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Abstract: 
       Learning Process isn’t based on learning Content only, but it is based on the 
learning content with its structures of Knowledge and the Learning Strategy. And this 
Process ought to put the student in its core. It is necessary that the teacher should 
improve his choice in selecting the learning Strategy, and also his choice in selecting  
the appropriate activity and tools that can achieve certain goals, and so the research 
interests in studying the  Consistency between the nature of learning content which is 
determined by its structural knowledge (Facts , Concepts , Principles , 
Generalizations , Skills , Attitudes, Values),and learning Strategies in one of the 
Engineering Department that combines in its  learning Curriculum between Natural 
and Social Science which combines between two different logics (the intentional  
logic and the Extensional logic). This combination between these two different fields 
(Social & Natural Science) posit that the teacher should give a special importance to 
the reliable Learning Strategy which he or she depends on in the lecture room ,in 
order to communicate the content of syllabus to students and accomplish the well 
understanding in a simplest, faster ,and more efficient way. So, the research seeks to 
study the consistency between the learning strategies and the learning content in its 
structural knowledge which belongs to the Curriculum syllabus reliable in 
Architectural Departments and for all teaching stages. The research concludes the 
connection between the learning content and its Scientific Field which is more 
consistent with, and the connection between the learning strategy and the scientific 
field of learning content .Also, the research gives some recommendations including 
especially the necessity of distinction between the syllabus which belong to natural 
and social science and that matter reflects its effect on the type of learning strategies 
that consist with each field. 
  

افقة والبنى المعرفیة للمحتوى التعلیمي الخاص بالمواد لمتوأستراتیجیات التدریس ا
 -أقسام الھندسة المعماریةالدراسیة في 

 جامعة النھرین-قسم ھندسة العمارةحالة دراسیة 
 الخالصة :

التعلیمي ببناه   لما كانت العملیة التعلیمیة ال تقوم على المحتوى التعلیمي وحده وانما على المحتوى     
م , فانھ من المعرفیة  واألستراتیجیة التدریسیة معا , وھي عملیة ینبغي أن یكون محورھا المتعل

الضروري أن یحسن التدریسي اختیاره للطریقة التدریسیة وكذلك أختیاره لالنشطة والوسائل المناسبة 
 Consistencyالتي تسھم في تحقیق االھداف المرجوة, وعلیھ لقد عنى البحث بدراسة قضیة التوافق 
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, Concepts, المفاھیم  Factsبین طبیعة المحتوى  التعلیمي المتحدد ببناه المعرفیة من (الحقائق   
 Attitudes, االتجاھات Skills, المھارات Generalizationوالتعمیمات  Principlesالمباديء 

) ,وأستراتیجیات التدریس المقترحة وذلك في أحد أقسام الھندسة التي تجمع في منھجھا Valuesوالقیم 
 Logic of)الكیفیة ) التي تعتمد منطق القصد (التعلیمي ما بین مجالین للعلوم وھي العلوم االنسانیة ( 

Intention   والعلوم الوضعیة التي تعتمد منطق الماصدقي أو الواقعي(Extensional Logic)  ان.
ھذا الجمع بین ھذین المجالین المتنافرین قد استدعى من التدریسي أن یعطي أھمیة خاصة ألستراتیجیة 

معرفیة للمحتوى الدراسي أو المادة الدراسیة بھدف ایصال المادة التدریس التي سیتبعھا وحسب البنى ال
التعلیمیة للطلبة وتحقیق الفم لدیھم بأبسط وأسرع وأكفأ طریق ,وعلیھ فقد سعى البحث الى محاولة أقامة 
نوع من التوافق مابین أستراتیجیات التدریس والمحتوى التعلیمي ببناه المعرفیة الخاص بالمواد 

عتمدة في المنھاج الدراسي في أقسام ھندسة العمارة في القطر بأعتبار ان ھذا التوافق لو تم الدراسیة الم
اعتماده یمكن ان یحقق الفھم ویثبت المعرفة لدى الطلبة بشكل أبسط واسرع واكفأ . وقد أستنتج البحث 

علیمي أو المواد مجموعة من التوافقات  او االرتباطات مابین االستراتیجیات التدریسیة والمحتوى الت
الدراسیة التي تعطى في المنھج الدراسي الخاص بأقسام الھندسة المعماریة ولكافة المراحل الدراسیة 

وكذلك أستنتج البحث االرتباط بین المحتوى التعلیمي  ومجالھ العلمي االكثر أتساقا معھ وأیضا , الخمسة
تعلیمي العلمي وقد اعطى البحث بعض االرتباط بین االستراتیجیة التدریسیة ومجال المحتوى ال

التوصیات التي تضمنت بشكل أساسي ضرورة التمییز بین محتوى المواد الدراسیة التي تنتمي الى 
مجال العلوم الوضعیة واالنسانیة االمر الذي ینعكس على نوع االستراتیجیات التدریسیة المتوافقة مع 

 كل مجال .
االستراتیجیات التدریسیة المتوافقة والمواد عن وجود قصور معرفي واضح  مشكلة البحث : "   

 الدراسیة المعتمدة في المنھاج الدراسي ألقسام الھندسة المعماریة". 
یوضح التوافق الممكن بین  یسعى البحث الى تاسیس اطار نظري مفاھیمي"ھدف البحث :   

االستراتیجیات التدریسیة المتوافقة والمواد الدراسیة المعتمدة في المنھاج الدراسي ألقسام الھندسة 
 " .ولكافة المراحل الدراسیة المعماریة

 -آلیة انجاز ھدف البحث تتضمنت : 
 أوال / ( الجانب النظري) 
 عرفیة في العملیة التعلیمیة.حتوى الدراسي وبناه المدراسة المقصود بالم )1
 التدریس وأكثر أنواعھا شیوعا . اتالمقصود بأستراتیجیدراسة  )2
بناء اطار نظري مفاھیمي یتم فیھ تثبیت التوافق بین أستراتیجیات التدریس والبنى المعرفیة  )3

 .او التعلیميللمحتوى الدراسي 
 ثانیا / ( الجانب العملي )

تثبیت التوافق بین أستراتیجیات التدریس ومحتوى المواد بناء اطار نظري مفاھیمي یتم فیھ  .1
جامعة النھرین أنموذجا عن باقي أقسام ھندسة العمارة في الجامعات  –الدراسیة في قسم ھندسة العمارة 

 العراقیة.( بالنظر الى تشابھ المنھاج الدراسي في أقسام ھندسة العمارة عموما) .
 بالنتیجة. وضع النتائج واالستنتاجات والتوصیات .2

 فرضیة البحث : 
المعتمدة في ومحتوى المواد الدراسیة , یمكن اقامة توافقا بین االستراتیجیات التدریسیة عموما"    

التي تعتبر  -تلك البنى  –في أقسام الھندسة المعماریة , باألستناد على بناھا المعرفیة المنھاج الدراسي 
 .الرابط المشترك بین كافة أنواع العلوم "




