "أف يفكر الفرد فيما يفكر فيو األخروف ، وأف يشعر بما  Ruth et al،.2062، ) 211يعرفو رث وأخروف )
 0يشعر بو األخروف ، و يستجيب لمعاناة األخريف" 

( بأنو "الدخوؿ الكمي لمفرد في مشاعر وأحاسيس اآلخريف نتيجة لفيمو لما  05،  2065يعرفو رياض العاسمي )
 0ـ آللميـ "يمروف بو مف خبرات فيسعد لسعادتيـ ، ويتأل

جتماع عمى أف تضع نفسيا مكاف الطالب ذوي  وتعرفو الباحثة إجرائًيا بأنيا : قدرة الطالبة المعممة شعبة فمسفة وا 
صعوبات التعمـ؛  لترى األمور كما يراىا ىو وتشعر بما يشعر بو ، مما ينتج عف ىذا الشعور اتجاه ايجابي نحو 

وسوؼ يتـ قياسيا عف طريق الدرجة التي تحصل عمييا 0والمساعده لو  التدريس لو واإلىتماـ بو ، وتقديـ العوف 
الطالبة المعممة عمى مقياس التعاطف الوجداني بأبعاده )االتجاه االيجابي نحو التدريس لذوي صعوبات التعمـ ، 

 0االىتماـ التعاطفي (  الذي أعدتو الباحثة ليذا الغرض
 إجراءات البحث وخطواته:

 ت البحث الحالي، والتحقق مف مدى صحة فروضو سوؼ تتبع الباحثة الخطوات اآلتية:لئلجابة عف تساؤال
 : لئلجابة عف السؤاؿ األوؿ والثاني مف أسئمة البحث سيتـ اآلتي -6

االطبلع عمى األدبيات والكتب والدراسات السابقة العربية ، واألجنبية المتصمة بمجاؿ التدريس لذوي صعوبات التعمـ؛ 
جياتيا ونموذج بينتريش ( وبناء البرنامج المقترح ومعرفة كيفية تحديد خطوات تخطيط وتنفيذ التدريس لتحديد استراتي

تحديد الخطوات والمراحل المناسبة -تحديد محتواه-وتقويمو باستخداـ نموذج بينتريش ويتضمف ما يمي: ) تحديد أىدافو
تحديد الوسائط التعميمية -المناسبة لمحتوى البرنامجتحديد األنشطة التعميمية -لتدريس موضوعات البرنامج المقترح 

تحديد أساليب التقويـ المناسبة لمتحقق مف مدى تحقيق األىداؼ التي وضع مف أجميا -المناسبة لمحتوى البرنامج
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ثـ عرض البرنامج عمى مجموعة مف المتخصصيف في مناىج 0إعداد أوراؽ العمل(  -إعداد دليل المعمـ-البرنامج
 .س لمحكـ عمى مدى صبلحيتو والتعديل في ضوء آرائيـوطرؽ تدري

 لئلجابة عف السؤاؿ الثالث والرابع والخامس مف أسئمة البحث سيتـ اآلتي :-2
إعداد أدوات البحث والتأكد مف صدقيا وثباتيا وىى عبارة عف )إختبار تحصيمي في المحتوى المعرفي لمبرنامج -

ثـ عرضيا عمى مجموعة مف المتخصصيف مقياس التعاطف الوجداني(   -عرفيمقياس حب اإلستطبلع الم–المقترح 
 .في مناىج وطرؽ تدريس لمحكـ عمى مدى صبلحيتيا 

 .بات المعممات شعبو فمسفة واجتماعاختيار مجموعة البحث مف الطال-
 تطبيق أدوات البحث عمى مجموعة الدراسة تطبيًقا قبمًيا.-
 .عممات شعبة فمسفة واجتماع ات المتدريس البرنامج المقترح  لمطالب-
 .مجموعة الدراسة تطبيقًيا بعدًيا تطبيق أدوات البحث عمى-
 .ر النتائج في ضوء ما وضع مف فروضرصد النتائج والبيانات ومعالجتيا إحصائًيا وتفسي-
 .والمقترحات في ضوء نتائج البحث تقديـ التوصيات -

 اإلطار النظري لمبحث :
برنامج مقترح قائـ عمى نموذج بينتريش في  التدريب عمى استراتيجيات تعمـ ذوي ىو : لي لما كاف عنواف البحث الحا

صعوبات التعمـ لتنمية التحصيل وحب االستطبلع المعرفي والتعاطف الوجداني لدى الطالبات المعممات شعبة فمسفة 
جتماع   . وا 

 لية : فقد تتطمب ذلؾ أف يتضمف اإلطار النظري لمبحث الحالي المحاور التا
 .نموذج بينتريش   ❖
 ذوي صعوبات التعمـ.  ❖
 .حب االستطبلع المعرفي  ❖
 .التعاطف الوجداني  ❖
 نموذج بينتريش ❖

شيد العقد األخير مف القرف العشريف ثورة كبيرة في مجاؿ المعمومات ، ولعل أىـ ما يميز ىذه الثورة المعموماتية 
يور الحواسيب العمبلقة وشبكات اإلنترنت ، ونتيجة لذلؾ ظيور التقنيات الجديدة في معالجة المعمومات ، وكذلؾ ظ

شيد العالـ تطور في مختمف المجاالت التربوية ، ومف ضمنيا مجاؿ التعمـ والتعميـ ، فقد أصبح لدى اإلنساف كميات 
ونشط ىائمة مف المعمومات اليمكف ألي فرد اف يمـ بيا ميما كانت قدراتو، ولذا بدأ اإلىتماـ ينصب عمى دور فعاؿ 

لممتعمـ ، يمكف مف خبللو معالجة ىذه المعمومات وتنظيميا ، ويمكنو مف إسترجاعيا وفيميا مف خبلؿ تنظيـ التعمـ 
( التعمـ المنظـ Pintrich،2000.252يعرؼ بينتريش )  0وتنظيـ الذات ومف ىنا ظير مفيـو التعمـ المنظـ ذاتًيا 

تعمموف أىدافيـ التعميمية ثـ يحاولوف المراقبة والتنظيـ والتحكـ في ذاتًيا بأنو " عممية ىادفة ونشطة ، حيث يضع الم
( بأنو " عممية بنائية نشطة متعددة 20، 2005وعرفة مصطفى كامل )  0خصائصيـ المعرفية والدافعية والسموكية "

ئولية أساسية مف المكونات يكوف فييا المتعمـ مشارًكا نشًطا في عممية تعممو ، معرفي وما وراء معرفي ، ويتحمل مس
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ستخداـ إستراتيجيات مناسبة ب يدؼ خبلؿ تبني معتقدات دافعية ، ومعتقدات خاصة بالتحكـ في األفعاؿ الذاتية وا 
 .التنظيـ ، والتحكـ في تعممو"
( بأنو "آلية تنطق مف الترميز عمى بؤرة الذات في الشخصية كعامل يتأثر  22،  2001وتعرفو أمل عبد المحسف )

ى تحتؾ بو مباشرة ويؤثر فييا : كالمدركات والكفاءة الذاتية والدافعية ، ويحدث بالشكل الذي تتصل بو بعوامل أخر 
الذات بالبناء المعرفي لممتعمـ مف خبلؿ عمميات ما وراء المعرفية ، ويظير أثره في سموؾ المتعمـ الذي يصبح موجًيا 

( بأنو " عمميات التوجيو الذاتية واإلعتقادات Zimmerman،20010611ويعرفو زيمرماف )0ذاتًيا مدفوًعا باألىداؼ "
 .الذاتية التي تعمل عمى تحويل قدرات الطالب العقمية كاإلستعداد المغوى إلى ميارة أداء أكاديمية كالكتابة 

ـ ويستند التعم 0( بأنو " يعمـ الفرد نفسو ، مف خبلؿ استخداـ مصادر تعمـ متنوعة" 2066،22وتعرفو ىبو الرشيدى )
المنظـ ذاتًيا عمى إستخداـ المتعمـ عدة أسئمة يطرحيا عمى نفسو لضبط تعممو وتفاعمو مع الميارات التي يريد أف 
دارة أفكارىـ ، ومشاعرىـ ، وأفعاليـ والجدوؿ التالي  يتعمميا ، فعف طريقيا يستطيع الطبلب مف خبلليا توجيو وا 

 يوضح تمؾ األبعاد :
 ( يوضح أبعاد التعمـ المنظـ ذاتًيا 6وؿ )  جد                          

أساليب المتعمـ  أبعاد التعمـ النفسية موضوع التعمـ
 التنظيمية

خصائص التظيـ 
 الذاتي

العمميات الثانوية 
 لمتنظيـ الذاتي

 الكفاءة الذاتية دوافع ذاتية اختيار المشاركة الدافع لماذا أتعمـ؟
 لؤلىداؼ الذاتية

استخداـ  يتـ التخطيط لو ختيار الطريقةا الطريقة كيف أتعمـ؟
 االستراتيجية

اختيار الحدود  الوقت  متى أتعمـ
 الزمنية

فعاؿ ومحدد 
 بوقت

 إدارة الوقت

ما الذي ينبغي 
 تعممو

اإلدراؾ الذاتي  اختيار النتائج السموؾ
 لؤلداء

-مبلحظة الذات
 -تفاعل الذات
 الحكـ عمى الذات

عبلقة وثيقة  يار المكافاخت البيئة الفيزيقية أيف أتعمـ
 بالبيئة

 الييكمة البيئية

البيئة  مع مف أتعمـ
 االجتماعية

اختيار الزميل 
أو النموذج أو 

 المعمـ

عبلقة وثيقة 
بالوضع 

 االجتماعي

طمب المساعدة 
 االختيارية

 
منظـ ذاتًيا ، والعمل وفي السنوات األخيرة حاولت العديد مف النظريات والنماذج تمييز المكونات التي تحدد التعمـ ال

عمى توضيح العبلقات والتفاعبلت المشتركة بيف تمؾ العمميات واألداء واألكاديمي ، وكاف مف بيف تمؾ النظريات: 
النظرية السموكية ، ونظرية التعمـ المعرفي االجتماعي ، والنظرية الثقافية االجتماعية ، ونظرية معالجة المعمومات ، 
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ات تمؾ النظريات في تفسيرىا لمتعمـ المنظـ ذاتًيا ، ولممكونات األساسية التي تشكل ىذا وبالرغـ مف إختبلؼ توجي
في صياغة اإلفتراضات األساسية لمنماذج الخاصة المختمفة المنظـ ذاتًيا وىى المفيـو إال إنيا تشترؾ فيما بينيا 

(:Wolters,et al 2002  ، 2060()  إبراىيـ عبدهللا ،  2001( ، ) ربيع عبده ). 
اإلفتراض األوؿ : يطمق عميو إفتراض البناء النشط والذي ينبع مف منظور معرفي عاـ وىو أف المتعمميف مشاركوف 
ستراتيجيات  بناؤوف في عممية التعمـ ، ويفترض أف المتعمميف يبنوف بشكل نشط ما يخصيـ مف معاني ، وأىداؼ ، وا 

  .مف المعرفة الموجودة داخل عقوليـ ) بيئة داخمية ( مف المعرفة المتاحة في البيئات الخارجية ، وأيضا
اإلفتراض الثاني : يسمى إفتراض إحتماؿ التحكـ حيث تفترض كل النماذج أف المتعمميف يمكنيـ أف يراقبوا ، 

  .ويتحكموا ، وينظموا أبعاد معينة لمعرفتيـ الخاصة ، ودافعيتيـ ، وسموكيـ ، وأيضا بعض خصائص بيئتيـ 
لثالث : ويسمى بإفتراض اليدؼ أو المعيار أو المحؾ إف كل نماذج التنظيـ تفترض أنو يوجد نوع ما مف اإلفتراض ا

المحؾ أو المعيار ) الذي يطمق عميو أيضا قيمة األىداؼ أو المرجع( ، يتـ مف خبلليا المقارنات لكي تقيس ما إذا 
 .ىي أو ىناؾ ضرورة لبعض التغيير كانت العممية سوؼ تستمر كما

اإلفتراض الرابع : في كل نماذج التعمـ المنظـ ذاتًيا تفترض أف أنشطة التنظيـ الذاتي تتوسط بيف الخصائص 
الشخصية والسياقية واإلنجاز الحقيقي أو األداء ؛بمعنى أنيا ليست فقط الخصائص الثقافية والديموجرافية والشخصية 

وليست الخصائص السياقية وحدىا لبيئة الصف ىى التي ، والتعمـ بشكل مباشرلؤلفراد ىى التي تؤثر عمى التحصيل 
تشكل التحصيل ، ولكف التنظيـ الذاتي لؤلفراد لمعرفتيـ ، ودافعيتيـ ، وسموكيـ ، ىو الذي يتوسط العبلقات بيف 

 خبلصة ىذه االفتراضات األربعة أنيا تؤكد عمى أف التعمـ المنظـ ذاتًيا 0الشخص ، والسياؽ، والتحصيل المستمر  
نشاط معرفي ودافعي وسموكي لمطبلب ، والنماذج الخاصة بالتعمـ المنظـ ذاتيا التي تـ بناؤىا في ضوء األطر 
النظرية لعمـ النفس المعرفي ، ونظرية التعمـ المعرفي اإلجتماعي ، تفترض تفاعل العوامل الذاتية والبيئية والسموكية 

 0عند تعامل الفرد مع المياـ التعميمية
الرائدة في  ( الذي يعتبر مف الشخصيات Pintrichأوائل النماذج لمتعمـ المنظـ ذاتًيا نموذج بينتريش ) يعتبر مف 

مجاؿ التعمـ المنظـ ذاتًيا ، ولعدة سنوات ظل المنظر الرائد والباحث والمدافع عف التعمـ المنظـ ذاتًيا ، كما يعد 
تي تساعد عمى تفعيل التعمـ المنظـ ذاتًيا ، باإلضافة إلى نموذجو مف أىـ المحاوالت في بناء العمميات واألنشطة ال

توضيحو ألىـ مكونات التعمـ المنظـ ذاتًيا مف إستراتيجيات التعمـ حيث يفترض ىذا النموذج أف التعمـ الذاتي يتضمف 
 ثبلث فئات مختمفة مف اإلستراتيجيات ىى:

 -تخداـ التفاصيلواس -ر ، والفيـ وتتمثل في ) التسميعإستراتيجيات المعرفية : والتي يستخدميا في التعمـ والتذك- 
 .التفكير الناقد(

 .تخطيط ، والمراقبة ، والتنظيـ (إستراتيجيات ما وراء المعرفة : وتتمثل في ) ال-
إستراتيجيات إدارة المصادر :وتتضمف قدرة الطبلب عمى إدارة وضبط الجيد أثناء أداء المياـ ، والقدرة عمى المثابرة -
مواجية المياـ الصعبة ومواجيو ما يشتت األداء ، وتتمثل تمؾ االستراتيجيات في ) إدارة وقت الدراسة ، وبيئة  في

 .األقراف ، وطمب العوف األكاديمي(الدراسة ، وتنظيـ الجيد ، وتعمـ 
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 مـ   وىى :كما يتكوف ىذا النموذج مف ثبلثة ىمكونات عامة يفترض أنيا تؤدي دوًرا ىاًما في دافعية المتع
مكوف القيمة : ويتضمف األىداؼ العامة التي يحددىا المتعمـ لنفسو مف دراسة مادة ما ، والتي تتمثل في أىمية -6

مكانية االستفادة منيا ، وتيتـ مكونات التوقع باالجابة عف أسئمة مثل :لماذا أقوـ بيذه الميمة ؟ وتتكوف مف  المادة وا 
 .الخارجي لميدؼ ، وقيمة الميمة التوجو الداخمي لميدؼ ، والتوجو

مكوف التوقع : ويتضمف معتقدات الطبلب عف الكفاءة في أداء األعماؿ التعميمية ، حيث تتضمف اإلجابة عف -2
  0أسئمة مثل : ىل أستطيع أداء ىذه الميمة ؟وتتكوف مف : ضبط معتقدات التعمـ ، وفعالية الذات في التعمـ واألداء

يشتمل عمى رد الفعل اإلنفعالي نحو الميمة الدراسية ، ويتضمف اإلجابة عف أسئمة مثل المكوف الوجداني : و -2
ويفترض أف ىذه المعتقدات الدافعية تقود إلى ثبلثة  0:كيف أشعر تجاه ىذا الميمة ، وىذا المكوف ىو  قمق االختبار

دوف أخر ( ، ومستوى المشاركة أو أنماط عامة مف السموؾ الدافعي تتمثل في اإلختيار ) إختيار القياـ بعمل ما 
     اإلندماج ) اإلندماج في الميمة أو العمل بفاعمية والتجييز والمعالجة في المستويات العميقة (، ومستوى المثابرة 

