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اسم المادة  النظرية والبحث في التدريس .1 

 2. رقم المادة 0802711

 (ة،عمميةنظري)الساعات المعتمدة  3
.3 

 (ة، عمميةنظري)الساعات الفعمية  3

 4. اتالمتزامنةالمتطمب/ة السابقاتالمتطّمب 

اسم البرنامج   ماجستير المناىج والتدريس .5 

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية العموم التربوية

 9. القسم المناىج والتدريس

 10. مستوى المادة  ماجستير

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي الثاني، 2015/2016

 12. الدرجة العممية لمبرنامج  ماجستير

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة 

 14. لغة التدريس العربية

2007/2008 
 5\2/2016 

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث 
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 مدرس المادة.

 صفا زيدالكيالوي: د. أ: مدرس المادة

 5-4، األربعاء 5-2، الثالثاء  5-2-   اإلثىيهالساعاث المكتبيت، 
 0777163415: الجىال

 safazaid@msn.com-اإللكترونيالبريد 

  وصف المادة.18

النفسية واإلنسانية، /التدريس والتعميم والتعمم؛ نماذج في التدريس، السموكية، المعرفية، االجتماعية:  تتناول ىذه المادة مفيوم التدريس وعناصره
، البحث في التخطيط لمتدريس، التدريس وصنع القرارات (العمميات- نموذج النواتج)التدريس الفعال : النموذج البنائي؛ البحث في التدريس

التدريسية وتكييف التدريس لمفوارق الفردية، البحث في فاعمية التدريس باالستقصاء، التدريس بالخبرة، التدريس بالمشروعات، التدريس بالحاالت 
خصائص المحتوى، خصائص المتعمم والمعمم، خصائص : التاريخية، المحاكاة، تأدية الدور، وتعميم الفريق العوامل المؤثرة في الفاعمية التدريسية

 .البيئة التدريسية، تقويم التدريس
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  أهداف تدريس المادة ونتائجها19.
تيدف ىذه المادة إلى التعرف عمىمفيوم التدريس وعناصرىوكيفية استخدام كل من النموذج السموكي والمعرفي والنفس اجتماعي والبنائي في التدريس وطرق االستقصاء لمتحري عن فاعمية كل منيا والعوامل المؤثرة  األىداف- أ

 في فاعميتيا من خصائص المحتوى والمتعمم والمعمم والبيئة التدريسية وتقويم البرنامج التدريسي بأكماه

 يتوقع من الطالب عند إنياء المادة أن يكون قادرًا عمى: نتاجات التعّمم- ب
  التمييز بين نماذج التدريس المختمفة -1
  التعرف عمى النظريات التربوية المختمفة التي توجو طرق  التدريس -2
 :التعرف عمى وسائل واستراتيجيات التدريس المختمفة والتي تتواءم مع النموذج التدريسي والنظرية التربوية المنبثق منيا -3
 التعرف عمى الوسائل  البحثية واالستقصائية   المختمفة والتي تتواءم مع النظريات والتوجيات المختمفة في طرق التدريس -4
   التعرف عمى وسائل تقويم النتاجات التعميمية المختمفة والتي تتواءم مع النظريات التربوية المختمفة في طرق التدريس  -5
  القدرة عمى تكوين نظرية  ذاتية بطريقة شمولية  لكيفية التدريس والبحث في المنياج -6
  لها والجدول الزمني المادة الدراسيةمحتوى.20

المراجع  األسبوع  المدّرس نتاجات التعّمم المتحققة  التقييمأساليب  المحتوى

Bloster,a.,”Toward 
a More Effective 
Model of Research 
on Teaching’ 

نشاطات صفية مع 
 تغذية راجعة آنية

القدرة عمى 
تمييزالمنطمقات  
النظرية والبحثية 

لطرق 
 التدريسالمختمفة

الخمفية الفمسفية   األول د صفا الكيالني.أ
والنظرية وراء  
نظريات البحث 

والتدريس  
 المختمفة

Dewe, J., (1938) 
‘Experience & 
Education’ 

