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هع طالب ُاث التذرَسُت جالسرتاتُاستخذام املعلوني ل تأثري
 لذَهن  التحصُل الذراسٍ هستىي علً هذارس الُىبُل

 هنهي وجهت ًظر
 ممخص:

 واالسددتراتيجيات التدريسددية التددد يسددتخدميا معممددأثددر الدراسددة إلددر تعددر   ىددد ت
( معممدًا 82ن )وتكونت عيندة الدراسدة مد ،مدراس اليوبيل عمر التحصيل الدراسد  د عمان

م التعدداوند، الددتعم)وتددم تطددوير اسددتبانة تددمت اسددتراتيجيات ، اليوبيددل مدددراس معممددد مددن
لالسدتراتيجيات التدريسددية أثدر  أظيدرت النتدا و وجدودو (. ، العصد  الدذىندالتعمديم عدن بعددو 

واسدتراتيجية العصد  الدذىند( عمدر التحصديل  ،ن بعددمدم عمتالدو )التعميم التعداوند، مجتمعة 
يجية التعمديم التعداوند تالسدتراجدود أثدر ، كمدا بيندت النتدا و و د لطمبة مددارس اليوبيدلالدراس

عمددر التحصدديل الدراسددد لطمبددة مدددارس كددال عمددر حدددة العصدد  الددذىند بعددد و التعمدديم عددن و 
 دراسددات ميدانيددة حددول ىددذا الموتددوع تسددتيد  اليوبيددل. وأوصددت الدراسددة بتددرورة إجددراء

مدددى إلمدداميم ب ليددة اسددتخدام االسددتراتيجيات التدريسددية، لمتعددر  إلددر  المعممددين والمعممددات
والمعددات  األجيدزة جميد  و يروتدالتعميميدة.  الصحيحة السدتخداميا  دد الموا د  واألساليب

 .التعميمية األىدا التدريسية لتحقيق  ستراتيجياتاال الحديثة الالزمة لخدمة
، ن بعددد ،التعمدديم التعدداوندمدديم العصدد  الددذىند، التعمدد االسددتراتيجيات،الكممددات الماتاحيددة: 

 التحصيل الدراسد.
Abstract: 

The impact of teaching strategies used  

in Jubilee schools on academic achievement 

This study aimed to investigate the impact of teaching 
strategies used Jubilee schools teachers on academic achievement 
in Amman from teachers perspective. The study sample consisted 
of 85 teachers. Aquestionnaire has been developed included 
(cooperative education, distance education and brainstorming 
strategies). The results showed a impact of the teaching strategies 
collectively (cooperative education, distance education and 
brainstorming strategy), on academic Jubilee schools students 
achievement. Results also showed the impact of strategic 
cooperative education and education and brainstorming strategy 
separately on students academic achievement. The study 
recommended the need to conduct field studies on this topic aimed 
at teachers, to get to know the extent of their knowledge of the 
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mechanism of the use of teaching strategies, and proper methods 
to be used in all situations Altahlmyh. otovar modern instruments 
and equipment required to service the teaching strategies to 
achieve the educational goals. 

Keywords: strategies, brainstorming, distance education, 
Cooperative Education. 

 مقدمة:ال
لمتطورات التكنولوجية  إن الحاجة إلدر اسدتخدام  احتياجات الطمبة و قاً  لتغير نظراً 

إلدر  باإلتدا ةىذا بات تروريًا، مختم  االستراتيجيات التدريسية وتحديثيا من و ت آلخر 
ندو أ إلدر اإلشارةارض متطمبات تعميمية مختماة. وتجدر والذي ي الطمبةالاروق الاردية بين 

ممدا  لكل استراتيجية مزاياىا وعيوبيا.أن  إذاستراتيجية صحيحة وأخرى خاط ة،  ناكليس ى
 ،يارض عمر المربين البحث عن استراتيجية مناسبة و قا لمظر  التدريسدد الدذي يعيشدونو

وعمددر تددوء ذلددك يمكددن اسددتخدام كددل اسددتراتيجية تدريسددية مناددردة، أو اسددتخدام أكثددر مددن 
واحددد، حيددث تمثددل االسددتراتيجيات  ددد مجموعددات أن   ددد عدداً اسددتراتيجية أو اسددتخداميا جمي

 متنوعة ومتتالية نظامًا إلدارة الغر ة الصاية.
يختدددار المعممدددون االسدددتراتيجيات التدريسدددية المناسدددبة والتدددد يوظاونيدددا ألسدددباب 