  (22، 2002(،) شريف عبدهللا ،50، 2002)إيناس دمحم صفوت ،0في العمل رغـ مواجية الصعوبات () اإلستمرار 
 ( 65، 2001) نسريف بيجت ،

مع زمبلئو في محاولة لتفسير عمميات التعمـ المنظـ ذاتًيا  6000ومف الجدير بالذكر أف بينتريش قدـ نموذجو 
بإحداث نوع مف التكامل بيف المكونات الدافعية والمعرفية ، ولذا يقسـ النموذج إلى بعديف أساسييف : يختص أحدىما 

 0افعية ، والتي مف الممكف أف تؤثر أو تحدد عمميات التعمـ المنظـ ذاتًيابالمكونات المعرفية ، واألخر بالمكونات الد
والمكونات المعرفية تتضمف المعرفة وما وراء المعرفة.  وتنقسـ المعرفة إلى مكونيف عاميف ىما : المعرفة الفعمية 

ىذا المكوناف يمثبلف التمييز المستقرة في البنية المعرفية ، واإلستراتيجيات المعرفية الخاصة بالتعمـ و التفكير. و 
المتوازي بيف المعرفة التقريرية والمعرفة اإلجرائية ، فالمعرفة التقريرية تتضمف ما يعرفو المتعمـ عف المعمومات المقدمة 
، بينما تتضمف المعرفة اإلجرائية المعرفة بطرؽ تعمـ وتذكر وفيـ تمؾ المعمومات ، أما ما وراء المعرفة فتتضمف 

 ( Pintrich& De Groot،6000)  0جيات الخاصة بالتخطيط والمراقبة والتنظيـاإلستراتي
قاـ بينتريش بمراجعة النماذج والنتائج التي توصل إلييا مف خبلؿ الدراسات في مجاؿ التعمـ المنظـ  2000وفي عاـ 

يات التنظيمية التي تخضع ذاتًيا وقدـ مف خبلؿ ذلؾ نموذًجا عاًما لمتعمـ المنظـ ذاتًيا ىدؼ فيو إلى توضيح العمم
لمتنظيـ ، والتي تناولتيا معظـ النماذج المفترضة لمتعمـ المنظـ ذاتًيا في محاولة إلحداث نوع مف ترتيب األفكار في 

يتضمف أربعة أطوار يطبقيا ضؤء التفسيرات النظرية ، ونتائج الدراسات السابقة ، حيث يفترض أف التعمـ المنظـ ذاتًيا 
عزت عبد الحميد ()Pintrich،2000.210 )0يـ المعرفة والدافعية والسموؾ والسياؽ المتعمـ في تنظ

 ( وىى : 2001،222دمحم،
( : وىى مرحمة ووضوح الرؤية والتخطيط، وىى ُتعتبر أىـ  المرحمة األولى )مرحمة وضع األىداؼ والتخطيط والتنشيط

والقدرة عمى إستعادة وتنشيط المعمومات السابقة  المراحل ألنيا تعكس قدرة الطالب عمى التخطيط ووضع األىداؼ،
وتنشيط معرفة ما وراء المعرفة مف تدريبيـ عمى ) المعارؼ التقريرية ، والمعارؼ اإلجرائية ، والمعارؼ الشرطية ( ، 
كما يتضمف التخطيط أيضا التخطيط الجيد لموقت والجيد المطموب لعممية التعمـ ) تخطيط وتنشيط السموؾ ( مع 

  .يـ السياؽ البيئي والمادى والمعنوي ، ونظـ التفاعل مع األخريف إلنياء مياـ التعمـ تنظ
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(  :وفييا يقـو المتعمـ بالمراقبة الذاتية وتقـو عمى اإلنتباه الذاتي  المرحمة الثانية :)مرحمة المراقبة وتنفيذ التخطيط −
اتيجيات التي تـ تحديد مبلمحيا في مرحمة وضع المتعمد لجوانب سموكو الشخصي أثناء تنفيذه لؤلساليب واإلستر 

األىداؼ والتخطيط والتنشيط ) المراقبة المعرفية ( ، كذلؾ يبلحظ المتعمـ التقدـ في أدائو، ومدى اكتساب الخبرة في 
 .الميمة 

يات التعّمـ وُتدعى التنظيـ واإلدارة ، وتتضمف إستخداـ الطالب إلستراتيج المرحمة الثالثة ) الضبط والتنظيـ ( : −
المختمفة البلزمة إلكماؿ الميمة األكاديمية،حيث يختار المناسب مف اإلستراتيجيات المعرفية الخاصة بالذاكره والتعميـ 
 وحل المشكبلت والتفكير وتطبيقيا بفاعمية ) الضبط المعرفي والتنظيـ ( والعمل عمى تحسيف وضبط وتنظيـ كل مف 

لعمل عمى تحويل وا عادة ترتيب المعمومات المتضمنو في العمل بما يجعل تعمميا الدافعية والسياؽ والسموؾ( ، وا)
 .أسيل وأيسر 

ستخداـ إستراتيجية ) مكافأة  (:ردود األفعاؿ والتأمبلت الذاتية المرحمة الرابعة واألخيرة ) − وىى مرحمة تقييـ الذات وا 
يجة إلكماؿ الميمة بنجاح ، أو بعض أنواع العقبات الذات (حيث يحدد المتعمـ بعض المكأفات والحوافز اإليجابية نت

 .في حالة الفشل 
 ولقد تعددت الدراسات التي أىتمت بالتعمـ المنظـ ذاتيا منيا :   
( : ىدفت لمكشف عف مستوى إمتبلؾ طمبة جامعة اليرموؾ لمكونات التعمـ  2060دراسة عبد الناصر الجراح )- 

ف امتبلؾ الطمبة لميارات التعمـ المنظـ ذاتيا عمى مكوف التسميع والحفظ جاء المنظـ ذاتيا ، وقد أظيرت النتائج أ
ضمف مستوى مرتفع، وباقي األبعاد بدرجة متوسطة . كما تبيف أف الذكور يتفوقوف عمى اإلناث عمى مكوف وضع 

 .اليدؼ والتخطيط
المعمميف لعممية التعمـ المنظـ ذاتيا ( : ىدفت إلى تقييـ مدى تفيـ   Davis & Neitzel،2066دراسة ديفز ونيتزؿ ) -

أنفسيـ ىـ المبادريف والمتحكميف في البيئة  ومدى ممارستيا في صفوفيـ و أظيرت النتائج أف المعمميف يميموف لرؤية
مف المحتوى، كما أظيرت ميميـ لمطريقة التقميدية في التعميـ  الصفية مف حيث تحديد األولويات وتقييـ المعمومات

بيئو تعمـ لمطمبة الذيف بدورىـ يقوموف باإلستماع واإلستجابة فقط، مما يعني عدـ توافر  عمومات والتعميماتبإعطاء الم
 .الذات

( : تحددت مشكمة البحث في تدني مستوى الطالبات في كفايات التدريس لذوي صعوبات التعمـ  2061إيماف خالد ) -
مية كفايات التدريس البلزمو لذوي صعوبات التعمـ لدى الطالبة لذلؾ ىدفت الدراسة إلي قياس فاعمية نموذج بينتريش لت

وىكذا يتفق البحث الحالي مع الدراسات السابقة في اىمية التعمـ المنظـ ذاتيا ولكف يختمف عنيـ في 0معممة الجغرافيا
جتماع   .اىتمامو بطالبات شعبة فمسفة وا 

 ذوي صعوبات التعمـ ❖
( أنو يوجد نماذج نظرية  22،  2066( ) جناف عبد المطيف ،  20، 2002ترى كبل مف ) مديحة عبد العزيز ، 
 عديدة المفسره لصعوبات التعمـ منيا: 

النموذج الطبي: يرى أصحاب ىذا اإلتجاه أف المشكمة األساسية التي تكمف وراء ظيور ىذه الصعوبات ىو الجانب -
 0يعد السبب الرئيسي لصعوبات التعمـ الفسيولوجي حيث يحدث اختبلؿ في األداء الوظيفي لممخ ، والذي 
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النموذج  السموكي : يرى أصحاب اإلتجاه السموكي أف التدريس غير المناسب الذي يتمقاه الطالب  ىو الذي -
يعكس ظيور صعوبات في التعمـ لديو ، لذا نجد أف ىذا اإلتجاه ال يركز بالصورة األساسية عمى المتعمـ بقدر ما 

حث أصحاب ىذا اإلتجاه عف أفضل الوسائل واإلستراتيجيات التي تساعد الطالب عمى بل يب 0يركز عمى البيئة
التغمب عمى صعوبات التعمـ وىذا ما يتبناه البحث الحالي مف خبلؿ تدريب الطالبة المعممة عمى بعض ىذه 

  0اإلستراتيجيات 
، ستوى ما يستطيع الفرد أف يقـو بومالنموذج التطوري : يرى أف ىناؾ عبلقة بيف النضج والتعمـ ، فالنضج يحدد  -

بينما التعمـ شأنو تحسيف ذلؾ المستوى ورفعو ، ويقدـ عمـ النفس مسارا لنمو األطفاؿ العادييف في المراحل المختمفة 
؛ لذلؾ يمكف تفسير مظاىر صعوبات التعمـ بأنيا إنحراؼ عف مظاىر النمو العادى عند األفراد ذوي صعوبات 

ف نضجا بطيئا لمعمميات اإلدراكية والحركية والمغوية المتعمقة باالنتباه ، وكثيرا ما يستخدـ التعمـ ، كما يعكسو 
كما اتفقت معظـ الدراسات التربوية ونفسية مثل: دراسة عبد السبلـ  0أصحاب ىذا النموذج مفاىيـ بياجية لمنمو

( أف ىناؾ خمسة  2061ساـ ) رنا  ( ، 2062دمحم الخطيب ) ، ( 2066دراسة دمحم رزؽ ) ، ( 2002حمادة) 
 محكات يمكف بيا تحديد صعوبات التعمـ ، والتعرؼ عمييا وىي :

محؾ التباعد : ويقصد بو تباعد المستوى التحصيمي لمطالب في مادة عف المستوى المتوقع منو حسب حالتو ولو  -
ر النمو التحصيمي لمطالب في مظيراف : التفاوت بيف القدرات العقمية لمطالب والمستوى التحصيمي ،  تفاوت مظاى

  0المقررات أو المواد الدراسية 
–محؾ اإلستبعاد : حيث يستبعد عند التشخيص وتحديد فئة صعوبات التعمـ الحاالت اآلتية : )التخمف العقمي  -

  0ذوي االضطرابات االنفعالية الشديدة ( -ضعاؼ السمع -الصـ -ضعاؼ البصر -المكفوفيف -اإلعاقات الحسية
لتربية الخاصة: ويرتبط بالمحؾ السابق ويقصد بو أف ذوي صعوبات التعمـ التصمح ليـ طرؽ التدريس محؾ ا -

  0المتبعة مع التبلميذ العادييف فضبل عف عدـ صبلحية الطرؽ المتبعة مع المعاقيف
محؾ المشكبلت المرتبطة بالنضوج : حيث نجد معدالت النمو تختمف مف طفل آلخر مما يؤدي إلي صعوبو  -
ومف ثـ  0ييئتو لعمميات التعمـ ، ومف ثـ تقديـ برامج تربوية تصحح قصور النمو الذي يعوؽ عمميات التعمـ ت

  0يعكس ىذا المحؾ الفروؽ الفردية بيف الجنسيف في القدرة عمى التحصيل 
ط في محؾ العبلمات الفيورولوجية : حيث يمكف اإلستدالؿ عمى صعوبات التعمـ مف خبلؿ التمف العضوي البسي -

المخ الذي يمكف فحصو مف خبلؿ رساـ المخ الكيربائي ، وينعكس اإلضطراب البسيط في وظائف المخ في 
  0اإلضطرابات اإلدراكيو 

( أف   Frank ،2000( )  2002،26ىذا ، وتشير الدراسات واإلبحاث التربويو مثل : دراسة غساف الصالح ) 
 ىناؾ أسباب ترجع الييا صعوبات التعمـ  وىي:

العوامل العضوية والبيولوجية : فمف المحتمل أف تكوف صعوبات التعمـ التي يعاني منيا الفرد والتي تظير لديو -6
ىذه الصعوبو في التركيز لما يتعممو ، بسبب تشتت االنتباه العائدة إلي تمف في الدماغ ، ومف العوامل الميمة أيضا 

  0تعاطي العقاقير واألدوية والمخدرات والتدخيف لدى األـ الحاملما أثر عمى الجياز العصبي خبلؿ فتره الحمل مثل 
العوامل البيئية : تعتبر العوامل البيئية مف العوامل المساعدة في موضوع صعوبات التعمـ ويقصد بالبيئة ىى -2

  0البيئة اإلجتماعية ، والثقافية مثل: األسره ، والمدرسة ووسائل االعبلـ 
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عدـ وجود ميوؿ وا ىتمامات لدى المتعمـ ، اإلتجاىات السمبية نحو المدرسة  الخوؼ  ىناؾ عوامل أخرى مثل:-2
 0، إنخفاض مستوى الدافعية ، عدـ إمتبلكو القدرات واإلستعدادات المطموبة لمنجاح الدراسي واألكاديمي 

 ت عديدة منيا :( إلى أف األفراد ذوي صعوبات التعمـ يعانوا مف مشكبل 22،  2066وتشير جناف عبد المطيف ) 
مشكبلت مدرسية : تتمثل في عدـ تقبميـ مف قبل المعميف ، وأقرانيـ اآلخريف في الصف والمدرسة والتحيز -6

ضدىـ مما يحد مف إمكانية تحقيق أقصى درجة مف النمو تسمح بو طاقاتيـ ،   أو عدـ توافر اإلختصاصيف الذيف 
 0النفسية التأىمية ليذه الفئةيمكف أف يكوف ليـ الدور األكبر لتوفير الخدمات 

الشعور باإلحباط والفشل ، وذلؾ نتيجة لفشميـ المتكرر وانعكاس ىذا الفشل داخل اآلسر والمجتمع مما يجعميـ -2
 0أقل مقاومة لبلحباط ،والضغوط النفسية 

ساسية دور معمـ الطبلب ذوي صعوبات التعمـ في خمسو جوانب أ( 21، 2060ىذا ، وقد حدد حسني النجار ) 
 وىي :

التدريس المباشر : ومنيا اإلعداد لمدرس ، إستخداـ الوسائل ، عمل التدريبات المناسبة ، التعزيز، التدريس -6
  0بواسطة األقراف 

  0القياس والتقييـ : ومنيا إعداد اإلختبارات ، وتطبيقيا ، وتحميميا ، والتقييـ المستمر ، ومراقبة التقدـ -2
 0ومنيا إدارة الفصل ، تحديد طبيعة الخدمات المقدمة ،متابعة األىداؼ  اإلدارة واإلشراؼ :-2
 0تقديـ الخدمات غير المباشرة: ومنيا التدريب أثناء الخدمة ، التواصل الفعاؿ-2
اإللماـ بالطبلب ذوي االحتياجات الخاصة : ومنيا معرفة احتياجاتيـ ، طبيعة نموىـ ، مشكبلتيـ ؛ ليذا ينبغي -5

مداد المعمـ بالطرؽ واالستراتيجيات البلزمة لمعمل مع الطبلب مف ذوي صعوبات التعمـ ، ومف وىذه االىتماـ بإ
الطرؽ واالستراتيجيات تساعد طمبة ذوي صعوبات التعمـ عمى حل ىذه المشكبلت والبد مف تبصير المعمميف بيا  

 ومنيا :
 0إستراتيجية تحميل الميمة وتبسيطيا -
 0عددة إستراتيجية الحواس المت-
 0إستراتيجيات تنشيط الذاكرة والفيـ -
 0إستراتيجيات التعمـ المباشر -
 0طريقة التعمـ الجيرى -
 0طريقة منظمات الخبرة المتقدمو -
 0إستراتيجية التدريس بالمعب -
 0طريقة التدريس التشخيصية -
 0إستخداـ الكبيوتر في التدريس-
 0إستراتيجيات حل المشكمو-

 ءات المتعددة إستراتيجيات الذكا
( ،  2060(، حسني النجار، 2006( ، ) فتحي مصطفى الزيات ،  2006)ابراىيـ سعد ،0الحقائب التعميمية - 

 (  2061إيماف خالد )
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 حب اإلستطبلع المعرفي : ❖
يعتبر حب اإلستطبلع أحد وسائل التوافق مع المتغيرات المستمرة في المجتمع المعاصر ، كما أنو أحد وسائل      

