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 ئيسية:المواضيع الر 
 نظريات التعلم، أسسها، ومبادئها   - التعلم، مقدمة، القضايا   -
 النظرية المعرفية االجتماعية   -  النظريات السلوكية   -
 عمليات التعلم المعرفي   -  معالجة المعلومات   -
 تعلم المواد الدراسية   -  التطور والتعلم   -
 التنظيم الذاتي   -   الدافعية   -
 لتدريسا   -

Schunk, (2000), Learning Theories, 

An Educational Perspective. New Jersey, 

 الهدف العام:
 التعرف إلى المفاهيم واالتجاهات النظرية األساسية المتصلة بعملية التعلم وتطبيقاتها التربوية في التعلم الصفي. 

 
 محتوى المساق:
 الوحدة األولى:

 تعريف التعلم، منهجية البحث في التعلم، والمفاهيم األولية للتعلم. .     مقدمة عن التعلم:1
 Hergenhahn  & Olson: Chs: 1,2,3 

 .     األصول التاريخية للنظريات السلوكية: مفاهيم2
 Leafy & Harriss Chess: 2,3 

 Hergenhahn & Olson: Chess: 4,6,7 

 دايك.االشراط، بافلوف واالشراط الكالسيكي، ربطية ثورن 

 االتجاهات المعاصرة للنظرية السلوكية " نموذج سكنر ". .3
 العمليات األساسية لالشراط االجرائي: المحو، التمييز. 

التعزيز الموجب، التعزيز السالب، العقاب، التعزيز الثانوي، جداول التعزيز، تشكيل السلوك، التسلسل، مبدأ   
 بريماك، تعديل السلوك.

Hergenhahn & Olson: Chi: 5 

Aloha & Hanes: Chi: 4 



نظرية معالجة المعلومات: نظام معالجة المعلومات، االنتباه، الذاكرة / قصيرة المدى، طويلة ا لمدى، النسيان،  .4
 التفكير.

 Leafy and Harriess: Chap: 5,6,9 

 النظريات المعرفية: الجشتالت، بياجيه، باندورا .5
 Hergenhahm & Olson: Chs: 20,11,13 

 العمليات الدافعية: نظريات الدافعية: .6
 Schunk: Ch:8 

 االشراط، التنافر المعرفي، هرمية ماسلو، الدافع للتحصيل، العزو، الدوافع الذاتية. 
 Schunk: Ch.10 

المعنوي ، مبادىء برونر في التعلم، التعلم االستقبالي  التعلم وعالقته بالتعليم: نظرية برونر في ا لنمو المعرفي .7
 اوزوبل، شروط التعلم، جانيه، التعلم االتقاني.

 Schunk: Ch.10 
 

 %20%، ورقة بحثية: 20%، االمتحان الثاني: 20االمتحان األول: المتطلبات: 
 %.40االمتحان النهائي     
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 بية:المراجع العر 
 ( سيكولوجية التعلم الصفي، عمان، دار الشروق.1998يوسف قطامي، نايفة قطامي ) .1
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