نشاطات صفية مع 
 تغذية راجعة آنية

تفيم الخمفية 
النظرية لمتدريس 

 بالخبرة 

 لتدريس بالخبرة،ا الثاني د صفا الكيالني.أ
وطريق المشروع   
واالختيار االفردي 

الحر لممواضيع 
 التدريبسية

Taylor, R., 
specific 

Approaches 
to Curriculum 
Development 

نشاطات صفية مع 
 تغذية راجعة آنية

القدرة عمى وضع 
خطة ونشاطات 
حسب نتاجات 
 التعمم المتوقعة 

 النموذج السموكي  الثالث د صفا الكيالني.أ
في 

 التدريس

Tyler, R., 
“How can the 
effectiveness 

of learning 
experiences 

be evaluated” 

نشاطات صفية مع 
 تغذية راجعة آنية

 القدرة عمى وضع 
األىداف  العممية  
 وقياسمدى تحقيقيا

التدريس الفعال  الرابع د صفا الكيالني.أ
- نموذج النواتج)

 (العمميات

Gagne, R., 
“The Learning 

Basis of 
Teaching 
Methods” 

نشاطات صفية مع 
 تغذية راجعة آنية

القدرة عمى بناء 
استراتيجيات 

تدريسية حسب 
النموذج المعرفي 

السموكي  في 
 التدريس

 النموذج المعرفي   الخامس د صفا الكيالني.أ
السموكي في 

 التدريس

Block, j., 
“Promoting 
Excellence 
through 

نشاطات صفية مع 
 قياس مدي تحقيق  تغذية راجعة آنية

 األىداف المعرفية 

البحث في   السادس د صفا الكيالني.أ
ااستخدام النموذج 
المعرفي السموكي 

 في التدريس
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Mastery 
Learning” 

  
 

 االمتحان األول السابع دصفا الكيالني.أ

Schwab, J., 
“The Concept 
of the 
Structure of a 
Discipline” 

نشاطات صفية مع 
 تغذية راجعة آنية

القدرة عمى التدرج 
الطولي التاريخي 

في التقديم المعرفي  
والتمييز بين 

المعرفة األصولية 
 اإلجرائية

اسنخدام النموذج  الثامن د صفا الكيالني.أ
البنائي في 

 التدريس

Grumet, M., 
“Autobiograph

y and 
Reconceptuali

zation 
 

نشاطات صفية مع 
 تغذية راجعة آنية

القدرة  عمى 
تصميم التدريس 

بطريقة تعمل عمى 
قولية مفاىيم 

 الطالب التمقائية

استخدام وسائل  التاسع د صفا الكيالني.أ
البياجيين باألخذ 

بعين االعتبار 
اختالف اإلطار 
المعرفي لمطالب 

 أثناء التدريس

Lytle, S & 
Cochran-

Smith‘Teache
r Research 
asa way of 

Knowing 

نشاطات صفية مع 
 تغذية راجعة آنية

 القدرة عمى 
تصميم تساؤالت 

صفية تكشف عن 
البنية المعرفيةلدى 

 الطالب 

  البحث في كيفية   العاشر د صفا الكيالني.أ
التعرف عمى 

التغير الحاصل 
في مفاىيم الطالب 

 أثناء التدريس

Rogoff, B., 
&Werstch, J., 
"Children's 
Learning in 
the Zone of 
Proximal 
Development" 

نشاطات صفية مع 
 تغذية راجعة آنية

القدرة عمى 
استخدام استرانيجية 
تدريس قائمة عمى 
المخاكاة لمصقالة 

 التربوية في الفريق 

التدريسالقائم عمى   الحادي عشر د صفا الكيالني.أ
المحاكاة وتأدية 

 الدور

Girox. 
H&Penna, “A 
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Education in 

the lassroom: 