لتعبير عف الذات وتحقيق التوافق معيا ، فيو دافع داخمي ذاتي يوجيو الفرد إلى ما يجب أف يشبعو ، وتحقيق ا
اإلشباع ليذا الدافع يشعر الفرد بالثقة ويدفعو نحو مزيد مف االستطبلع ، وبذلؾ يمكف النظر إلى حب اإلستطبلع 

رتفاع درجة التحصيل الدراسيعمى أنو أحد المتغيرات الوسيطة التي تسيـ في تحقيق التعم يعرفو حامد زىراف 0ـ وا 
( بأنو " نزوع الفرد إلستطبلع شيء أو موقف بفحصو ، وبحثو وذلؾ عند مجابيتو بمثيرات جديدة ، أو  62، 6011)

 6011ويشير عايش زيتوف )0موقف ، وخبرات جديدة ، كما يعد مف أىـ الدوافع التي أدت إلى اطراد العمـ والمعرفة "
( إلى حب اإلستطبلع بأنو " العناصر السموكية التي يظيرىا الطالب عندما يتفاعل إيجابًيا نحو عناصر جديدة  21، 

، وغريبة ، ومتناقضة ، وغامضة في بيئتو بالميل أو التحرؾ نحوىا إلستكشافيا ومحاولة التعرؼ عمييا ، فيظير 
( حب  Edelment،2000يعرؼ إدلمينت ) 0حاجة أو رغبة ألف يعرؼ أكثر حوؿ نفسو والبيئة المحيطة "

   اإلستطبلع بأنو " رغبة في التعمـ أو المعرفة الخاصة بخصوص األشياء الغربية ، فإذا صدرت نتيجة منبيات رمزية 
) لغة أو فكر ( تسمى بحب اإلستطبلع المعرفي  إذ تدفع الفرد إلى نشاط معرفي بخصوص الحصوؿ عمى تنبييات 

( بأنو " المثابرة واإلستطبلع بإصرار لمبحث  2005عرفو راجي عيسى ) 0ؿ موضوع معيف "أو معمومات أكثر حو 
وتعرفو ىالة 0عف مزيد مف المعمومات والتفسيرات دوف التخوؼ مف كثرة المعمومات التي توصل إلييا المتعمـ"

ا أف تكوف : غامضة، مثيرة ( بأنو "الرغبة في اإلقتراب مف إستكشاؼ أو معرفة مواقف جديدة  أم 55، 2001عبدهللا)
 0، فجائية، معقدة ، متعارضة ، متنوعة"

 ( إلى أف ىناؾ عدة مستويات لحب اإلستطبلع ترتبط بالعمر الزمنى وىى : 10، 6011وقد أشار حامد زىراف )
المستوى الحسي :ويتمثل في الرغبة في الرؤية والسمع والممس والتذوؽ والشـ ، ويكوف في مرحمة الطفولة -أ
  0لمبكرةا

المستوى الحركي : ويتمثل في الرغبة في تعمـ الميارات الحركية:  كالمشي والتسمق ، ويكوف في مرحمتي -ب
  0الطفولة المبكرة والوسطى 

المستوى المعرفي : ويتمثل في الرغبة في المعرفة والفيـ والتعمـ والتحصيل ، ويرتبط بمرحمة الطفولو المتأخرة -ج
إذا توقع الفرد شيئا ما ، ووجد شيئا يختمف عنو ، مما يحدث عدـ إتزاف معرفي لدى الفرد  ويحدث حب اإلستطبلع0

يقوده بدوره إلى حب اإلستطبلع ، ويمثل ىذا الحدث باآلتي: صراع معرفي )شيء غير متوقع ( يحدث عدـ إتزاف 
 0إلى الفيـ وحيرة ، ومف ثـ يثير رغبة إنفعالية وىى حب اإلستطبلع لحل ىذا الصراع ، والوصوؿ

  0المستوى اإلنفعالي: ويتمثل في الرغبة في معرفة الخبرات الخاصة بالمشاعر الجديدة ، ويرتبط بمرحمة المراىقة-د
(  2065(  ، ناىد دمحم يوسف )  Arnone،2002كما أكدت معظـ الدراسات التربوية السابقة مثل: دراسةأرنوف ) 

 اـ حب اإلستطبلع إلى نوعيف ىما:عمى إنقس(: 2061رحاب نبيل عبد المنصف )، 
وىو الذي يؤدي إلى اإلدراؾ المستمر لممثيرات ، فعندما يؤثر مثير ما عمى حاسة مف  حب اإلستطبلع اإلدراكي:.6

حواس اإلنساف تصدر عنو إستجابة نتيجة وجود مثير داخمي يدفعو إلى حب اإلستطبلع إال إنو مع إستمرار المثير 
  0اكي يتضاءؿ نتيجة التعودفإف حب اإلستطبلع اإلدر 
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: يتمثل في الرغبة في المعرفة، ونتيجة إلشباع ىذه الرغبة تنخفض حالة التوتر حب اإلستطبلع المعرفي.2
الموجودة لدى الفرد ، والتي ىى وليدة الرغبة في المعرفة وىى األكثر إرتباط بالعمل المدرسي والبيئة المدرسية لذلؾ 

 0ييتـ البحث الحالي بتنميتو 
( بأنو" اإلىتماـ لممنبيات الجديدة وغير المألوفة والعمل عمى تحفيز البحث Collins،20020621عرفو كولينز )

(  بأنو "   Sen & Neufeld ،2001065وعرفو سيف ونيوفيمد )   0المتواصل لممعرفة عف ىذه المنبيات الجديدة"
، 2001تعرفو ىالة عبدهللا )0في الفصوؿ الدراسية " عممية ممتعة لممتعمميف تزيد دافعيتيـ وتجعميـ أكثر مشاركة

( بأنو " الرغبة في الحصوؿ عمى المعرفة والبحث عف األسباب ، ومحاولة إجابة األسئمة التي تبدأ بمماذا ،  60
يعرفو عاصـ عبد 0والطالب الذي يبحث ويعمل ويفكر لموصوؿ إلجابات ليذه األسئمة يكوف ممارًسا لمتعمـ الواقعي" 

ستكشاؼ وفحص المثيرات البيئية التي تتسـ بالجدة أو التعقيد أو 1، 2062جيد )الم ( بأنو "رغبة الفرد في المعرفة وا 
 0الغموض أو التناقض 

(، )نادية  2000ىذا، وقد أختمف العمماء والتربويوف في تفسير دافع حب اإلستطبلع المعرفي) القطامي يوسف ،
 (  وظيرت نظريات عديدة تفسره منيا: 2062( ، دمحم فرحاف ) 2062دي )( ،حساـ الديف عبد اليا2000يونس ، 

مف روادىا بافموؼ ، وثورنديؾ ترى ىذه النظرية أف المثيرات الجديدة ىي نظرية التعمـ الشرطي الكبلسيكي : -6
تعمل  السبب في ظيور اإلستكشاؼ وحب اإلستطبلع ، وباإلضافة الي ذلؾ فإف األحداث التي ترتبط باإلستكشاؼ

كمثيرات شرطية بالنسبة إلستكشاؼ أخر، حيث تعمل التوجييات وطرح األسئمة كمثيرات إلظيار حب االستطبلع 
كما ترى ىذه النظرية أف تقديـ المدعمات اإلجتماعية الثانوية مثل : المديح ، واإلبتسامات يزيد مف حب 0لدى الفرد 
 0االستطبلع 

تطبلع بأنو ينمو ويتطور مع ومف روادىا برونر وتفسر ىذه النظرية دافع حب اإلس النظرية المعرفية :-2
، وتسيـ الظروؼ البيئية في تطوره وبمورتو ، فالبيئة ىى المصدر األوؿ لمخبرات  والمعارؼ العمر

ـ كما تفسر ىذه النظرية التعمـ عمى أنو عممية إستكشاؼ ذاتي تقـو عمى اإلدراؾ ، والتنظي 0والمحسوسات
ف التعمـ يحدث مف خبلؿ التغيير في البنية المعرفية وىذا التغيير يتضمف جانبيف  الذاتي، وفيـ العبلقات ، وا 
ىما :التمثيل ) تفسير الفرد لمموضوعات واألحداث في ضوء األفكار ، والمعمومات المتاحة لديو ومف ثـ 

ة بيف خصائص الموضوعات الخارجية الموائمة ويقصد بيا(  اإلدراؾ واإلستبصار لمعبلق 0استيعابيا( 
  0والعمميات الداخمية(

مف روادىا بياجيو وفقا لفكر بياجيو البنائي يعتقد بوجود سمسمة متتابعة مف المراحل تتأثر النظرية البنائية :-2
مع بعوامل رئيسة تؤثر في نمو التفكير لدى األطفاؿ مف مرحمة إلى مرحمة أخرى وىى : النضج الجسمي ، والخبرة 

العالـ الطبيعي ، والتفاعل االجتماعي ، والتوازف ، وتعتبر أوؿ ثبلثة عوامل ميمة في معظـ نظريات النماء المعرفي 
. أما اإلتزاف المعرفي فيو عممية منفردة في نظر بياجيو ، وىى تؤكد أىمية نمو حب اإلستطبلع ألف اإلتزاف 

 0ى الدافعية ، وتشجيع الفرد عمى التعمـ والبحث واإلستقصاءالمعرفي ال يحدث إال بحب اإلستطبلع ، وزيادة مستو 
نظريةاإلدراؾ الحسي : مف روادىا براليف ركز عمى مثيرات حب اإلستطبلع لدى الصغار والكبار ، وعمى -2

خصائص المثيرات التي تثير اإلنتباه القوي ، وعمى توضيح الجيود التي بذلت لفيـ طبيعة حب اإلستطبلع كشكل 
ؿ الدافعية ، كما أكد عمى أف حب اإلستطبلع يبدو واضًحا في سموؾ اإلنتباه القوي لممثيرات الموجود في مف أشكا
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البيئة المحيطة ، والتي تتصف بأنيا تولد صراًعا في المفاىيـ ، وتثير عدـ التأكد ، والتعقيد ، وتحدث دىشة لدى 
 0الفرد 

توافرىا في المثير المحفز لحب اإلستطبلع المعرفي  ( خمس خصائص ينبغي 51،  2065كما حدد سامح رافع ) 
 وىى :

التعقيد : وىى درجة التبايف والتغاير بيف عناصر المثير الواحد ، ويزداد التعقيد كمما زاد إختبلؼ تمؾ العناصر ، 
  0ويقل كمما نظرنا إلى المثير كوحدة متكاممة

  0المثير التنافر : وىو مواجية غير متوقعة ) عكس ما نعرفو ( في 
  0الحداثة : وىو غرابة المثير وحداثتو بالنسبة لؤلفراد 

الدىشة : وىى عبارة عف مواجية مثير غريب كمًيا عمى الفرد ، وليس غريًبا في بعض العناصر كما ىو في حالة 
  0التنافر

 0عدـ التحديد : وىو توفر معمومات واحتماالت متنوعة حوؿ المثير 
، 2062(ىناء الصقير )  20، 2001( ، حسف دمحم ) 00، 6011والنفسية مثل: حامد زىراف ) تذكر الدراسات التربوية

 (أف لحب االستطبلع المعرفي أبعاد متعددة منيا : 0،20 2061رحاب نبيل عبد المنصف )( ،  11
 0التحدي لموصوؿ إلى المعمومات-6
  0حب التساؤالت-2
  0إستكشاؼ البيئة المادية-2
 0االجتماعية إستكشاؼ البيئة-2
  0إمعاف النظر والتفكير الدقيق-5
 0حب القراءة  -1
 0القدرة عمى التعبير عف الذات-1
 التعاطف الوجداني: ❖

يمعب التعاطف دوًرا أساسًيا في جميع التفاعبلت اإلنسانية ، فيو يساعد عمى اإلتصاؿ الفعاؿ باألخريف والنجاح في 
خريف يشعروف بأنيـ موضع إحترامنا مع التعبير عف إىتمامنا الحياة االجتماعية ، وذلؾ عف طريق جعل األ

  0بمشاعرىـ في المواقف المختمفة 
يعرؼ التعاطف في المعجـ الوجيز بأنو " تعاطف القـو أي عطف بعضيـ عمى بعض ، وتعطف عميو بمعنى 

ات ومعانيات الشخص بينما يعرؼ في ذخيرة عمـو النفس إف التعاطف ىو " إدراؾ وتفيـ مشاعر وحاج0وصمو وبره 
  0(  212،  6011) كماؿ دسوقي ،  0اآلخر " 

 ( بأنو " القدرة الفعالة في التواصل مع اآلخريف" Batson , Moran ،6000يعرفو باتسوف ومورف )
( بأنو" تفيـ ما يشعر بو األخر ، والشعور بو ، واإلىتماـ بو ومحاولة  60، 2061وعرفو سعد جمعو سعد )

  0مو الداخمي مف وجيو نظره لتقديـ المساعدة في موقف معيف الوصوؿ إلى عال
( Vaknin،2000021 ) ( Turner,2005 ,44ىذا ، وقد أكدت العديد مف الدراسات واألبحاث السابقة مثل:دراسة)

 ( عمى أف الشخص المتعاطف يتسـ بخصائص عدة منيا ما يمي :22، 2061، ) سعد جمعة سعد ،
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 0لعاطفي لممواقف التي يمر بياالتركيز عمى المحتوى ا-6
  0اإلنصات جيًدا إلى األخريف-2
  0تدعيـ اإلتصاؿ  الفعاؿ باألخريف مف خبلؿ األفعاؿ والتصرفات غير المفظية -2 
  0القدرة عمى مواساة األخريف -2
  0القدرة عمى إقامة عبلقة إيجابية مع األخريف-5
  0الدؼء في التعامل مع المحيطيف-1
  0مساعدة األخريفالرغبة في -1
  0إدراؾ وتفيـ مشاعر األخريف-1
 0اإلحساس بمعاناة اآلخر-0

 0التحكـ في اإلنفعاالت-60
 ( أف السموؾ التعاطفي يتأثر بمجموعة مف العوامل منيا : 620،  2006وترى سييمة عبد الرضا )

  0العوامل الخاصة بالفرد ويقصد بيا العوامل الجينية ، والعصبية ، والمزاجية -
  0عوامل أسرية ويقصد بيا العبلقات األسرية -
عوامل خاصة بالسموؾ نحو األخريف وتشمل العبلقات باألخريف وقواعد السموؾ االجتماعي وميارات  الكفاءة  -

 0االجتماعية وجودة الحياة
 -ىما :( التعاطف إلى نوعيف  11،  2066ىذا، ويوجد تقسيمات عديدة لمتعاطف فقد قسمت عفراء إبراىيـ ) 

التعاطف المعرفي :ىو عممية معرفية قواميا الفيـ واإلستيعاب تجعل الفرد يقدر ، ويفيـ مشاعر األفراد اآلخريف ، 
ويستجيب ليذه المشاعر بشكل مناسب مبني عمى الفيـ ، ومعرفة دقيقة لحقيقة ىذه المشاعر حيث يشترط ىذا النوع 

  0لمطرؼ األخر موضوع التعاطف مف التعاطف المبلحظة الدقيقة ،واإلصغاء الجيد
التعاطف اإلنفعالي : وىو عممية وجدانية قواميا العاطفة واإلنفعاؿ ، ويظير في اإلىتماـ التعاطفي عمى الشخص -

 0المستيدؼ بالتعاطف ، والرغبة في العوف والمساعدة 
 ( التعاطف إلى ثبلثة أنواع وىى :  20،  2061كما  قسـ سعد جمعو ) 

  0رفي : يتمثل التعاطف المعرفى : القدرة عمي إدراؾ وجيات نظر األخريف التعاطف المع ●
التعاطف الشمولي: ىو الذي ينبعث مف داخل الفرد عندما يستثار وجدانيا نتيجو لما يمر بو األخروف مف  ●

  0خبرات ، يتدخل كميا في أغوارىا ثـ يبادر بأخذ دور إيجابي تعبيًرا عف ذلؾ 
التعاطف الوجداني نشعر بداخمنا مشاعر ومواقف األخريف واإلستعداد لتقديـ العوف  التعاطف الوجداني : في ●

والمساعده ليـ ، وىذا ما ييتـ بو البحث الحالي والسبب في ذلؾ اف التعاطف الوجداني حيث يعتبر مف 
مل عف طريق فيـ المتغيرات النفسية واالجتماعية التي تؤدي دورا ىاًما في النجاح في الحياة االجتماعية ، والع

 0اآلخريف و مشاعرىـ  
التعاطف الوجداني بأنو " استجابة انفعالية متنوعة Leonardo and moll(   ) 2000عرؼ ليوناردو ومو،

( بأنو " الوعي بأفكار ومشاعر اآلخريف ، 626،  2066لمخبرات المدركو عند األخريف" . تعرفو عفراء إبراىيـ )



