مخبر التربية و الصحة النفسية
عنوان فرقة البحث " :استراتيجيات التدريس تنقيب عن فعاليات نظريات التعلم في ميدان
التعليم "
 رقم الفرقةR00120110032 :
 رئٌس الفرقة :األستاذ الدكتور عباد مسعود.
 األعضاء :مؽالوي أحمد  -أستاذ محاضر.
قندوز فوزٌة  -أستاذة محاضرة.
سماح بن زروق  -أستاذة مساعدة.

خطة البحث الخاصة بالفرقة
 .1المصطلحات األساسية
استراتٌجٌات التعلٌم التوظٌؾ البٌداؼوجً –التعلم المقتصد –التعلم المنتج –التعلم
الؽٌر المؤلوؾ –عملٌة التبلٌػ و طرق التدرٌس –تنفٌذ المناهج الدراسٌة اختبار لعقول
المتعلمٌن –القدرات االستٌعابٌة –سعة التخزٌن –التعلم باالكتشاؾ.
 .2مبررات البحث
تقلٌص ظاهرة اإلهدار التربوي باالنتقال من التعلٌم التقلٌدي المعهود إلى التعلٌم
الحدٌث عن طرٌق تطبٌق نظرٌات التعلم ،نظرٌات التدرٌس و ما تتضمنه من فنٌات
التدرٌس و بٌداؼوجٌات تحوٌل العلوم و الفنون ألذهان بنً الطفولة و المراهقة من
المتعلمٌن نتٌجة لما دون أعاله ،فإن تنمٌة التعلم بات هدفا منشودا بالنسبة للبحث المطروح.
 .3منهجية البحث
ٌنقسم البحث إلى بابٌن":باب نظري – باب علمً".
 الجانب النظريٌ :تعلق بالدراسات السابقة التً لها عالقة بالموضوع الذي ٌبحثفٌه ،ألن اإلطالع على مثل هذه الدراسات سٌساعد أعضاء الفرقة على إدراك العوامل
األساسٌة التً تفتح الطرٌق إلى األهداؾ المنشودة تربوٌا -تعلٌمٌا م مهارٌا لؽرسها أو
تحوٌلها ألذهان المتعلمٌن من بنً الطفولة و المراهقة و ذلك حتى تتم تنشئة تربوٌة-
اجتماعٌة – علمٌة و ثقافٌة ،تإدي إلى صناعة بشرٌة سلٌمة الجسد و العقل.لكً ٌكون

العم ل منهجٌا فإنه ٌؤت حتمٌا توزٌع العمل المتعلق بالجانب النظري على أعضاء الفرقة
لتسرٌع عملٌة البحث و تبسٌطها حسب الفصول المبدئٌة.
 أما الجانب العملي حٌث ٌقوم األعضاء بالتعاون حول توزٌع االستبٌان –التسجٌالت – الزٌارات إلى المإسسات لتقصً األوضاع عن كثب.
 .4الجانب التقني
ٌنحصر هذا الجانب فً المٌدان اإلحصائً حٌث تتم فٌه عملٌات إحصائٌة إلجابات
العٌنة -القٌام بجمعها و تفرٌؽها ثم القٌام بالتطبٌقات القانونٌة اإلحصائٌة التً ٌتطلبها
الموضوع و ذلك من أجل تشخٌص و تمحٌص النتائج لتكشؾ العٌوب الخفٌة فً عملٌتً
التربٌة و التعلٌم بما فً ذلك تحقٌق األهداؾ المرجوة .
 .5خالصة البحث
بما أن استراتٌجٌات التدرٌس تهدؾ إلى تسرٌع عملٌة التعلم و تنمٌة اإلحراز العلمً
الفنً و المهاري عند المتعلمٌن من بنً الطفولة و المراهقة فإن التعلم لن ٌقع أو ٌستجٌب
لهذه اإلستراتٌجٌة إال إذا وقع نشاط مدعوما بنظرٌات التعلم-التدرٌس -و مختلؾ طرق
التدرٌس التً تإدي إلى مختلؾ أنواع التعلم "عن طرٌق اإلكتشاؾ ،التعاون ،الدراما ،لعب
األدوار ،األفالم ،التعلم المبرمج ،عن طرٌق الصواب و الخطؤ".
هذا التعلم قد ٌحدث عن طرٌق الحواس ،أو الممارسة حسب مضامٌن نظرٌات
التعلم إضافة إلى هذه الومضات حول خالصة البحث فإن هناك تكنولوجٌات تطبق
لالستعانة بها لبلوغ األهداؾ التربوٌة ،التعلٌمٌة ،التعلمٌة و العلمٌة األكادٌمٌة و المهارات
التً تعتبر مفاتٌح التعلم و خاصة عندما تصبح بنً الطفولة و المراهقة بمخرجات تربوٌة
تساهم فً الترقٌة اإلجتماعٌة و اإلقتصادٌة للمجتمع و مإسساته على اختالؾ أنواعها و
أشكالها.

مخبر التربية و الصحة النفسية
عنوان فرقة البحث" :التعلم بين الطفولة و المراهقة و عالقته بمستويات األداء
عند المتعلمين"
 رقم الفرقةR00120070037 :
 رئٌس الفرقة :األستاذ الدكتور :عباد مسعود
 األعضاء :نحري نبٌل  -أستاذ محاضر.
قندوز فوزٌة  -أستاذة مساعدة.
زناتً لخضر  -أستاذ مساعد.