 دد معظميدا عمدر أىددا   عتمدداختيدارىم لالسدتراتيجية عمدر عوامدل عددة ت متعددة، ويعتمدد
 إحددىصاية، وحتدر يسدتطي  المعمدم اختيدار الغر ة ال د  بةات التعميمية لمطمالتعميم والحاج
بالماداىيم التدرورية لنظريدات   يدةكاال المعر ةتتو ر لو أن  ينبغد ،التعميميةاالستراتيجيات 

 التعميم التد يستطي  من خالليا تطوير االستراتيجية التدريسية المناسبة. 
مدن خدالل تربيدة  و عاالً  اً حاسم اً رسة يعتبر دور الدور الممقر عمر عاتق المدويعد 

 والعمدل عمدر تدو ير جميد  اإلمكاندات التدد تسداعدىم  دد اكتسداب العمدوم والمعدار  الدنشء
 المختماة.

ويسددعر الميتمددون بددالعموم وتدريسدديا إلددر تطددوير وتحددديث طددرق واسددتراتيجيات 
يعدة مدادة العمدوم وجدود تدريس العموم لتحسدين نتدا و العمميدة التربويدة ، حيدث تسدتدعد طب

العديددد مددن المددداخل التددد تسدداعد عمددد إدراك العال ددات المتشددابكة بددين الحقددا ق والمادداىيم 
 والتعميمات العممية مما يزيد من  عالية عمميتد التعميم والتعمم وتحسين مخرجات التعميم.

أ تدددل اإلسدددتراتيجيات التعميميدددة والتدددد ت خدددذ بعدددين  باختيدددارومدددن ذلدددك العنايدددة 
، م5119لشددا عد )ا الخصددا ص الاريدددة لكددل  ددرد مددن أ ددراد المتعممددين  قددد ذكددرت عتبدداراال

ورغبددات  واسددتعدادات واتجاىدداتالددذي يخطددط بعيدددًا عددن  دددرات وميددول  ( "أن التدددريس95
تقدان، وعمدر  وحاجات المتعممين الاعميدة ال يمكدن أن يحقدق أىدا دو ميمدا كدان مدن جدودة واع

لمتعممين وخصا صيم العقميدة ومسدتويات نمدوىم وتحصديميم بقدرات ا العكس  معر ة المعمم
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ىدم وميدوليم و ديميم،  اتجاىدات، وكدذلك معر دة واالجتماعية واال تصادية وخماياتيم العممية
 اتجاىداتتواصمو وتااعمو معيم، كما تساعد المتعممدين عمدر تكدوين  تجعمو أكثر  عالية  د

 ونحو المعمم".  نحو المادة الدراسية إيجابية
ن االستمرار عمدر طريقدة واحددة تقميديدة  دد التددريس ال يحقدق األىددا  الكبدرى إ

مددن التعمدديم، ىددذا إن لددم يددؤد إلددر انتكاسددات تعميميددة متعددددة لعدددم مراعاتيددا أنمدداط الددتعمم 
 for Teachersوسددمات المددتعمم  ددد القددرن الحددادي والعشددرين.  تدداًل أن مشدددددددروع

Standards Technology Educational National"  الواليدات المتحددة األمريكيدة
والقددا م عمددر المعددايير الوطنيددة لمتكنولوجيددا التعميميددة لممعممددين أشددار إلددر الدددور المتو دددد  
لمعمددم القددرن الحددددددادي والعشددددرين متمثددداًل  ددد أن يددددكون المصددمم والمقيددددم والمشدددارك  ددد 

نتداج  إنتاددو تكنولوجيدا التعميم، بما تشممو من استخدام شدبكة االنترندت والتعمديم المددمو، واع
البددرامو التعميميددة وبددرامو المحاكدداة ممددا يسددتدعد إدراج اسددتراتيجيات التعمدديم المددزيو  ددد 

 (.31: 5132 )الكحيمد، التعميم العدام بما يناسب المرحمة ويحقق التنوي   د التدريس
بحدث د التشدوق لمومما الشك  يدو، أن أ تدل أندواع التعمديم ذلدك التعمديم الدذي يولد

معر ددة ويجعددل العمميددة التعميميددة أكثددر متعددة وأكثددر حيويددة مدد   ميددل مددن والحصددول عمددر ال
 مدتعممالمحاترات التقميدية وكثير من المشاري  والقراءات واالطالع  د تعمم يتمركز حدول ال

المعممين ال المعمم، وم  ازدياد استخدام التقنية الحديثة  د العممية التعميمية ازدادت أعداد 
لدذلك جعمدت وزارة  (.375: 5132 )الدزين، الذين يرغبون بتدريس طالبيدم بطدرق إبداعيدة