612 

 

إلي وجود خمس آليات تظير عمي Hoffman, M ،6012ويشير ىوفماف ) ) 0لحالة الذىنية ليـ "وفيـ ا
 الشخص أثناء تعاطفو الوجداني مع الشخص اآلخر ىى:

اإلشتراط الكبلسيكي : و ىو أوؿ لظيور التعاطف الذي ينتج عندما يراقب شخص ما شخًصا آخر ، و يأخذ -6
جة أف تصبح اإلشارات التعبيرية مف الطرؼ األوؿ منو إشارات تعبيرية عف الحالة التي يكوف فييا فتكوف النتي

 محفزات تثير الطرؼ األخر .
 اإلرتباط المباشر : و ىو عندما نرى شخًصا في حالة انفعالية فإف تعبيرات وجيو ، و صوتو-2

 و حركاتو ، أو أية إشارة آخري تعد محفًزا يذكرنا بالتجربة نفسيا التي مررنا بيا في السابق . 
: وعد التعاطف إستجابة غير متعممة لتعبير عاطفي يعيطو الشخص المقابل اذ يقمد الطرؼ األخر تمقائيا التقميد -2

 في تعبيرات ، وحججو ، و حركاتو و التي تسيـ في شعوره  ، إحساسو بالحالة التي يمر بيا الطرؼ األخر نفسيا . 
لتأثيرية لدى شخص و تجربة الممتقي السابقة ، و اإلرتباط الرمزي : و يعتمد ىذا النوع عمى إرتباط اإلشارات ا-2

لكف في ىذه الحالة تثير اإلشارات مف الشخص المقابل أثًرا تعاطفًيا في الممتقي ليس بسبب التعبيرات الجسمية،  بل 
بسبب أنيا تشير إلى مشاعر الممتقي بشكل رمزي ، و يعد ىذا النوع مف التعاطف مف أرقى أنواع التعاطف ، و 

 تقدًما ؛ ألنو يتطمب لغة معينة .  أكثرىا
أخد الدور : و فيو يتخيل الفرد نفسو مكاف شخص أخر، و تكوف حالة التخيل ىذه عف قصد ، فيتولد التأثير -5

التعاطفي عندما نتخيل شعورنا أف المثير الواقع عمى شخص ما ىو المثير نفسو الذي يؤثر فينا بسبب ترابط 
( ، 2060( ، مروة دمحم محروس )2001ما تؤكده دراسة كل مف غادة إبراىيـ مؤنس ) المثيرات لدى الطرفيف . وىذا

(  أف التعاطف الوجداني ىو القدرة عمى إحبلؿ الذات في ذات أخرى لترى مثل ما ترى  2060أمينة عشري دمحم ) 
فيذه القابمية ، وتحس مثل ما تحس ، وتفسر مثل ما تفسر ، وتقدر مثل ما تقدر ، وتنفعل مثل ما تنفعل ، 

التعاطفية أساسية لمحياة األخبلقية واإلجتماعية لئلنساف ؛ ألنو بدوف التعاطف أحياًنا اليستطيع اإلنساف أف يتخذ 
((  Davis ،6012ومف جدير بالذكر أنو ال يوجد تفسير واحد لمتعاطف الوجداني  0قراًرا أو يختار موقًفا أخبلقًيا 

( بل تعددت وجيات النظر  610، 2061، )أنس دمحم ، رياض العاسمي ، (   20،  2066)عفراء ابراىيـ ، 
 والنظريات المفسرة لو منيا: 

نظرية التحميل النفسي : ترى أف التعاطف طريقة لمتواصل والفيـ تماثبل مع األشخاص األخريف ، ومف خبلؿ -أ
  0ى (التعاطف يستطيع الفرد أف يتحرؾ مف شخصية إلى أخرى ) مف أنا إلى أنا أخر 

يرى التعاطف عبارة عف التفاعل القائـ بيف الحس المعرفي باألخريف والمشاعر  Hoffmanنظرية ىوفماف  :-ب
 التعاطفية ، وىذا الحس المعرفي باألخريف يتطور حيث يتضمف التعاطف أربعة مستويات وىى :

ىذا الجانب يحدث فى السف الصغير المستوى األوؿ : األقل شعورية وىو اإلستجابة إلى الشواىد اإلنفعالية ، و -6
مثاؿ عمى ذلؾ : عدوى البكاء عند مشاىدة األخر يبكي ، ثـ بتقدـ العمر يزيد بزيادة التعرؼ عمى األدلة والشواىد 

  0اإلنفعالية 
  0المستوى الثاني :يتطمب الغرس التخيمي الشوري لؤلخر -2
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لمشخص األخر ،وبيف المشاعر المثارة داخميا، والناتجة  المستوى الثالث : وىو اإلنعكاس بيف المشاعر المتخيمة-2
عف خبرة مشابية قد مر بيا الشخص في الماضي ، فكمما زادت خبرتنا اإلنفعالية ، كمما زاد اإلنعكاس بيف مشاعرنا 

  0، ومشاعر الشخص األخر 
التصرؼ األفضل اتخاذه بالنسبة المستوى الرابع : ويتـ فيو تقوية الرابطة مع الشخص اآلخر ، ويتـ تحديد ماىية -2

وىذا المستوى تراه الباحثة أنو الغاية الحقيقية لمتعاطف ىى 0لمشخص األخر ، حيث يتـ إتخاذ قرار المساعدة  
 0ترجمتو الى سموؾ يمكف قياسو ومبلحظتو

النفس  وىدفت إلى تنظيـ البحث عف التعاطف داخل مجاؿ عمـ 6001(:قدـ نظريتو عاـ Davisنظرية ديفيز ) -ج
اإلجتماعي ، وتعتبر نظريتو عف التعاطف الوجداني نظرية شاممة ؛ ألنيا تتضمف كل العمميات التي تحدث داخل 

و عمى الرغـ مف أف التعاطف موجود 0عممية التعاطف ، والنتائج الفعالة وغير الفعالة التي تنتج عف ىذه العممية
، فالتعاطف ينمو مف يوجد عوامل وطرؽ عديدة تعمل عمى تنميتولدى كل منا بالفطرة وداخل طبيعة اإلنساف إال أنو 

خبلؿ القيـ المكتسبة ، والتعمـ اإلجتماعي ، والتنشئة اإلجتماعية السميمة ، والمعتقدات اإلجتماعية المبنية عمى 
ة العاطفية ، أساس التسامح، القدوة، فالفرد يكتسب التعاطف مف الوالديف ، فاآلباء الذيف يتسموف بالدؼء، والحساسي

كما أف تركيز المجتمع  0ومشاركة المشاعر اإليجابية مع الطفل ، يميل أبناؤىـ إلى إظيار التعاطف مع األخريف 
عمى الميارات اإلدراكية لؤلفراد أكثر مف الميارات الوجدانية ، يسيـ في تعميق جيل األفراد بميارات التعاطف مع 

رات الوجدانية المطموبة لتحقيق التوافق اإلجتماعي والنفسي لؤلفراد ، وذلؾ األخريف ، وعدـ إىتماميـ بتنمية الميا
عمى الرغـ مف الدور الذي يمعبو التعاطف في تسييل المياـ بالوظائف المختمفة ، فالتعاطف مثبل يساعد المعمـ 

قامة عبلقات إجتماعية إيجابية معيـ ولمتعاطف الوجد اني مكونات تتمثل عمى إدراؾ مشاعر ومطالب المعمميف ، وا 
 في :

 0المكوف المعرفي: ويعني الفيـ الكمي لمحالة العقمية والنفسية التي نتعامل معيا -6
  0المكوف الديناميكي : ويقصد بو الروابط اإلجتماعية -2
كما لو أبعاد  0المكوف الوجداني : ويعني إستجابة عاطفية مناسبة عند مواجية الحالة اإلنفعالية لشحض أخر-2
 عددة منيا :مت
اإلصغاء التدقيق واالنتباه : ويعني ذلؾ أنو مف الميـ أف نفيـ بدقة ما الذي يجري في حياة األخر ، فنحاوؿ أف -6

نرى العالـ بعيونو ،وأف نتخمى عف منظورنا الشخصي في إدراؾ مشاكل األخريف عندئذ يمكننا أف نتعاطف معو ، 
صغاء والتركيز واالنتباه لمحالة النفسية لآلخر تعد الشرط األوؿ وىذا يعني أننا نستطيع عندئذ مساعدتو فاال

  0لمتعاطف
اإلستنتاج المركب : يتطمب التعاطف إستنتاجا مركًبا ترتبط فيو المبلحظة ،والذاكرة والمعرفة والتفكير مف أجل -2

  0الوصوؿ إلى مشاعر، وأفكار الناس اآلخريف 
شخص المتعاطف يستجيب لكل موقف بحساسية ،    وال ينساؽ وراء الحساسية والتركيز : أساس التعاطف فال-2

 0القوالب الجامدة أو األحكاـ المسبقة 
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المساعدة لمتنفيس عف اإلنفعاالت: مساعدة األخريف لمتنفيس عف إنفعاالتيـ مف أساس التعاطف، فالفرد يمكف أف -2
وىنا يحاوؿ المتعاطف أف يساعده عمى التنفيس  يمر في بعض األحياف بإنفعاالت سمبية قد تعميو عما يدور حولو ،

 عما بداخمو ، وعمى أال يستخمص إستنتاجات متسرعة.
 اإلىتماـ التعاطفي : ويقصد بو مشاعر الدؼء والتي تؤدي إلى اإلستعداد لتقديـ العوف والمساعدة -5
 0التخيل: وىى نزعة الفرد لئلنتقاؿ عف طريق الخياؿ إلى مواقف تعاطف إفتراضية -1
 .اة الواقعية ، وليست اإلفتراضيةاألخذ بمنظور األخر : وىى قدرة الفرد وميمو لفيـ وجية نظر األخريف في الحي-1
 0الكرب: ويراد بيا مشاعر الفرد مف خوؼ وقمق وعدـ إرتياح عند مشاىدة الخبرات السمبية لؤلخريف -1
((   ) أنس دمحم ، Davis ،6012 0عاطفتكويف إتجاىات إيجابية  نحو الموضوع ، أو الشخص موضوع الت-0

 0( 2061رياض العاسمي ، 
  :إجراءات البحث

فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى نموذج بينتريش في  التدريب عمى لما كاف اليدؼ مف البحث الحالي ىو: الكشف عف 
الوجداني لدى الطالبات  إستراتيجيات تعمـ ذوي صعوبات التعمـ لتنمية التحصيل وحب اإلستطبلع المعرفي والتعاطف

جتماع  المعممات شعبة فمسفة وا 
 ولتحقيق ذلؾ قامت الباحثة بالخطوات التالية : 

 أوال: إعداد البرنامج المقترح :
 قامت الباحثة بإعداد المخطط العاـ لمبرنامج بإتباع الخطوات التالية :

تحديد محتوى البرنامج المقترح -لبرنامج المقترح تحديد أىداؼ ا -تحديد أسس بناء البرنامج -)تحديد فمسفة البرنامج 
تحديد األنشطة  -تحديد الوسائل التعميمية  -تحديد الخطوات والمراحل المناسبة لتدريس موضوعات البرنامج المقترح-

 0ضبط البرنامج المقترح ( -إعداد أوراؽ العمل -إعداد دليل المعمـ -تحديد أساليب وأدوات التقويـ -التعميمية
 يما يمي عرض ليذا الخطوات:وف

 تحديد فمسفة البرنامج المقترح:
 تتمثل فمسفة البرنامج المقترح في :

األخذ بالمباديء واإلتجاىات الحديثة في إعداد الطالب المعمـ ،فإذا كانت العناية بإعداد الطالب المعمـ أكاديمًيا  -6
عمـ لشعبو فمسفة لطبيعة ىذه المادة ؛ لذا فإعداد الطالب ومينًيا بصفة عامة واجبو،  فإنيا أوجب بالنسبة لمطالب الم

معمـ الفمسفة البد أف يكوف موجًيا لذاتو ؛ حتي يصبح متفاعبل بطريقة إيجابية مع كل موقف يقابمو ، ومع كل 
الطبلب الذي سوؼ يتعامل معيـ والتعاطف الوجداني، وخاًصا مف ىـ مف ذوي االحتياجات الخاصة عموًما ومف 

 وبات التعمـ خاصة.ذوي صع
األخذ بمبدأ التعمـ المستمر لمطالبة المعممة ) معممة المستقبل(  إلثقاؿ نموىا الميني مف خبلؿ اإلطبلع عمى كل -2

 0ما ىو جديد في عالـ التدريس ، وتنمية حب اإلستطبلع المعرفي لدييا 
 تحديد أسس بناء البرنامج:

 األسس األتية :راعت الباحثة أثناء بناء البرنامج المقترح 
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 -حب اإلستطبلع المعرفي -صعوبات التعمـ -إستقراء الترات النظري الخاص بمتغيرات البحث ) نموذج بينتريتش-6
 (التعاطف الوجداني

 التركيز عمى إيجابية الطالبة المعممة ، ونشاطيا أثناء دراسة البرنامج المقترح .-2
ج كما وأسموبا ، حتى تتناسب الخبرات المقدمة لمطالبات مع الفروؽ مراعاة مبدأ التنوع عند صياغة محتوى البرنام-2

 0الفردية بينيف 
 :تحديد أىداؼ البرنامج المقترح.6

إف تحديد األىداؼ ىى نقطة البداية عند القياـ بأي عمل ما؛  لذلؾ قامت الباحثة بتحديد اليدؼ العاـ مف البرنامج  وىو 
جتماع عمى إستراتيجيات تعمـ ذوي صعوبات التعمـ لتنمية التحصيل وحب تدريب الطالبات المعممات شعبة فمسفة  وا 

اإلستطبلع المعرفي والتعاطف الوجداني ومف ثـ تـ إشتقاؽ مجموعة مف األىداؼ اإلجرائية لمبرنامج المقترح في كل مف 
 .الجانب المعرفي والمياري والوجداني

 :تحديد محتوي البرنامج المقترح.2
ض الكتب والمراجع األكاديمية والبحوث التربوية في مجاؿ التدريس لذوي اإلحتياجات الخاصو بصفو تـ الرجوع إلى بع

عامة ، وفئة صعوبات التعمـ بصفة خاصة لفحصيا ؛ لتحديد اإلستراتيجات التدريس الخاصة بفئة صعوبات التعمـ 
ئو ذوي صعوبات التعمـ في صعوبات تخص ف وراعت فييا أف تعالج  بعض (60ة بيا اشتممت عمى )وعمل قائم

 مثل : المرحمة الثانويو وتتناسب مع طبيعو مادة الفمسفة
صعوبات الذاكرة : المشكمة الرئيسية في الذاكرة تعود إلي أف ذاكرة قصيرة المدى لدى الطمبة ذوي صعوبات التعمـ -

لمتعمقة بالتسميع والتنظيـ والترميز أقل كفاءة وفاعمية بسبب إفتقارىا إلي إختيار وتنفيذ اإلستراتيجيات المبلئمة ا
  0ومعالجة المعمومات وحفظيا 

صعوبات خاصة بالتفكير : الطمبة ذو صعوبات التعمـ ال يستطعيوف إستخداـ إستراتيجيات التفكير بشكل عفوي ؛ -
يب إلي مواقف لذلؾ فيـ بحاجة إلي تعمـ استراتيجيات التفكير لتسييل االستيعاب لدييـ ، والعمل عمى نقل أثر التدر 

وتـ عرضيا عمى مجموعة مف الساده المحكميف المتخصصيف في مناىج وطرؽ تدريس لمحكـ عمى مدى  جديدة
 0صبلحيتيا وتعديميا في ضوء آرائيـ 

 تحديد الخطوات والمراحل المناسبة لتدريس موضوعات  البرنامج المقترح:
بينترتش لمتدريب عمى  برنامج مقترح قائـ عمى نموذجلما كاف اليدؼ مف البحث الحالي ىو الكشف عف مدى فاعمية 

ت واجتماع ،فقد أتبعت الباحثة خطوااستراتيجيات التدريس لذوي صعوبات التعمـ لدى الطالبات المعممات شعبة فمسفو 
 0نموذح بيرنتش في التدريس 

 تحديد الوسائل التعميمية:
رنامج المقترح تبعا ألىداؼ ، ومتطمبات المواقف تعددت وتنوعت الوسائل واألنشطة المستخدمة في تدريس الب
  0التعميمية ،مثل الموحات التعميمية والرسـو التخطيطية وأوراؽ عمل

 تحديد األنشطة التعميمية:
تمعب األنشطة دوًرا ميًما في تحقيق األىداؼ التعميمية ، وفي ضوء ذلؾ تضمف البرنامج مجموعة مف األنشطة 