خطة البحث الخاصة بالفرقة
 .1المصطلحات
استراتٌجٌات التدرٌس مصدر للتعلم ،الفرق بٌن التعلٌم و التدرٌس ،التؽذٌة الراجعة
أو المرتدة ،الؽاٌات المعرفٌة اإلحترافٌة فً عملٌة التعلٌم و التعلم ،عوائق التعلٌم و التعلم،
مسٌرات التعلٌم و التعلم ،التعلٌم المنتج-المقتصد ،القدرات القبلٌة ،البعدٌة ،السلوك القبلً،
السلوك البعدي ،اإلكتشاؾ و بقاء التعلم ،القدرة على التخزٌن ،اإلسترجاع ،المحاكاة
لألعمال اإلبداعٌة ،التحوٌرٌة ،القدرة على األداء ،تحرٌك التفكٌر ،كشؾ مصدر المشكلة
عن طرٌق التنقٌب المستمر.
 .2مبررات البحث
لما أثبت البحث العلمً و البٌداؼوجً أن مرحلة الطفولة و المراهقة مرحلة حرجة
متؽٌرة ؼٌر قارة نظرا لعدم تمتعها بالخبرة أو الخبرات و التجارب الحٌاتٌة المالئمة
للتعاٌش مع المجتمع و أفراده طبٌعٌا ،لذا فإنه أصبح لزاما على هٌئة التدرٌس و مإسسات
المجتمع التعاون فٌما بٌنها لتخفٌض نسب ( )%اإلخفاق التربوي التعلٌمً ،العلمً و
المهنً ،وهذا عن طرٌق إزالة معوقات التعلٌم و التعلم حتى تكون األهداؾ المرسومة
للعملٌة التربوٌة التعلٌمٌة ممكنة الوقوع أو التحقٌق.
نتٌجة لهذه السمات الخاصة بالطفولة و المراهقة ،و حتى تكون المنظومة التربوٌة
قادرة على صناعة الطاقة البشرٌة المطلوبة علمٌا ،مهنٌا و مهارٌا فعلٌها أن ترعى هذه
الفئة من المتعلمٌن من مختلؾ المإسسات الموجودة فً المجتمع.

 .3منهجية البحث
ٌقسم البحث إلى قسمٌن رئٌسٌٌن
أ .القسم النظري :و ٌتعلق األمر بالرجوع إلى الدراسات السابقة و التً لها ععالقة
بموضوع البحث ،هذه الدراسات توسع دائرة المعارؾ ألعضاء الفرقة و تبصرهم بالمنشآت
األساسٌة التً كانت سببا فً بزوغ ظاهرة مختلؾ الصعوبات الموجودة فً صفوؾ
الم تعلمٌن "طائفة المراهقة" التً ترٌد خرق جدار الضوابط اإلجتماعٌة و البحث عن الظٌر
أو البدٌل للتخلص من السلطة األسرٌة و التقالٌد اإلجتماعٌة و الثقافٌة للمجتمع الذي تنتمً
إلٌه.
ب .القسم العملي :و فٌه ٌركز أعضاء الفرقة على دقة بناء اإلستبٌان و القٌام
بتحكٌمه من قبل األساتذة حسب اإلختصاص قبل توزٌعه على أفراد العٌنة لإلجابة على
بنوده.
باإلضافة إلى بناء اإلستبٌان فإن هناك تقنٌات أخرى تستعمل فً هذا الباب مثل
التسجٌالت ،النزهات ،الزٌارات ،المقابالت.
هذه النشاطات التربوٌة و البٌداؼوجٌة تعمل من أجل جمع أكبر عدد ممكن من
المعلومات حتى تكون النتائج أقرب إلى المصداقٌة و الدقة.
 .4الجانب التقني
ٌهتم أو ٌركز هذا الجزء من البحث المٌدانً على تطبٌق نظرٌات اإلحصاء التربوي و
ماٌتضمنه من معادالت و حسابات تحصً عدد اإلجابات المدونة فً اإلستبٌان ،جمعها،
تفرٌؽها ،ترتٌبها ،ثم القٌام بتحلٌلها إحصائٌاو ذلك من أجل الوقوع على مدى قوة فرضٌات
البحث و مطابقتها لألهداؾ التً كانت منشودة من خالل انجاز هذا البحث.
 .5خالصة البحث
إن مشكلة مستوى االداء عند المتعلمٌن من بنً الطفولة و المراهقة ٌكمن لٌس فقط فً
عدم اإلستقرار فً اإلحراز العلمً فً المإسسات التربوٌة ،بل أٌضا فً العالقات و
المعامالت مع الؽٌر من افراد المجتمع العام الذي تنتمً إلٌه بصفة عامة ،و األقران بصفة
خاصة ،و علٌه فإن مإسسات المجتمع برمتها لها مسإولٌة الرعاٌة االلتربوٌة و العلمٌة و

التعلمٌة حتى تنتهً العملٌةالتربوٌة إلى إنتاج صناعة طاقة بشرٌة تسد حاجات المإسسات
الموجودة بالمجتمع على اختالؾ أنواعها و اختصاصاتها.

مالحظة
هناك أربع فرق أحرى تنتظر الموافقة من المإسسة الوصٌة
عناوٌن هذه البحوث كاآلتً:
 -1استراتٌجٌات التدرٌس تروٌض للعقول و تولٌد للتعلم –رئٌسها ألستاذ عباد م.
 -2الدافعٌة و استراتٌجٌات التعلمفً قسم الرٌاضٌات-رئٌسها خالٌفة محمد
 -3التكوٌن و صناعة الطاقة البشرٌة المإهلة علمٌا و عملٌا -رئٌسها عشوي عبد
الحمٌد
 -4أسباب عدم اإلنضباط فً المدارس و استراتٌجٌات مواجهتها –رئٌسها جمال
ؼاوي