نشاطات صفية مع 
 تغذية راجعة آنية

بناء اتجاىات 
إيجابية عن 

الطالب األقل 
حظا سواء من 
حيث الخمفية 

االجتماعية أو 
الخمقية أثناء 

 التدريس

التدريس الذي يأخذ   الثاني عشر د صفا الكيالني.أ
بعين االعتبار 

الفروقات الفردية 
والخمفيات 

االجنماعية 
المختمفة في 

 الغرفة الصفية

Popkewits,T., 
“Educational 

Research: 
Values and 
Visions of 

Social Order 

نشاطات صفية مع 
 تغذية راجعة آنية

القدرة عمى بناء 
نموذج  بحثي قابل 

إلعادة توجيو 
النظرية  بناء عمى 

 تغير واقع الحال

الطرق البحثية  الحادي عشر د صفا الكيالني.أ
التي تأخذ المنحى 
الجدلي في إعادة 
بناء الفرضية بناء 

عمى التغيرات 
 االجتماعية 

  االمتحان الثاني  الثالث عشر د صفا الكيالني.أ   

ManenM.,“Edi
fyingTheory:S
ervigth good 

نشاطات صفية مع 
 تغذية راجعة آنية

القدرة عمى األخذ 
باألبعاد األخالقية 

 الوجدانية

التدريس   الرابع عشر 
المتموحور  عمى 
 البعد  اإلنساني 
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية

 :يتم تطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل النشاطات واالستراتيجيات التدريسية التالية
 نشاطات صفية تتطمب

 قدرة الطالب عمى تمييز طبيعة  النظريات التربوية المختمفة التي توجو عممية التدريس -  أ
 قدرة الطالب عمى استخدام الطرق البحثية المتماشية مع التوجيات النظرية في عممية التدريس -  ب
 :إعطاء تعزيزات آنية داخل الغرفة الصفية لمنشاطات المقدمة- ج

 

 أساليب التقييم ومتطلبات المادة.22

 :يتم إثبات تحقق نتاجات التعمم المستيدفةمن خالل أساليب التقييم والمتطمبات التالية
 %30: االمتحان األول

 ويتضمن القدرة عمى  التمييز بين أفكار المدرسة السموكية والمعرفية واختيار النموذج األمثل في النظرية والبحث بما يتوافق مع واقع الحالة
 

 %30: بحث- االمتحان الثاني
 ويتضمن القدرة عمى  التمييز بين أفكار المدرسة البنائية والنفس اجتماعية واإلنسانية واختيار النموذج األمثل في النظرية والبحث بما يتوافق مع 

 . واقع الحالة

 %60 .االمتحان الىهائي، يضم سائر متطلباث  االمتحان األول والثاوي

 السياسات المتبعة بالمادة.23

  ساعات6: يتم حرمان الطالب إذا تجاوز غيابو أسبوعان:  والغيابسياسة الحضور- أ

إذا لم يقدم الطالب عذرا مقبوال لتغيبو عن أداء االمتحان تعتمد عالمتو صفرا وال يسمح لو : الوقت المحددت في  وتسميم الواجبااتالغياب عن االمتحان- ب
 .بأدائو

يحافظ عمى جعل الجو الصفي مالئم بالنسبة لعدد التالميذ وتيويتو، في حالة مالحظة أي اختالل في وضع : إجراءات السالمة والصحة- ج
 الطالب، يطمب اإلسعاف مع مرافقة أحد زمالئو لو

 يقدم الطالب إلى مجمس الضبط إذا قام بالغش أو الخروج عن النظام الصفي: الغش والخروج عن النظام الصفي- د

 تسمم الدرجات خالل أسبوعين من انعقاد االمتحان، وتناقش اإلجابات النموذجية في المحاضرة بعد تسميم الدرجات: إعطاء الدرجات- ه

 مكتبة الكلية ومكتبة الجامعة وخدمات الشبكة العنكبويتة: تسيم في دراسة المادةالتي والجامعة بالخدماتالمتوفرة - و

 

  المعدات واألجهزة المطموبة.24

 ث الطالبالعرض أبحData Show إحضار

 المراجع.25

 
. الكتب المقررة، والقراءات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المختمفة لممادة - أ

Block, j., “Promoting Excellence through Mastery Learning”  Theory into Practice, 19, no 1. Winter, 1980. 
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