التعمدديم مددن تددمن أىدددا يا تددرورة االرتقدداء ب سدداليب وطددرق التدددريس ليصددب   ييددا جددذب 
مسد ولد التربيدة  تطمدب مدن( ب ندو ي5131، لممتعمم وىذا مدا أكددت عميدو دراسدة )الجييمدد

 التدريس الحديثة التد تؤكد عمر إيجابية المتعمم. ستراتيجياتاوالتعميم االىتمام ب
كمدددا جددداءت بعدددض الدراسدددات التدددد توصدددد بتدددرورة التددددريب عمدددر اسددددتخدام 

بحيدث أكدددت عمددر أن تدددريب المعممددين  م( 5131اإلسدتراتيجيات، كمددا  ددد دراسددة المددالكد)
أثر عمر أداء المعممين أثناء الخدمة عمر استخدام إستراتيجيات التعمم النشط المختماة ليا 

م(التددد أوصددت بتطدددوير بددرامو إعدددداد  5119ونمددوىم المينددد. وكدددذلك دراسددة الحجيمدددد )
بحيدددث تحتددوي عمدددر عدددد مدددن إسددتراتيجيات التددددريس  المعممددين وتكثيايددا أثنددداء الخدمددة،

ه(كددذلك  ددد دراسددتو ب ىميددة تدددريب المعممددين و ددق 3454الحديثددة. وأوصددر الدددميخد )
ومصدددطار وأمدددين  م(، 5135وأكددددت دراسدددتا غدددازي المطر دددد ) ناسدددبة،اإلسدددتراتيجيات الم

م( عمددر أن التدددريب لممعممددين أثندداء الخدمددة عمددر الطددرق واإلسددتراتيجيات يمثددل  5133)
 أىمية كبيرة بالنسبة ليم.
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( بتددرورة تدددريب المعممددين عمددد اسددتخدام بددرامو 5135أوصددت المدددىون ) ولقددد
لبعد عن األساليب التقميديدة التدد تركدز عمدد الحادظ وطرا ق وأساليب حديثة  د التدريس وا

 دون االىتمام بالمشاركة الاعالة من  بل التالميذ.
  :مشكمة الدراسة

االستراتيجيات التدريسية المستخدمة من  بل معممد مددارس  أثرتعر   د  مثلتت
لطمبة  دالتحصيل الدراس  د مستوىوت ثير ىذه االستراتيجيات العاصمة عمان، اليوبيل  د 

 مدن خدالل اإلجابدة عمدر التسداؤل التدالد:وذلدك  ،مدارس اليوبيل مدن وجيدة نظدر المعممدين
 المستخدمة من  بدل معممدد مددارس اليويبدلالتعميمية جيات تاتر سالبين ا إلر أي مدى تؤثر

 ؟ التحصيل الدراسد لمطمبة  د مستوى
 :الارعية التالية األس مةوينبثق عن ىذا التساؤل  

عمدر ستخدام اسدتراتيجية التعمديم التعداوند مدن  بدل معممدد مددارس اليوبيدل اما ت ثير  .1
 بة؟مالتحصيل الدراسد لمط

عمدر ستخدام استراتيجية العص  الدذىند مدن  بدل معممدد مددارس اليوبيدل اما ت ثير ا .2
 التحصيل الدراسد لمطمبة؟

عمدر  لبيداسدتخدام اسدتراتيجية التعمديم عدن بعدد مدن  بدل معممدد مددارس اليو ما ت ثير  .3
 التحصيل الدراسد لطمبة؟

  أىدا  الدراسة:
 عمدراالستراتيجيات التدريسدية التدد يسدتخدميا معممدو مددارس اليوبيدل تعر  أثر 

 التحصيل الدراسد لمطمبة من خالل ما يمد: 
 . تدريسيةالستراتيجيات التعر  مدى استخدام معممد مدارس اليوبيل ل -1
 .عمر التحصيل الدراسد اأثر التدريسية االستراتيجيات  أكثرتحديد  -2
تنميدددة مسدددتوى التحصددديل لددددى الطدددالب مدددن خدددالل اسدددتخدام بعدددض االسدددتراتيجيات  -3

  التدريسية وبيان أثرىا  د ذلك.
  أىمية الدراسة:

أىمية خاصة بالنسدبة  اول موتوعًا ذاتكتسب ىذه الدراسة أىميتيا من كونيا تتن
 لمعممية التعميمية  تاًل عما يمد: 