 0معممة بشكل فردي ، والبعض األخر بشكل جماعي داخل قاعة المحاضرات بعضيا قامت بو الطالبة ال
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 تحديد أساليب وأدوات التقويم:
 ألساليب التقويـ ىنا عدة أغرض وىى :

  0الكشف عف إيجابيات وسمبيات التدريس أوال بأوؿ ؛ مما يساعد المعمـ ) الباحثة ( عمى تحسيف أدائيا التدريسي-6
 0بتغذية راجعة مستمرة عف مستوى تعمميا لئلستراتيجيات التي يتضمنيا البرنامج  إمداد الطالبة المعممة-2
المقارنة بيف مستوى الطالبة المعممة قبل دراسة البرنامج وبعده ، ومف ثـ الحكـ عمى مدى تحقيق البرنامج -2

 0ألىدافو
التي تضمنت اإلعتماد عمى األنواع الثبلثة وقد تـ تحديد أساليب التقويـ التي تـ اإلستعانة بيا أثناء تدريس البرنامج و 

 التالية :
التقويـ المبدئي: ويتـ مف خبلؿ تطبيق  أدوات البحث قبل بدء تطبيق البرنامج ، لقياس مدى تمكف الطالبة المعممة -

  0مف حب اإلستطبلع المعرفي ، والتعاطف الوجداني تجاه فئة صعوبات التعمـ
حًبا لعممية التعمـ ، ويتـ مف خبلؿ مبلحظة الطالبات المعممات أثناء تنفيذىف لممياـ التقويـ البنائي :وىو يكوف مصا -

رشادىف وتوجييف في ضوء تمؾ المبلحظات   0التعميمية المكمفة ليف ،وا 
التقويـ النيائي :ويتـ مف خبلؿ تطبيق  أدوات البحث بعد اإلنتياء مف تطبيق البرنامج ، لقياس مدى تمكف الطالبة -

  0مف حب اإلستطبلع المعرفي ، والتعاطف الوجداني تجاه فئة صعوبات التعمـ المعممة
 :إعداد دليل المعمم

تـ إعداد دليل المعمـ بيدؼ إرشاده لكيفية تدريس موضوعات البرنامج بما يتناسب مع نموذج بينتريش  واستراتيجيات 
لتعاطف الوجداني ، واشتمل ىذا الدليل عمى ذوي صعوبات التعمـ وذلؾ لتنمية التحصيل وحب االستطبلع المعرفي وا

  -األىداؼ اإلجرائية -األىداؼ العامة -بعض اإلرشادات الواجب مراعاتيا عند إستخداـ النموذج -) فمسفة الدليل
إستراتيجيات تدريس لذوي  -قائمة باألنشطة التعميمية المقترحة-قائمة بالوسائل المعينة والمواد التعميمية المستخدمة

قائمة بأىـ الكتب والمراجع التي يستعاف بيا في  -التوزيع الزمني لمحتوى البرنامج -أساليب التقويـ -ات التعمـصعوب
 التدريس ( 

 :إعداد أوراؽ العمل-
تـ وضع مجموعة مف األنشطة لمطالبات المعممات عمى كل موضوع مف موضوعات البرنامج )إسترتيجيات التدريس 

تـ الرجوع عند بناء ىذه األوراؽ إلى عدد مف المصادر منيا األدبيات والدراسات ، لذوي صعوبات التعمـ ( وقد 
  0والبحوث السابقة التي تناولت فئة صعوبات التعمـ

 ضبط البرنامج المقترح :
بعد اإلنتياء مف إعداد البرنامج المقترح تـ عرضو عمى مجموعة مف المحكميف مف المتخصصيف في مناىج وطرؽ 

الفمسفية ؛ لمعرفة آرائيـ حوؿ مدى صحة المحتوى العممي لمبرنامج ،ومدى التطابق بيف المحتوى  تدريس المواد
واألىداؼ المحددة لمبرنامج ، ومدى مبلءمة كل مف المحتوى والوسائل واألنشطة ، وأساليب التقويـ لؤلىداؼ المنشودة 

وف مف مبلحظات ، وأصبح البرنامج في وبعد إجراء بعض التعديبلت في ضوء ما أبداه المحكم 0مف البرنامج 
 (2صورتو النيائية صالًحا لمتطبيق )ممحق 
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 ثانًيا : بناء أدوات البحث :
 إعداد اختبار تحصيمي في المحتوي المعرفي لمبرنامج المقترح

رنامج أصبح مف المتطمبات التي تقتضييا طبيعة الدراسة الحالية قياس تحصيل الطالبات لممعمومات الواردة في الب
 المقترح، لذا قامت الباحثة ببناء اإلختبار، وفيما يمي الخطوات التي إُتبعت إلعداد ىذا اإلختبار : 

:صمـ ىذا اإلختبار بيدؼ قياس مستوى الطالبة المعممة ، في إكتساب المعمومات  تحديد اليدؼ مف االختبار.6
  0المتضمنة في البرنامج المقترح 

شتقاؽ مادتو عمى المصادر البحوث والدراسات السابقو التي تناولت :إعتمصادر بناء االختبار.2 مد بناء اإلختبار وا 
 0صعوبات التعمـ  ،اإلطبلع عمى اإلختبارات التي أجريت في ىذا المجاؿ ، ومحتوى البرنامج المعد سابًقا

سؤاال، وقد روعي عند (  25:أعدت الباحثة اإلختبار في عدد مف األسئمة، وقد بمغت )صياغة مفردات اإلختبار.2
صياغة أسئمة اإلختبار األسس التالية : الصياغة تكوف بمغة سيمة وواضحة ،وتحدد المطموب بدقة متنوعة تقيس كافة 
مستويات التحصيل، متنوعة مف حيث:  موضوعية ومقالية، مع وضع مفتاح تصحيح لمموضوعية ، وتحديد معايير 

 (   5لمتصحيح لؤلسئمة المقالية ممحق )   
جراء  حساب صدؽ اإلختبار :وقد تـ عرض اإلختبار عمى مجموعة مف السادة المحكميف إلبداء الرأي فيو ، وتـ وا 

 بعض التعديبلت بناء عمى آراء السادة المحكميف، وأصبح اإلختبار صادًقا فيما وضع لقياسو .
( وىى  0.11معامل ثبات االختبار ) : استخدمت الباحثة طريقة إعادة تطبيق اإلختبار ، وبمغحساب ثبات االختبار

وبعد التأكد مف صدؽ اإلختبار وثباتو قامت الباحثة بتجريبو إستطبلعًيا عمى عينة مف الطالبات 0نسبة ثبات عالية 
( طالبة ؛ لمتأكد مف مناسبتو لمطالبات المعممات ، ووضوح تعميماتو ، وحساب زمف أداء  25المعممات بمغ عددىف )

تـ تقدير زمف أداء اإلختبار بساعة وبعد إعداد اإلختبار في صورتو األولية ، وعرضو عمى السادة اإلختبار ، وقد 
المحكميف ، وتعديمو في ضوء آرائيـ ، وبعد القياـ بتجربتو إستطبلعًيا ،والتأكد مف صدقة وثباتو تـ التوصل إلى 

( درجة ،  والزمف  50الكمية لئلختبار بػػ )  ( مفردة ، وقد تـ تحديد الدرجة20صورتو النيائية حيث اشتمل عمى  ) 
 0( دقيقة 10البلـز لحل اإلختبار )
 المواصفات الخاصة باإلختبار التحصيمي في المحتوى المعرفي لمبرنامج المقترح( 2جدوؿ ) 

 الدرجة المخصصة لو الوزف النسبي عدد األسئمة  رقـ المفردات التي تقيسيا  نوع األسئمة 
-7-6-5-4-3-2-1 إختار مف متعدد

8-9-10-11-12-
13-14-15 

كل سؤاؿ ) درجة واحده (  37,5 15
( 65الدرجة الكمية ) 

 درجة
-20-19-18-17-16 أكمل   

21-22-23-24-25-
26-27-28-29-30 

كل سؤاؿ ) درجة واحدة (  37,5 15
( 65الدرجة الكمية ) 

 درجة
-35-34-33-32-31 أسئمة مقالية

36-37-38-39-40 
سؤاؿ) درجتاف (  كل  25 10

 ( درجة20الدرجة الكمية) 
 50 %100 40 40 المجموع الكمي
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 إعداد مقياس حب اإلستطبلع المعرفي 
أصبح  مف المتطمبات التي تقتضييا طبيعة الدراسة الحالية أيضا قياس حب اإلستطبلع المعرفي؛ لذا قامت الباحثة 

 إتبعت إلعداد ىذا المقياس : بإعداد مقياس ليذا الغرض،  وفيما يمي الخطوات التي 
:صمـ ىذا المقياس بيدؼ قياس مستوى الطالبة المعممة ، فيحب اإلستطبلع المعرفي  تحديد اليدؼ مف المقياس. 6

  0قبل دراسة البرنامج المقترح وبعده
قو مثل: مصادر بناء عبارات المقياس:أعتمد بناء المقياس وأشتقاؽ مادتو عمى مصادر البحوث والدراسات الساب.2

( ،  2066( ، دراسة ىدى دمحم حسيف )  2001( ، دراسة حسف دمحم )  2001دراسة وفاء صبلح الديف إبراىيـ ) 
( والتراث  2061دراسة رحاب نبيل عبد المنصف ) 2062( ، دراسة دمحم فرحاف )  2062دراسة عاصـ عبد المجيد )

 0اإلطبلع عمى المقاييس التي أجريت في ىذا المجاؿ النظري التي تناولت حب االستطبلع المعرفي وأبعاده  ،و 
: مف خبلؿ اإلستفادة مف البحوث والدراسات السابقة في مجاؿ حب اإلستطبلع المعرفي  صياغة عبارات المقياس.2

 -( عبارة تتمثل أبعاد حب اإلستطبلع المعرفي في  : 22صاغت الباحثة عدًدا مف العبارات ) 
بة الطالبة المعممة في اإلطبلع عمى المعارؼ الجديدة التي لـ يسبق التعرؼ عمييا ، بعد القراءة :ويقصد بو رغ ●

 0واستمتاعيا بما تقـو بقراءتو
بعد التساؤؿ :ويقصد بو رغبة الطالبة المعممة عمى زيادة معموماتيا عف طريق طرح األسئمة عمى اآلخريف ،  ●

بعض المعمومات والحقائق الجديدة بالنسبة ليا وغير وشعورىا باالستمتاع عند طرح األسئمة ؛ لكشف الغموض عف 
 0المألوفة

 وقد روعي عند صياغة عبارات المقياس ما يمي :
  0أف تكوف العبارات صالحة لقياس األبعاد موضع القياس  -
  0كل عبارة تعبر عف فكرة واحدة -
 0صياغة كل عبارة بطريقة ال توحي باالستجابة الصحيحة  -
 0ت عمى عبارات موجبة ، وآخرى سالبة احتواء العبارا -

 وبعد تحديد أبعاد المقياس تـ توزيع عبارات المقياس عمييا ويتضح ذلؾ في الجدوؿ التالي:
 (   2جدوؿ )                                          

 توزيع عبارات المقياس عمى كل بعد مف أبعاده                        
 النسبة المئوية  العدد   ـ العباراتأرقا أبعاد المقياس
-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 بعد القراءة 

13-14-15 
15 50% 

-24-23-22-21-20-19-18-17-16 بعد التساؤؿ
25-26-27-28-29-30 

15 50 % 

 %100 30  المجموع
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( عبارة ، وبعد 65)   راءة: ىما بعد الق( عبارة موزعة عمى بعديف 20ويتضح مف الجدوؿ السابق أف عدد العبارات )
وبعد صياغة العبارات ووضع التعميمات كاف البد مف التأكد مف صبلحية الصورة المبدئية  0( عبارة   65التساؤؿ ) 

لممقياس ؛ لذلؾ قامت الباحثة بعرضو عمى مجموعة مف السادة المحكميف لمتأكد مف صبلحيتو ومف حيث مدى 
المغوية لمعبارات ، ومدى مناسبة كل عبارة لما وضعت لقياسو ، مدى ارتباط  وضوح التعميمات ، ومدى دقة الصياغة

وقد تـ تعديل بعض عبارات المقياس في ضوء آراء السادة المحكميف وحذؼ  0كل عبارة بالبعد التي تندرج تحتو 
 لجدوؿ التالي ذلؾ ). ثـ قامت الباحثة بإعداد مفتاح لتوزيع درجات المقياس كما يوضح ا  1بعض العبارات ) الممحق

 أبًدا نادًرا أحياًنا غالًبا دائًما العبارة 
 1 2 3 4 5 الموجبة 
 5 4 3 2 1 السالبة

 ( توزيع درجات مقياس حب اإلستطبلع المعرفي  2جدوؿ )                     
رض المقياس عمى وقد تـ ع0(20( درجة، والصغرى )650وبناء عمى ما سبق تكوف الدرجة الكمية لممقياس ككل)   

ولحساب ثبات المقياس أستخدمت الباحثة طريقة ألفا كرنباخ،  0مجموعة مف السادة المحكميف إلبداء الرأي فيو ، 
وبعد التأكد مف ثباتو إعتمدت الباحثة عمى الصدؽ 0( وىى نسبة ثبات عالية  0.11وبمغ معامل ثبات اإلختبار )

مى مجموعة مف السادة المحكميف مف تخصص مناىج وطرؽ المنطقي لممقياس ، عف طريق عرض المقياس ع
التدريس الذيف أكدوا صبلحيتو لقياس حب اإلستطبلع المعرفي .قامت الباحثة بتجريبتو إستطبلعًيا عمى عينة عشوائية 

ب ( طالبة لمتأكد مف مناسبتو لمطالبات المعممات ، ووضوح تعميماتو ، وحسا 25مف الطالبات المعممات بمغ عددىف )
ضافة ) 20زمف أداء المقياس وقد تـ تقدير زمف أداء االختبار ) ( دقائق لقراءة التعميمات وبذلؾ يكوف  5( دقيقة ، وا 

 0( دقيقو   25زمف اإلجابة عمى المقياس ) 
 إعداد مقياس التعاطف الوجداني 

داني؛ لذا قامت الباحثة بإعداد أصبح  مف المتطمبات التي تقتضييا طبيعة الدراسة الحالية أيضا قياس التعاطف الوج
 مقياس ليذا الغرض وفيما يمي الخطوات التي أتبعت إلعداد ىذا المقياس : 

:صمـ ىذا المقياس بيدؼ قياس مستوى الطالبة المعممة ، في التعاطف الوجداني قبل  تحديد اليدؼ مف المقياس.6
  0دراسة البرنامج المقترح وبعده

:إعتمد بناء المقياس واشتقاؽ مادتو عمىمصادر البحوث والدراسات السابقو مثل : مصادر بناء عبارات المقياس.2
(والتراث  2060( ، ودراسة حميمة ابراىيـ أحمد ) 2000، دراسة عمر عبدهللا مصطفي ) Haskett. (2003) دراسة

 0ذا المجاؿ النظري التي تناولت التعاطف الوجداني وأبعاده  ،واإلطبلع عمى المقاييس التي أجريت في ى
: مف خبلؿ اإلستفادة مف البحوث ، والدراسات السابقة في مجاؿ التعاطف الوجداني   صياغة عبارات المقياس.2

 -( تتمثل أبعاد التعاطف الوجداني في : 21صاغت الباحثة عدًدا مف العبارات) 
بة المعممة في التدريس لذوي :ويقصد بو رغبة الطال  بعد اإلتجاه اإليجابي نحو التدريس لذوي صعوبات التعمـ ●

 0صعوبات التعمـ ويتضح مف ثبلثة مكونات ) معرفي ووجداني وسموكي(  
بعد اإلىتماـ العاطفي :ويقصد بو إحساس الطالبة المعممة بمشاعر طبلب ذوي صعوبات التعمـ والتعاطف معيـ ،  ●

 0وتقديـ المساعدة والعوف ليـ
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 ي :وقد روعي عند صياغو عبارات المقياس ما يم
  0أف تكوف العبارات صالحة لقياس األبعاد موضع القياس -
  0كل عبارة تعبر عف فكرة واحدة-
 0صياغة كل عبارة بطريقة ال توحي باالستجابة الصحيحة -
 0احتواء العبارات عمى عبارات موجبة ، وآخرى سالبة -

 ي الجدوؿ التالي:وبعد تحديد أبعاد المقياس تـ توزيع عبارات المقياس عمييا ويتضح ذلؾ ف
 توزيع عبارات المقياس عمى كل بعد مف أبعاده(   5جدوؿ )  

 النسبة المئوية  العدد   أرقاـ العبارات أبعاد المقياس
 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-

14-15 
15 50% 

 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-
26-27-28-29-30 

15 50 % 

 %100 30  المجموع
( عبارة موزعة عمى بعديف ىما بعد االتجاه االيجابي نحو التدريس 20دوؿ السابق أف عدد العبارات )ويتضح مف الج

( عبارة  وبعد صياغة العبارات ، ووضع  65( عبارة ، وبعد اإلىتماـ العاطفي ) 65لذوي صعوبات التعمـ )  
قامت الباحثة بعرضو عمى مجموعة مف  التعميمات كاف البد مف التأكد مف صبلحية الصورة المبدئية لممقياس؛ لذلؾ

السادة المحكميف لمتأكد مف صبلحيتو ومف حيث مدى وضوح التعميمات ، ومدى دقة الصياغة المغوية لمعبارات ، 
وقد تـ تعديل بعض  0ومدى مناسبة كل عبارة لما وضعت لقياسو ، مدى ارتباط كل عبارة بالبعد التي تندرج تحتو 

( ثـ قامت الباحثة بإعداد مفتاح لتوزيع  1) الممحق 0في ضوء آراء السادة المحكميف  عبارات المقياس أوحذفيا
 درجات المقياس كما يوضح الجدوؿ التالي ذلؾ :

 (  1جدوؿ )                                               
 توزيع درجات مقياس التعاطف الوجداني                                 

 أبًدا نادًرا أحياًنا غالًبا دائًما العبارة 
 1 2 3 4 5 الموجبة 
 5 4 3 2 1 السالبة

وقد تـ عرض المقياس عمى 0( 20( درجة ، والصغرى )650وبناء عمى ما سبق تكوف الدرجة الكمية لممقياس ككل)
طريقة ألفا كرنباخ،  ولحساب ثبات المقياس: إستخدمت الباحثة 0مجموعة مف السادة المحكميف إلبداء الرأي فيو ، 

وبعد التأكد مف ثباتو ، إعتمدت الباحثة عمى الصدؽ 0( وىى نسبة ثبات عالية  0.00وبمغ معامل ثبات االختبار )
المنطقي لممقياس عف طريق عرض المقياس عمى مجموعة مف السادة المحكميف مف تخصص مناىج وطرؽ 

ني قامت الباحثة بتجريبو إستطبلعًيا عمى عينة عشوائية مف التدريس، الذيف أكدوا صبلحيتو لقياس التعاطف الوجدا
( طالبة لمتأكد مف مناسبتو لمطالبات المعممات ، ووضوح تعميماتو ، وحساب  25الطالبات المعممات بمغ عددىف )
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ضافة ) 20زمف أداء المقياس  وقد تـ تقدير زمف أداء اإلختبار ) وبذلؾ ( دقائق لقراءة التعميمات ،  5( دقيقة ، وا 
 0( دقيقة 25يكوف زمف اإلجابة عمى المقياس ) 

 اإلجراءات الميدانية :
 لتطبيق تجربة البحث تـ إتباع الخطوات التالية :

 أوال: اختيار عينة البحث 
تـ اختيار مجموعة الدراسة مف طالبات الفرقة الثالثة تخصص فمسفة واجتماع بكمية البنات جامعة عيف شمس في 

طالبة ، وقد استخدمت الدراسة التصميـ التجريبي ذو  21، وتكونت العينة مف 2060/ 2061العاـ الدراسي 
 0المجموعة الواحدة القبمي والبعدي

تـ تطبيق أدوات الدراسة قبل تدريس البرنامج المقترح لموقوؼ عمى مدى التطبيق القبمي ألدوات القياس :  -ثانًيا
 فاعمية البرنامج المقترح .

: قامت الباحثة بتدريس البرنامج المقترح لمجموعة الدراسة طبًقا لدليل المعمـ الذي قامت البرنامج المقترحتدريس  -ثالًثا
شيريف ونصف  ) فصل الدراسي الباحثة بإعداده في ضوء نموذج بينتريش،وذلؾ بواقع محاضره أسبوعًيا ولمدة 

 0(األوؿ
 (  1جدوؿ )

 دريسياتوزيع  موضوعات البرنامج والخطة الزمنية لت
رقـ 

 المحاضرة
 عدد المحاضرات عنواف المحاضرة 

 محاضرة واحدة 0نبذه عف التعمـ المنظـ ذاتًيا ونموذج بينتريش األولى 
 محاضرة واحدة  التعريف بفئة صعوبات التعمـ وخصائصيـ  الثانية
أساليب التفكير المفضمة لدى الطبلب ذو  الثالثة 

 0الدراسيصعوبات التعمـ وعبلقتيا بالتحصيل 
 محاضرة واحدة 

 محاضرتيف 0استراتيجيات التعمـ المباشر وتطبيقيا   الرابعة
 محاضرة واحدة  0استراتيجية الحواس المتعددة وتطبيقيا الخامسة
 محاضرتيف   0استراتيجيات تنشيط الذاكرة والفيـ وتطبيقيا السادسة
 محاضرتيف استراتيجيات حل المشكمة وتطبيقيا   السابعة 
 محاضرات 60  المجموع
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: بعد اإلنتياء مف عممية تدريس البرنامج المقترح تـ تطبيق أدوات القياس  التطبيق البعدي ألدوات القياس -رابًعا
مقياس حب اإلستطبلع المعرفي مقياس التعاطف  –)اإلختبار التحصيمي في المحتوى المعرفي لمبرنامج 

  0المعالجات اإلحصائية ليا  الوجداني( وتـ رصد الدرجات ، وعمل
 نتائج البحث وتفسيرىا 

 لمتحقق مف صحة الفروض تـ تحميل بعض الجداوؿ االحصائية لمتوصل إلي النتائج التالية:
: الذي ينص عمى) يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا بيف متوسطى درجات الطالبات المعممات في  الفرض االوؿ ❖

لمتضمف في البرنامج المقترح  قبل دراسة البرنامج المقترح ، وبعده اإلختبار التحصيمي في المحتوى المعرفي ا
 0لصالح  التطبيق البعدي(

 (     1جدوؿ )                                                 
 داللة الفرؽ بيف متوسطى درجات الطالبات المعممات في التطبيق القبمي والبعدي

 المعرفي المتضمف في البرنامج المقترحلبلختبار التحصيمي ككل في المحتوى 
اختبار 

 التحصيمي
الداللة      نسبه  الكسب        قيمة ت ع م ن التطبيق

 
 المعدل لبالك             

  قبمي
38 

18,15 9,23  
23,94 

دالة عند        
2122 
0.01 

 5,23 43,72 بعدي

الطالبات المعممات في التطبيق البعدي إلختبار يتضح  مف خبلؿ الجدوؿ السابق إرتفاع متوسط درجات 
التحصيمي في المحتوى المعرفي المتضمف في البرنامج مقارنة بالتطبيق القبمي مما يدؿ عمى وجود فرؽ ذو 

لقيمو ت بيف متوسطي درجات الطالبات المعممات في التطبيق البعدي  0006داللة إحصائية عند مستوى 
 0دي والقبمي  لصالح التطبيق البع

( مما يؤكد فاعمية البرنامج المقترح ، وذلؾ ألف ىذه 6060كما جاءت نسبة الفاعمية لمبرنامج في التحصيل ) 
 6:2النسبة تقع في المدى الذي حدده ببلؾ مف 

: الذي ينص عمى يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا بيف متوسطى درجات الطالبات المعممات في مقياس   الفرض الثاني ❖
  0لمعرفي ( قبل دراسة البرنامج المقترح ، وبعده لصالح التطبيق البعدي )حب االستطبلع ا
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 (   0جدوؿ )  
 داللو الفرؽ بيف متوسطى درجات الطالبات المعممات في التطبيق القبمي والبعدي

 مقياس حب االستطبلع المعرفي ) بعد القراءة (
حب 

االستطبلع 
 المعرفي

سبو  الداللة      ن قيمة ت ع ـ ف التطبيق
 الكسب       
المعدؿ              

 لببلؾ
  قبمي

38 
23,77 5,67   

14,32 
دالة عند        

6060 
0.01 

 12,58 61,4 بعدي

يتضح  مف خبلؿ الجدوؿ السابق إرتفاع متوسط درجات الطالبات المعممات في التطبيق البعدي لمقياس حب 
ف في البرنامج مقارنة بالتطبيق القبمي ، مما يدؿ عمى وجود فرؽ االستطبلع المعرفي ) بعد القراءة ( المتضم

لقيمة ت بيف متوسطي درجات الطالبات المعممات في التطبيق البعدي  0006ذو داللة إحصائية عند مستوى 
( 6060كما جاءت نسبة الفاعمية لمبرنامج في حب اإلستطبلع المعرفي ) 0والقبمي  لصالح التطبيق البعدي 

فاعمية البرنامج المقترح في تنمية حب اإلستطبلع المعرفي )بعد القراءة ( وذلؾ ألف ىذه النسبة تقع  مما يؤكد
 6:2في المدى الذي حدده ببلؾ مف 

 (  60جدوؿ )  
 داللة الفرؽ بيف متوسطى درجات الطالبات المعممات في التطبيق القبمي والبعدي

 مقياس حب االستطبلع المعرفي ) بعد التساؤؿ (
قياس م

حب 
االستطبلع 

 المعرفي

الداللة      نسبو  الكسب        قيمة ت ع ـ ف التطبيق
 

 المعدؿ لببلؾ             
  قبمي

38 
18,2 2,16  

23,27 
 60602دالة عند        

 5,69 48,34 بعدي 0.01
يق البعدي لمقياس حب يتضح  مف خبلؿ الجدوؿ السابق إرتفاع متوسط درجات الطالبات المعممات في التطب

اإلستطبلع المعرفي في)  بعد التساؤؿ (  المتضمف في البرنامج مقارنة بالتطبيق القبمي مما يدؿ عمى وجود 
لقيمة ت بيف متوسطي درجات الطالبات المعممات في التطبيق  0006فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى 

 0البعدي والقبمي  لصالح التطبيق البعدي 
( مما يؤكد 60602نسبة الفاعمية لمبرنامج في مقياس حب اإلستطبلع المعرفي  بعد التساؤؿ  ) كما جاءت 

فاعمية البرنامج المقترح في تنمية حب اإلستطبلع المعرفي ) بعد التساؤؿ ( وذلؾ ألف ىذه النسبة تقع في 
 6:2المدى الذي حدده ببلؾ مف 
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 (  66وؿ )  جد
 داللو الفرؽ بيف متوسطى درجات الطالبات المعممات في التطبيق القبمي والبعدي

 0مقياس حب االستطبلع المعرفي ككل 
مقياس حب 

االستطبلع 
 المعرفي

الداللة      نسبو  الكسب        قيمة ت ع ـ ف التطبيق
 

 المعدؿ لببلؾ             
  قبمي

38 
41,9 5,51  

66,37 
 60602ة عند        دال

 14,69 109,7 بعدي 0.01
يتضح  مف خبلؿ الجدوؿ السابق إرتفاع متوسط درجات الطالبات المعممات في التطبيق البعدي لمقياس حب 
االستطبلع المعرفي ككل  مقارنة بالتطبيق القبمي مما يدؿ عمى وجود فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى 

ي درجات الطالبات المعممات في التطبيق البعدي والقبمي  لصالح التطبيق لقيمة ت بيف متوسط 0006
( مما يؤكد 60602البعدي، كما جاءت نسبة الفاعمية لمبرنامج في مقياس حب اإلستطبلع المعرفي  ككل  ) 

 فاعمية البرنامج المقترح في تنمية حب اإلستطبلع المعرفي ككل وذلؾ ألف ىذه النسبة تقع في المدى الذي
 6:2حدده ببلؾ مف 
: يوجد فرؽ داؿ إحصائًيا بيف متوسطى درجات الطالبات المعممات في مقياس التعاطف   الفرض الثالث

 0الوجداني قبل دراسة البرنامج المقترح وبعده لصالح التطبيق البعدي
 (  62جدوؿ )  

 ديداللو الفرؽ بيف متوسطى درجات الطالبات المعممات في التطبيق القبمي والبع
 مقياس التعاطف الوجداني )االتجاه االيجابي نحو التدريس لذوي صعوبات التعمـ (

مقياس 
التعاطف 
 الوجداني

الداللة      نسبو   قيمة ت ع ـ ف التطبيق
 الكسب       
المعدؿ              

 لببلؾ
  قبمي

38 
16,5 2,16  

53,18 
دالة عند        

6021 
0.01 

 9,69 64,26 بعدي

يتضح  مف خبلؿ الجدوؿ السابق إرتفاع متوسط درجات الطالبات المعممات في التطبيق البعدي لمقياس 
التعاطف الوجداني المتضمف في البرنامج مقارنة بالتطبيق القبمي مما يدؿ عمي وجود فرؽ ذو داللة إحصائية 

البعدي والقبمي  لصالح  لقيمة ت بيف متوسطي درجات الطالبات المعممات في التطبيق 0006عند مستوى 
 0التطبيق البعدي 
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( مما يؤكد فاعمية البرنامج المقترح في 6021كما جاءت نسبة الفاعمية لمبرنامج في مقياس التعاطف الوجداني ) 
وذلؾ ألف ىذه النسبة تقع في اإلتجاه اإليجابي نحو التدريس لذوي صعوبات التعمـ (تنمية التعاطف الوجداني بعد) 

 0 6:2حدده ببلؾ مف  المدى الذي
 (  62جدوؿ )  

 داللة الفرؽ بيف متوسطى درجات الطالبات المعممات في التطبيق القبمي والبعدي
 مقياس التعاطف الوجداني )بعد اإلىتماـ التعاطفي (

مقياس 
التعاطف 
 الوجداني

الداللة      نسبو   قيمة ت ع ـ ف التطبيق
 الكسب       
المعدؿ              

 ؾلببل
  قبمي

38 
3.36 1,92  

70,18 
دالة عند           

6011 
0.01 

 1,69 21,9 بعدي

يتضح  مف خبلؿ الجدوؿ السابق إرتفاع متوسط درجات الطالبات المعممات في التطبيق البعدي لمقياس 
لة إحصائية التعاطف الوجداني المتضمف في البرنامج مقارنة بالتطبيق القبمي مما يدؿ عمي وجود فرؽ ذو دال

لقيمة ت بيف متوسطي درجات الطالبات المعممات في التطبيق البعدي والقبمي  لصالح  0006عند مستوى 
( مما يؤكد 6011كما جاءت نسبة الفاعمية لمبرنامج في مقياس التعاطف الوجداني ) 0التطبيق البعدي 

وذلؾ ألف ىذه النسبة تقع في ـ التعاطفي ()بعد اإلىتمافاعمية البرنامج المقترح في تنمية التعاطف الوجداني 
 6:2المدى الذي حدده ببلؾ مف 

 (   62جدوؿ )  
 داللة الفرؽ بيف متوسطى درجات الطالبات المعممات في التطبيق القبمي والبعدي

 0مقياس التعاطف الوجداني  ككل 
مقياس حب 
االستطبلع 

 المعرفي

الداللة      نسبو   قيمة ت ع ـ ف التطبيق
 ب       الكس

المعدؿ              
 لببلؾ

  قبمي
38 

19,86 4,09  
55,45 

 6021دالة عند        
 15,13 86,16 بعدي 0.01

يتضح  مف خبلؿ الجدوؿ السابق إرتفاع متوسط درجات الطالبات المعممات في التطبيق البعدي لمقياس 
عمى وجود فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى  التعاطف الوجداني ككل  مقارنة بالتطبيق القبمي مما يدؿ

لقيمة ت بيف متوسطي درجات الطالبات المعممات في التطبيق البعدي والقبمي  لصالح التطبيق  0006
  0البعديمما يؤكد فاعمية البرنامج المقترح في تنمية التعاطف الوجداني ككل
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 مناقشة النتائج وتفسيرىا : 
ي أف استخداـ نموذج بينتريش في تدريب الطالبات المعممات عمى إستراتيجيات تعمـ يتبيف مف نتائج البحث الحال.6

ذوى صعوبات التعمـ كاف لو فاعمية وكفاءة عالية ، حيث أسفرت نتائج التطبيق القبمي والبعدي ألدوات البحث عمى 
) التحصيل(  لصالح التطبيق وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات الطالبات في التطبيق القبمي والبعدي في

:إعتماد نموذج بينتريش عمى عدد مف الخطوات واإلجراءات المنظمة  البعدي وترجع الباحثة ذلؾ إلى عدة أسباب ىى
التي تـ إستخداميا في عرض محتوى البرنامج ساعدت الطالبات المعممات عمى فيـ واستيعاب المحتوى مع استخداـ 