ألساسية عمر المعممين بالدرجة األولر  د اختيار االسدتراتيجيات لية اؤو تق  المس .3
 التدريسية التد تتناسب م   درات الطمبة. 
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تقدم ىذه الدراسة نظرة محددة  د االستراتيجيات التدريسية التد  دد أن  كما يمكن .5
عدن تشدجي  البداحثين الجددد لمقيدام  تسيم  د تحصيل طمبة مدراس اليوبيل  تدالً 

 لتحديد االستراتيجيات التدريسية المناسبة. قةمعم دراساتب
يمكددن أن تايددد المعممددين  ددد التعددر  عمددر بعددض االسددتراتيجيات التدريسددية التددد  .1

 يمكن أن تسيم  د تنمية التحصيل لدى طالبيم.
يمكدددن أن تادددت  المجدددال أمدددام البددداحثين لدراسدددات أخدددرى تدددرتبط باالسدددتراتيجيات  .4

 ب.التدريسية ومستوى التحصيل لدى الطال
 عمر الحدود التالية:الدراسة ا تصرت  حدود الدراسة:

الحدود الموتوعية: ا تصرت الدراسة عمر بعض االستراتيجيات التدريسية المستخدمة مدن 
 بل المعممدين وىدد )اسدتراتيجية الدتعمم التعداوند، اسدتراتيجية العصد  الدذىند، اسدتراتيجية 

لتدريسدية الحديثدة التدد أوصدت بيدا الدراسدات التعمم من بعد( باعتبارىا من االسدتراتيجيات ا
 السابقة والتد أثبتت  اعميتيا  د عال تيا ببعض المتغيرات  د العممية التعميمية.

 الحدود المكانية: مدارس اليوبيل بعمان.
 معممًا من المعممين العاممين بمدارس اليوبيل. 75الحدود البشرية: 

 م.5134/5132من العام الحدود الزمانية: الاصل الدراسد الثاند 
 :السابقة النظري والدراسات اإلطار

 :مايوم استراتيجية التدريس
معر ة الغرض الر يسد من التدريس  د أي مستوى ىو إحداث تغيير جوىري  د 

أن  نبغدي لتسييل عممية نقل المعر ةو  .Kahssay, (Tebabal and 2011المتعمم )
يستخدم العديد من و . م  أىدا يمتناسب ت تديطبق المعممين طرق التدريس المناسبة ال

كما  ،التد تركز عمر المعمم لنقل المعر ة إلر المتعممين استراتيجيات التدريسرسين دالم
ت ز حا ةعمر تعميم الطمبىا أثر و التدريس  تراتيجياتساالتساؤالت حول مدى  عالية أن 

 ,Hightower et al)ة من البحوث التربوي العديد د مجال  كبيراً  باستمرار اىتماماً 
 ن البحث  د التدريس والتعمم باستمرار يسعر لدراسة مدىإوعالوة عمر ذلك،   ،(2011

 ,Brown) عر و . تعزز النمو  د تعمم الطالبوالتد أساليب التدريس المختماة   عالية
2007, p119)  المشكمة أو الميمة، وأساليب  إلراالستراتيجيات كطرق محددة لموصول

ستراتيجيات مثل االمعمومات و الب تحكمتحقيق نياية معينة وتصاميم المخططات لمعمميا ل
التعاري  يمكن  ومن ىذه. األ كار واإلجراءات التد يستخدميا األ راد لتحقيق ىد  التعميم
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 أنواع  د جمي  التد  دميا مختم  الباحثين تشترك دريسن استراتيجيات الت القول ب
 من مجموعة "وى والسياق. واستراتيجية التدريس ىد لتعمم، بغض النظر عن المحت

 لمتعمم، الطمبة يد   أو يقن  بماو  ومحدد وات  ىد  إلر لموصول التحركات أو األ عال
 الذاتد، التعممأنواع من التعمم سواء  تتتمنو  العقمية،و  المعر ية الدرس وتحقيق أىدا 

 متعددة، والعمل وسا ط تعميمية م  ااعلالتو  ندماجال ا تتتمن الجمعد. كما وأ التعاوند،
م   يتاق بما االستراتيجية وجود بدا ل تتتمنو  الحاسوب، أو بالحاسبة أو والقمم بالور ة
 أو موتوع لتدريس محددة إجراءات " نيا التدريس كما تعر  ب أثناء المتغيرة الموا  

 التد التصر اتاأل عال و  من نمط أو اإلرشادية، اإلجراءات من مجموعة  يد معين، درس
  .(7ص ،5117. )عاانة، "الدرس حصة  د وخط سيره المعمم عمل مسار تحدد