ـ بشكل كبير في تبسيط المعمومات وتنظيميا ومعالجتيا ، مع التطبيق عمى المخططات واشكاؿ والجداوؿ ساى
االستراتيجيو تطبيقا عمميا ساىـ بشكل أكثر فاعمية في فيـ اإلستراتيجية وخطواتيا أكثر مف مجرد حفظيا عف طريق 

منظـ ذاتًيا وىكذا تتفق التمقيف ، كما يعتبر التحصيل الدراسي مف أىـ المتغيرات التي ركزت عمييا دراسات التعمـ ال
(، دراسة  2000دراسة سوسف أبراىيـ أبو العبل ) نتائج ىذه الدراسة مع نتائج بعض الدراسات العربية واألجنبية مثل 

( ،دراسة عبد  2001( دراسة أمل عبد المحسف )  2001دراسة عزت عبد الحميد دمحم )(،  2002شريف عبدهللا )
حيث اتفقت جميًعا عمى  (2066( ،ىبو عبدهللا الرشيدي)2060ـ عبدهللا )إبراىي ( ، دراسة 2060الناصر الجراح )

التعمـ المنظـ ذاتًيا ونماذجو تنشط عممية التعمـ ، ويسيـ في بناء معمومات ماوراء المعرفة ، والمعتقدات حوؿ المعرفة ، 
 0والبحث الذاتي عنيا مما يساىـ بفاعمية في عممية التحصيل

البحث الحالي أف استخداـ نموذج بينتريش في تدريب الطالبات المعممات عمى استراتيجيات تعمـ  يتبيف مف نتائج.2
ذوى صعوبات التعمـ كاف لو فاعمية وكفاءة عالية حيث أسفرت نتائج التطبيق القبمي والبعدي ألدوات البحث عمى 

والبعدي في ) مقياس حب االستطبلع  وجود فروؽ دالة إحصائًيا بيف متوسطات درجات الطالبات في التطبيق القبمي
البرنامج إلى فاعمية بعد التساؤؿ (  لصالح التطبيق البعدي ، وترجع الباحثة ذلك –المعرفي ( بأبعاده ) بعد القراءة 

أنو جعل كل طالبة معممة ليا دور إيجابي في عممية التعمـ حيث تميز باالتي: المقترح  في ضوء نموذج  بينتريش
ركة في الحوار بالرأي ، أو المناقشات ، أو عمل األنشطة،  وكل ىذا مف شأنو أف يساعد في عممية عف طريق المشا

التعمـ حيث يزيد مف رغبة الطالبات المعممات في دراسة الموضوعات ، وتفاعميف معيا ،وتنوع األنشطة المتضمنة في 
األنشطة واإلندماج فييا  ،و إحتواء البرنامج البرنامج ساعد عمى حرص الطالبات عمى المشاركة اإليجابية في تنفيذ 

عمى مجموعة مف أسئمة التقويـ التي ساعدت عمى تدريبيف عمى االستراتيجيات وتقديـ تغذية الراجعة المناسبة 
باستمرار، مما شجعيـ عمى الرغبة في زيادة المعمومات لدييف ،مع تركيز البرنامج بجميع مكوناتو عمى مجموعة مف 

) تشجيع المتعمميف عمى التعبير عف آرائيـ بحرية تامو فيما يقاؿ دوف الخوؼ مف النقد ، التأكيد ا:تي منيالعوامل وال
عمى المشاركة النشطة لممتعمـ في عممية التعمـ ، والتأكيد عمى العمل الجماعي مع اإلعتراؼ بذاتية المتعمـ وجعمو 

المياـ الموكولة الييـ ، فيذه العوامل كاف ليا أدوار إيجابية في واعًيا بدوره ، ومسئوليتو الفردية في القياـ األنشطة و 
كما يعتبر نموذج بينتريش  بخطواتو نشاط تعميمي يقـو بو 0تنمية حب اإلستطبلع المعرفي لدى الطالبات المعممات 

مكاناتو وقدراتو مستجيبا لميولو واىت ماماتو بما يحقق تنمية الطالب مدفوًعا برغبتو الذاتية ، بيدؼ تنمية استعداداتو وا 
وىكذا تتفق نتائج ىذه 0شخصيتو وتكامميا ، وىذا كمو ساىـ بتنمية حب اإلستطبلع المعرفي لدى الطالبات المعممات

دراسة حسف ( ،  2001دراسة وفاء صبلح الديف إبراىيـ ) الدراسة مع نتائج بعض الدراسات العربية واألجنبية مثل : 
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( ، دراسة دمحم فرحاف )  2062( ، دراسة عاصـ عبد المجيد ) 2066دمحم حسيف  ) ( ، دراسة ىدى  2001دمحم ) 
 (التي أكدت جميًعا عمى ويتفق معيـ البحث الحالي في ذلؾ : 2061( ، دراسة رحاب نبيل عبد المنصف ) 2062

ة ، والبدء في أىمية حب االستطبلع ترجع في أف محصمتو تمكف الفرد مف التكيف مع المواقف المتغيرة في البيئ -6
إحداث تغيرات فييا لمحصوؿ عمى مفاىيـ جديدة ، وتوجية الفرد إلي البحث والقراءة واإلطبلع والتنقيب ، واإلستقصاء 
فيو وسيمة لجمع المعمومات  ، وتنمية المرونة وزيادة اإلىتماـ والتفتح العقمي ، والبحث عف اإلشياء الجديدة وتنمية 

  0نماذج مختمفة مف التفاعل 
أف حب االستطبلع أحد أىـ عوامل تنشيط الدافعية نحو التعمـ حيث يساعد عمى تركيز انتباه الطبلب حوؿ  -2

  0الموضوعات المطموب تعمميا ، فيو الحافز الميـ والضروري لمتعمـ
وجود إرتباط وثيق بيف حب اإلستطبلع والعمميات المعرفية مف جية ، وبيف حب اإلستطبلع وميارات التفكير -ج
 0ف جية أخرى ، ويضيف البحث الحالي وبيف حب اإلستطبلع والتعاطف الوجدانيم
عمى الرغـ مف أف حب اإلستطبلع مف الدوافع الذاتية أو الداخمية لبلنساف إال أف ىناؾ عوامل عديدة تؤدي إلى -د

ع ما ، جده تحفيزه مثل: خمق الصراع المفاىيمي ، طرح أسئمة محيره ومتناقضة ، إثارة الحماس تجاه موضو 
  0الموضوع بالنسبة لمفرد ، التعقيد 

كما يتبيف مف نتائج البحث الحالي أف استخداـ نموذج بينتريش في تدريب الطالبات المعممات عمى استراتيجيات .2
تعمـ  ذوى صعوبات التعمـ كاف لو فاعمية وكفاءة عالية حيث أسفرت نتائج التطبيق القبمي والبعدي ألدوات البحث 

جود فروؽ دالة إحصائًيا بيف متوسطات درجات الطالبات في التطبيق القبمي والبعدي في ) مقياس التعاطف عمى و 
البرنامج المقترح  في ضوء نموذج  الوجداني( بأبعاده  لصالح التطبيق البعدي وترجع الباحثة ذلؾ الي فاعمية 

ر مف المعارؼ والمعمومات عف فئة صعوبات االىتماـ بتزويد الطالبة المعممة بقدحيث تميز باآلتي: بينتريش 
التعمـ، وتبصيرىا بطبيعة العمل مع ىذا الفئة ،وكيفية التعامل معيـ أدي إلى وجود تعاطف وجداني لدى الطالبة 

 Theodrالمعممة نحوىـ، فالجانب المعرفي لمطالبة أثر عمى الجانب الوجداني وىذا يتفق مع نظرية ثيودور لبس)  
Lips  عاطف حيث يرى اف المعرفة ىى أساس التعاطف ، فالتعاطف عنده ىو المعرفة اآلخريف ( في الت

 تتـ ىذه المعرفة عف طريق : و وشخصياتيـ وخصائصيـ  
 المعرفة الذات : و تتمثل بمعرفة الفرد بذاتو و إمكاناتو و مصدرىا اإلدراؾ الداخمي . -6
عرفة خصائص األخريف ، وفيـ مشاعرىـ                       المعرفة باآلخريف : و تتمثل في قدرة الشخص عمى م-2

 و ىذا المحور يكوف مصدر التعاطف . 
 المعرفة باألشياء و تتمثل بالمواقف المختمفة التي تمر باإلنساف و يكوف مصدرىا اإلدراؾ الحسي -2

 (  620،  2066ـ ) نقبل عف : غفراف ابراىي                                                    
وىذا ما يؤكده البحث الحالي عمى أف التعاطف عممية قواميا المعرفو والفيـ واإلستيعاب  لظروؼ وخصائص اآلخر، 
ولكف التعاطف ليس مقصورا عمى المعرفو فقط بل البد وأف يتعداىا إلى مشاركتيـ واإلستعداد لتقديـ المساعدة ليـ ، 

يسير عممية التفاعل اإلجتماعي بشكل إيجابي ، فالتعاطف يتضمف بعديف اساسيف فالتعاطف يسيـ إلي حد كبير في ت
: القدرة عمي فيـ  استيعاب مشاعر األخريف ) تعاطف معرفي ( و اإلستجابة الوجدانية ليذه المشاعر ) تعاطف 

، وغير مستعد لتقديـ وجداني ( عمى النقيض مف ذلؾ فإف إفتقاد المعمـ  ليذه األمور يجعمو حاد الطباع مع األخريف 
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 Rebecca, Aوىكذا تتفق نتائج ىذه الدراسة مع نتائج بعض الدراسات العربية واالجنبية مثل 0العوف والمساعدة ليـ 
Haskett. (2003) ( حيث أشارت  2060( ، ودراسة حميمة ابراىيـ أحمد ) 2000، دراسة عمر عبدهللا مصطفي )

 0لممعمـ والتوافق الميني  -والكفاءة المينية –بيف العاطفة ) والتدريس الفعاؿ ىذه الدراسات إلي وجود عبلقة ايجابية
 توصيات البحث 

 : في ضوء نتائج البحث يمكف تقديـ مجموعة مف التوصيات كما يمي
اإلىتماـ باإلعداد الميني لمطالبات المعممات وتزويدىف باإلستراتيجيات الحديثة التي تساعدىف في  -6

  0وي االحتياجات الخاصو وخاصو مع اتباع الدولة سياسة الدمج في المدارسالتعامل مع فئات ذ
ضرورة تدريب المعمميف قبل الخدمو ، وأثناء الخدمة عمى المداخل واإلستراتيجيات التربوية الحديثة  -2

  0المتعمقة بذوي اإلحتياجات الخاصة ؛ حتى يستطعيوا القياـ باألدوار المنوطو بيـ إتجاىيـ 
لمعممي الفمسفة في كميات التربية تحتوى عمي أىـ استراتيجيات التعمـ لذوي االحتياجات  إعداد أدلة -2

 0الخاصة والخطوات اإلجرائية لتنفيذ كل استراتيجية منيا
ضرورة اجراء ابحاث حوؿ تقويـ برنامج إعداد الطالب المعمـ بكميات التربية شعبو فمسفة واجتماع حوؿ  -2

ستخداـ االستراتيجيات والمداخل والطرؽ الحديثة في تدريس ذوي االحتياجات مدى إسياميا في تدريبيـ عمي ا
 0الخاصة عاما وذوي صعوبات التعمـ خاصا

  0عقد دورات تدريبية لبرامج التدريب الوجداني لمعممي الفمسفة لزيادة فعاليتيـ ومياراتيـ الوجدانية -5
صائصيا حتى ال يتعرض المعمـ لبلحتراؽ تزويد المعمميف بالمعارؼ والمعمومات عف طبيعو اإلعاقات وخ -1

  0المينى
العمل عمي عقد لقاءات بشكل مستمر مع المعمميف لحصر مشكبلتيـ مع التعامل مع فئات ذوي  -1

االحتياجات الخاصة حتي نساعدىـ في حميا لتحقيق االستقرار النفسي لممعمميف مف خبلؿ تخفيف الضغوط 
  0مينيالمينية ومساعدتيـ عمى الشعور بالرضا ال

العمل عمى زيادة الدافع المعرفي ) حب االستطبلع المعرفي ( عند المتعمميف مف خبلؿ تشجيعيـ عمي  -1
التعمـ الذاتي وعمل أبحاث وذلؾ لربطيـ بمصادر المعرفة المختمفة كاالنترنت ، المكتبات ، لمتابعة كل جديد 

 0يتعمق بدراساتيـ 
فة أساليب التفكير المفضمة لدى طبلبيـ ، والسيما ذو تشجيع المعمميف في الميداف التربوي عمى معر  -0

 0صعوبات التعمـ منيا ، ومراعاتيا في تطبيق طرائق التدريس والتعامل مع الطمبة 
 مقترحات البحث 

 في ضوء نتائج البحث الحالي يمكف إقتراح إجراء البحوث اآلتية:
جيات التعمـ لذوي صعوبات التعمـ وأثره عمى إعداد برنامج تدريبي لممعمميف لتدريبيـ عمى إستخداـ إستراتي -6

  0اإلحتراؽ الوظيفي واإلتجاه نحو مينو التدريس
  0تصور مقترح لمواجو المشكبلت التي تواجو معممي الفمسفو لمتدريس لذوي صعوبات التعمـ  -2
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 تأثير البرنامج المقترح في البحث الحالي القائـ عمى نموذج بينتريش عمى بعض متغيرات أخرى لدى -2
 0الطالبة المعممة مثل الكفاءة المينية، القمق التدريسي 

  0عبلقة بيف التدريس لذوي صعوبات التعمـ و جوده الحياه الوظيفية لمعمـ الفمسفة -2
  0إجراء دراسة تتبعية لمبرنامج التدريبي لمعرفة فاعميتو بعد مدة مف الزمف -5
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 عجار ملا
 المراجع العربية واألجنبية :

 ، الرياض ، اكاديمية التربية الخاصة صعوبات التعمـ طرؽ التدريس واالستراتيجيات المعرفية:  ( 2006إبراىيـ سعد )-6
( : إستراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيا في ضوء نموذج بينتريش وعبلقتيا بالتحصيل والتخصص  2060إبراىيـ عبدهللا )-2

منشورة ، جامعة اإلماـ دمحم بف سعود االسبلمية ،  والمستوى الدراسي واألسموب المفضل لمتعمـ ، رسالة دكتوراة ، غير
 0الرياض

( بعض سمات الشخصية والميارات االجتماعية لدى األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ ، رسالة  2001ألفت محمود ) -2
 ماجستير ، غير منشورة، جامعة بيروت، كمية اآلداب

 
ائـ عمى بعض أستراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيا في الدافعية ( : أثر برنامج تدريبي ق 2001أمل عبد المحسف إبراىيـ )-2

 0والتحصيل الدراسي لدى عينة مف ذوي صعوبات التعمـ ، رسالة دكتوراة، كمية التربية، جامعة بنيا
( : فاعمية برنامج معرفي سموكي لتنميو السموؾ اإليثاري لدى عينة مف المراىقيف ، رسالة  2060أمينة عشري دمحم )-5

 0، غير منشوره ، كمية البنات ، جامعة عيف شمس ستيرماج
( : التعاطف والنرجسية وعبلقتيا بالرضا الميني لدى عينة مف المرشديف ، رسالة ماجستير،  2061أنس دمحم شحاتو )-1

 0غير منشوره، جامعو دمشق 
ني لدى عينة مف طمبة الماجستير ( : التعمق باألقراف وعبلقتو بالتعاطف الوجدا 2061أنس دمحم ، ورياض العاسمي )-1
 2، كمية التربية ، جامعة دمشق ، العدد  مجمة العمـو النفسية والتربوية، 
(: فعالية برنامج مقترح لمعممي العمـو لتدريس التبلميذ ذوي صعوبات التعمـ ، رسالة  2001آيات حسف صالح )-1

 0دكتوراة ، غير منشورة، كمية البنات ، جامعة عيف شمس
( : فاعمية نموذج بينتريش لتنمية كفايات تدريس ذوي صعوبات التعمـ لدى الطالبة  2061ماف خالد عبد العزيز )إي-0

 0معممة الجغرافيا ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كمية البنات، جامعة عيف شمس
ستراتيجيات التنظيـ الذاتي لمتعمـ  2002إيناس دمحم صفوت )-60 لدى طبلب جامعة الزقازيق ، ( : ما وراء المعرفة وا 

  0رسالة ماجستير ، غير منشورة، كمية التربية ، جامعة الزقازيق
(: أثر برنامج تدريبي لمعممات المرحمة االبتدائية عمى تنمية العمميات المعرفية لدى  2001تياني عمى حسف )-66

 0منشورة، كمية البنات ، جامعة عيف شمسالتبلميذ ذوي صعوبات التعمـ داخل الفصل العادي ، رسالة دكتوراة ، غير 
( : العبلقة بيف التعمـ المنظـ ذاتيا والتحصيل األكاديمي لدى عينة مف طمبة اليرموؾ  2060الجراح عبد الناصر )-62
 0، االردف المجمة األردنية في العمـو التربويو، 
 0معة بغداد، كمية التربية، جا عمـ النفس العاـ( :  6011جماؿ حسيف االلوسي )-62
( : بعض االضطرابات النفسية لدى طمبة ذوي صعوبات التعمـ في مدارس التعميـ  2066جناف عبد المطيف ) -62

  0األساسي بمحافظة مسقط ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، جامعة نزوي ، سمطنة عماف
 0 2الكتب ، ط، القاىرة، عالـ عمـ النفس االجتماعي ( : 6011حامد عبد السبلـ زىراف )-65
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(: فاعمية نموذج رحمة التدريس في فيـ مفاىيـ العمـو وتنمية بعض ميارات  2062حساـ الديف عبد اليادي )-61
رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كمية التربية ، االستقصاء وحب االستطبلع العممي لدى تبلميذ المرحمة االعدادية ، 

 0جامعة طنطا 
:مدى فعالية برنامج لتنمية دافع حب االستطبلع المعرفي لدى عينة مف األطفاؿ ،  ( 2001حسف دمحم أبو زيد ) -61

 0رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة الزقازيق
( : دراسة بروفيبلت التفكير المفضمة لدى التبلميذ الموىوبيف وذوي صعوبات التعمـ  2060) حسني النجار -61

 .جامعة االسكندرية، كمية التربية بالتوافق والتحصيل األكاديمي ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ،والعادييف وعبلقتيا 
( : الذكاء الوجداني وعبلقتو بالتوافق الميني لدى معممي ومعممات المرحمة الثانوية ،  2060حميمو ابراىيـ أحمد )-60

 2، الكويت ، العدد  مجمة العمـو التربويو
( : أثر استخداـ برنامج تدريبي مقترح لتنمية الذكاء الوجداني في اكتساب بعض ميارات  2001ي )خالد دمحم عم-20

 التفكير لدى التبلميذ المتفوقيف ، رسالة دكتوراه ، غير منشورة ، معيد البحوث التربويو ، جامعو القاىرة 
عاية ودمج ذوي االحتياجات الخاصة ( : اىتمت بتحديد الكفايات البلزمة لممعمـ في ظل ر  2002خديجة أحمد )-26

الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس  في مدارس العادييف ، المؤتمر العممي السادس عشر : تكويف المعمـ ، 
 0مف يوليو 26-22،

، ترجمو ليمى الجبالي ، الكويت ، المجمس الوطنى لمثقافة والفنوف الذكاء العاطفي( :  2000دانياؿ جولماف )  -22
 0اآلداب و 

،عماف ، دار  أساليب تدريس العمـو في المرحمة االساسية ومرحمة رياض االطفاؿ ( : 2005راجي عيسى ) -22
 0الثقافة
 ، القاىرة ، دار وائل لمنشر سيكولوجية األطفاؿ ذوي الصعوبات التعميمية( :  2002راشد عدناف )-22
، عالـ أىداؼ اإلنجاز : نماذج ودراسات معاصرة ، القاىرة  التعمـ المنظـ ذاتيا وتوجيات :( 2001ربيع عبده ) -25

 0الكتب
( : أثر توظيف الرحبلت المعرفية عبر الويب لتدريس االقتصاد المنزلي في  2061رحاب نبيل عبد المنصف ) -21

،  وعمـ النفس دراسات عربية في التربيةمستوى التفكبر التأممى وحب االستطبلع لدى تمميذات المرحمة الثانوية ، مجمة 
 0 11العدد 
( : أساليب التفكير المفضمة لدى الطبلب ذوي صعوبات التعمـ والطبلب العادييف  2061رنا وساـ عمار ) -21

 0وعبلقتيا بتحصيميـ الدراسي ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، جامعة دمشق
  6زيع ، عماف ، ط، دار صفاء لمنشر والتو  صعوبات التعمـ( :  2005رياض بدري مصطفي )-21
 ، عماف ، دار االعصار العممي عمـ النفس االيجابي االكمينيكي( :  2065رياض العاسمي )-20
  6، عماف ، دار الفكر ، ط صعوبات التعمـ التشخيص والعبلج( :  2002سالـ دمحم وآخروف ) -20
تعمـ أطفاؿ مرحمة ما قبل المدرسة في ( :فاعمية برنامج تدريبي مبني عمى حب االستطبلع في  2065سامر رافع ) -26

 610، المجمد  2العدد مجمة الزرقاء لمبحوث والدراسات اإلنسانية ،منطقة حائل في المممكة العربية السعودية ، 
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( : تنمية التعاطف لخفض العدواف لدى تبلميذ المرحمة اإلعدادية ، رسالة ماجستير ،   2061سعد جمعو سعد ) -22
 0ة البنات ، جامعة عيف شمس غير منشورة ، كمي

المخ االنساني والذكاء الوجداني رؤية جديدة في إطار نظرية الذكاءات ( :  2060سميماف عبد الواحد ابراىيـ )-22
 0االسكندرية ، دار الوفاء  المتعددة ،

تحصيل لمادة الكيمياء (: فاعمية استراتيجية قائمة عمى التنظيـ الذاتي الموجو في تنمية ال 2066سميـ دمحم سميـ )-22
رسالة دكتوراة ، غير منشورة، كمية البنات ، جامعة وميارات التعمـ المنظـ ذاتيا لدى طبلب الصف األوؿ الثانوي ،

 0عيف شمس
( :  أثر التدريس باستخداـ استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيا في اكتساب 2060سييبل حامد ، سميماف أحمد ) -25

مجمة دراسات العمـو نمية ميارات التفكير الناقد لدى طالبات الصف التاسع األساسي في مادة االحياء ،المفاىيـ العممية وت
 0 6، الجامعة االردنية ، العدد التربوية

( : التعاطف لدى طمبة الجامعة وعبلقتو بالذكاء االجتماعي ، رسالة ماجستير،  2006سييمة عبد الرضا عسكر ) -21
 0داب ، جامعة بغدادغير منشورة ، كمية اآل

أثر برنامج لتنمية التنظيـ الذاتي لمتعمـ عمى األداء والفعالية الذاتية لمنخفضى (: 2000سوسف ابراىيـ ابو العبل )  -37
 0التحصيل الدراسي ، رسالة دكتوراة ، غير منشورة، معيد الدراسات والبحوث التربوية ، جامعة القاىرة

 عماف ، دار الفكر  الذكاء الوجداني ، اسسو وتطبيقاتو وتنمية ،( :  2001السيد ابراىيـ السمادوني ) -21
( :أثر برنامج لمتنظيـ الذاتي عمى تحسيف مستوى تبلميذ الحمقة األولى مف التعميـ األساسي  2002شريف عبدهللا )-20

حوث التربوية ، جامعة مف منخفضي ومتوسطى التحصيل الدراسي ، رسالة دكتوراة، غير منشورة،معيد الدراسات والب
 0القاىرة
أثر برنامج قائـ عمى حب االستطبلع في تنمية بعض العمميات المعرفية ( : 2062عاصـ عبد المجيد كامل )-40

وميارات التفكير لدى تبلميذ المرحمة االعدادية ،رسالة ماجستير ، غير منشورة ، معيد الدراسات والبحوث التربوية ، 
 0جامعة القاىرة

 6، عماف ، األردف ، دارعمار لمنشر والتوزيع ،ط االتجاىات والميوؿ العممية(:   6011ش محمود زيتوف )عاي-26
عماف ،  مجمة صعوبات التعمـ( : خصائص األطفاؿ ذوي صعوبات التعمـ ،  2002عبد السبلـ حمادة) -22

  6العدد 
والتحصيل االكاديمي لدى عينة مف طمبة جامعو ( :العبلقة بيف التعمـ المنظـ ذاتيا  2060عبد الناصر الجراح )-43

 0 1، المجمد2اليرموؾ ، المجمة االردنية في العمـو التربوية ، العدد
( : النموذج البنائي الستراتيجيات تنظيـ الدافعية ، ومعتقدات الدافعية والتحصيل  2001عزت عبد الحميد دمحم )-22

 0 61مدراسات النفسية ، العدد الدراسي لدى طبلب الجامعة ، المجمة المصرية ل
( : طبيعة العبلقة االرتباطية بيف التعاطف والسموؾ العدواني دراسة ميدانية لدى عينو مف  2066عفراء ابراىيـ )-25

 0 21، العددالثالث ، المجمد  مجمة جامعو دمشقطمبة المرحمة المتوسطة في مدارس بغداد الرسمية ، 
( :حب االستطبلع وعبلقتو بالتوافق لدى عينة مف تبلميذ الصف الثالث بالحمقة  6001عبلء محمود الشعرواي )-21

 22، جامعو المنصورة ، العدد  مجمة كمية التربيةاألولى مف التعميـ االساسي ، 
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 ،القاىرة ، دار الفكر العربي، الطبعة الرابعة  نظريات المناىج التربويو( :  2001عمى أحمد مدكور )-21
( : التنبؤ باألداء باألداء األكاديمي في ضوء بعض استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيا لدى  2002حسف )عماد أحمد -21

 0، جامعة أسيوط  مجمة كمية التربيةطبلب المرحمة الثانوية ، 
( :   الذكاء االنفعالي و عبلقتو بالكفاءة المينية لدى عينة مف معممي المرحمة 2000) :عمر  عبد هللا مصطفى-20

 . رسالة ماجستير ، غيرمنشورة ، مكة المكرمة.    ، الثانوية في مدينة مكة المكرمة
( : فاعمية برنامج مبني عمى التعاطف لمتخفيف مف أعراض النشاط الزائد لدى أطفاؿ  2001غادة إبراىيـ مؤنس ) -50

 0سيوط مرحمة ما قبل المدرسة ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة أ
(: األسباب التي تعزى إلييا صعوبات التعمـ )) دراسة ميدانية عمى عينو مف  2002غساف الصالح ) -56

 0 60، المجمد  6طمبة مدارس مدينة دمشق (( ، مجمة جامعة دمشق ، العدد
 0الفكر ، عماف ، دار الذكاء العاطفي ، والتعمـ االجتماعي العاطفي ( :  2062فتحي عبد الرحمف جرواف )-52
 ( : صعوبات التعمـ ، سمسمة عمـ النفس المعرفي ، دار النشر لمجامعات 2006فتحي مصطفى الزيات )-52
( :فاعمية برنامج تدريبي مستند إلي عادات العقل في تنمية حب االستطبلع المعرفي والذكاء  2001فدوى ثابت )-52

 0ر منشورة، جامعة عمافاالجتماعي لدى عينو مف أطفاؿ الروضة ،رسالة دكتوراة، غي
( : فاعمية استخداـ برنامج مقترح في التربية السياحية عمي التحصيل الدراسي في مادة 2062فيد عمي العميرى )-55

مجمة الجمعية التربوية لمدراسات االجتماعية الدراسات االجتماعية لطبلب الصف االوؿ المتوسط بمدينة مكة المكرمة ، 
 0 20يف شمس ، العدد كمية التربية، جامعة ع،

 0،عماف ، االردف ، داراألىمية لمنشر والتوزيع  نمو الطفل المعرفي والمغوى ( :  2000قطامي يوسف )-51
 0( :اتجاىات معاصرة في عمـ النفس ، القاىرة ، مكتبة االنجمو المصرية2002كامل عبد الوىاب )-51
 0ة ، الدولية لمنشر، القاىر  ذخيرة عمـو النفس( :  6011كماؿ الدسوقي )-51

( : السمات الشخصية المميزة لذوي صعوبات التعمـ وعبلقتيا باالنتباه وبعض المتغيرات ،  2066دمحم أبو رزؽ )-50
 0رسالة ماجستير ، غير منشورة، كمية الدراسات العميا ، الجامعة اإلسبلمية

عاب طالبات الصف الرابع فرع العمـو في استي vee( : أثر استخداـ أشكاؿ    2060دمحم جاسـ الحمداني )-10
/ معيد اعداد المعمومات لممفاىيـ العممية وتنمية استطبلعيف العممي ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كمية 

 0التربية ، جامعة الموصل
د ( : نظريو العقل والتعاطف المعرفي والوجداني كمنبئات لمعدواف االستباقي وعدواف ر  2061دمحم حماد )  -61

 ،المجمد 2جامعة دمشق ، العدد  ،مجمة العمـو النفسية  والتربويةالفعل لدى األطفاؿ المعاقيف سمعيا والعادييف ، 
018 
( : أساليب التعمـ والتفكير السائدة لدى التبلميذ ذوي صعوبات تعمـ الرياضيات   2062دمحم الخطيب )-12

المجمة ادة الرياضيات في المممكة العربية السعودية ، وعبلقتيا  بالتحصيل الدراسي والنوع واإلتجاه نحو م
 0 1جامعة طيبة ، العدد  العربية لتطوير التفوؽ ،
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فعالية برنامج تدريبي قائـ عمي استراتيجية لعب الدور في تنمية حب االستطبلع  : ( 2013 ) دمحم فرحاف-63  
 043 الرياض، العدد ، ـ النفسمجمة رسالة التربية وعمالمعرفي لدى عينة مف أطفاؿ الروضو ، 

( : حب االستطبلع وعبلقتو ببعض المتغيرات العقمية المعرفية لطبلب المرحمة  6011دمحم المرى اسماعيل )-64
 كمية التربية ، جامعة الزقازيق ، مجمة كمية التربية ، الثانوية

لضغوط النفسية لدى عينة مف تبلميذ ( : فعالية برنامج ارشادي في تخفيض مستوى ا 2002مديحة عبد العزيز ) -15
  0المرحمة االبتدائية ذوي صعوبات التعمـ ف رسالة دكتوراة غير منشورة ، جامعة عيف شمس 

( : فاعمية برنامج ارشادي نفسي لتنمية التعاطف في خفض السموؾ العدواني  2060مروة دمحم محروس ) -66
 0،، غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة أسيوطلدى تبلميذ المرحمة االبتدائية ، رسالة ماجستير 

( : دافع حب االستطبلع وعبلقتو بالتحصيل الدراسي ومفيوـ الذات لتبلميذ الصف  2001منى حسف )-67
 0الخامس االبتدائي في مدارس محافظة دمشق ، رسالة دكتوراة ، غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة دمشق

ر األنموذج التعميمي في التحصيل بمادة العمـو وحب االستطبلع العممي لدى ( : أث 2000نادية يونس )-11
 0 1، المجمد6، العدد مجمة القادسية في اآلداب والعمـو التربويةطالبات الصف االوؿ المتوسط ، 

ة جامع( : أىمية حب االستطبلع في العممية التعميمية ، كمية التربية ،  2062نبيل عبد اليادي أحمد )-10   
 0 6، مجمد 2، العددالمدينة العالمية 

( : أثر برنامج تدريبي لمدافعية الداخمية لمتعمـ عمى درجة التعمـ المنظـ  2001نسريف بيجت عبد الرزاؽ )-10
 0ذاتيا لطمبة المرحمة األساسية العميا ، رسالة دكتوراة، غير منشورة، كمية الدراسات التربوية العميا ، جامعة عماف

( :أثر برنامج قائـ عمي الوسائط المتعددة في العمـو عمى تنمية حب االستطبلع  2001عبدهللا ) ىالو -16
 022،المجمد 11، جامعة الكويت ،العدد  المجمة التربويةواالبتكارية لدى أطفاؿ الصف األوؿ المتوسط ،

التحصيل االكاديمي وتنمية ( :فاعمية برنامج كورت لتعميـ ميارات التفكير في 2066ىبو عبدهللا الرشيدي)-12
بعض ميارات التعمـ الذاتي مف خبلؿ تدريس مادة االقتصاد المنزلي لدى تمميذات المرحمة اإلعدادية ، رسالة 

 0ماجستير ، غير منشورة، جامعة المنصورة
( : إعداد برنامج اتنمية دافع االستطبلع لدى أطفاؿ ، رسالة ماجستير ، غير  2062ىناء الصقير )-12
 0شورة، كمية التربية ، جامعة المممؾ سعود ، الرياض من
( : التفاعل بيف أساليب التحكـ التعميمي ومستويات حب االستطبلع  2001وفاء صبلح الديف إبراىيـ )  -12

وأثره في تنمية ميارات التفاعل مع شبكة االنترنت ، رسالة ماجستير ، غير منشورة ، كمية التربية النوعية ، 
 0نيا جامعة الم
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