 ( مواصاات استراتيجية التدريس الجيدة بما يمد:59، ص 5131حدد شاىين )و 
 المتو عدة  دد  واالحتمداالت الموا د  تشدتمل االسدتراتيجية عمدر جميد أن  الشدمول: أي

 .الموا   التعميمية
 صد  مدنيقصدد بدذلك إمكانيدة اسدتخدام االسدتراتيجية و  :لمتطدوير والقابميدة المروندة 

 .آلخر
  األساسيةارتباط االستراتيجية ب ىدا  تدريس المادة  أياالرتباط ب ىدا  التدريس. 
  :الطالب بين معالجة االختال ات الاردية أيمعالجة الاروق. 
 جماعيًا. أمونوعو  رديًا كان  التدريس نمط مراعاة 

ىد )استراتيجية و ثالث ال التدريسية لدراسة الحالية االستراتيجياتولقد اعتمدت ا
 .ن بعد(مم عص  الذىند واستراتيجية التعمم التعاوند، استراتيجية الالتعم

 :م التعاونداستراتيجية التعم
 تقدومو  متنوعة أساليب ذاتو ، التدريس استراتيجيات "إحدىىو:  التعاوند التعميم

 من الطمبة عدًدا من مجموعة كل تتمو  ،صغيرة مجموعات رإل الطمبة تقسيم أساس عمر
 تعميم بينيم أنشطة  يما يمارسون ،طالب 6-4من ًة عاد عددىم مختماة يتراوح مستويات

 تعميميدة باوا دد وكد  راد كمجموعدة عمدييم يعدود مشدترك ىدد  لتحقيدق، متنوعدة وتعمدم
عدر  تو  .(386، ص 5116 وآخدرون شدبر) "الارديدة أعمداليم مجمدوع تادوق واجتماعيدة

لدر جميعدًا، المتعلممدين إلدر تعداون تددعو والتددريب الدتعلمم  دد اسدتراتيجية: "ياب ن  تتدا ر واع
  دد العمدل المتعلممدين يطمب مدن حيث منظمة، بصورة لو المخطط التعميم لتحقيق جيودىم
 و دد داخدل كميدا، المجموعدة إلدر منسدوب  يدو النجداح مدردودو  بعيندو عمدل إلنجداز جماعة
  دد المجموعدة داخدل  درد كدل ونجداح المجموعدة أ دراد مدن  درد لكدل اً محددد اً دور  العمدلذلدك 
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 إنجداز  دد ككدل المجموعدة نجداح خاندة  دد يصدب اآلخدرين، ومسداندة بددعم دوره أداء
  .)1، ص 5113، الخوالدة("المطموب

 ،المتبددادل ديجداباإل االعتمداد ىدد:و  يتكدون الدتعمم التعداوند مدن عددة عناصدرو 
 وييد . الجماعية والمعالجة ،التعاونية والميارات ،الاردية والمسؤولية ،الُمباشر والتااعل

 لمستوى وارتقاؤه الطالب ميارات تطويرو  الطالب بين التعاون روح زرع إلرالتعاوند  التعلمم
 القدرار واتخداذ المسدؤولية الطالدب وتحمدل لددى الكامندة العقميدة الطا دات وتاجيدر ،أ تدل
 مايدد ىو ماالتامة ب ةلمعر وا والتقدم والجرأة ،الياد  والحوار النقاش عمر لقدرةاو  ،السميم

تقان ،اآلخرين م  التعامل وكياية الحسنة المعاممةو  حياتو مجرى  د  االستماع  ن ميارة واع
 الطا دة تولِّدد التدد الشدرياة المعمومدات والمنا سدة واسدتنتاج ،وميذبدة مباشرة بطريقة والرد
 دد التعمدديم  تتدوا رأن  يجدب شدروط وىنداك عدددة (.7ص، 5114، )البيددل الطالددب عندد

 وجًيا المباشر التااعلو  ،الاردية والمحاسبة ،المتبادل ديجاباإل التعاوند من بينيا االعتماد
سددعادة  أشددارو ( 5114 ،إبددراىيم) المجموعددة وبرمجددة، الجمدداعد العمددل وميددارات، لوجدو

م التعداوند ىدو يدام إسدتراتيجية التعمدن أىم ما يميز اسدتخأ إلر( 99، ص 5118(وآخرون
د الذي تتركو  د شخصية الطالب من النواحد التربوية واالجتماعية والناسدية يجاباإل ثراأل 

 مبددة ددد مسدداعدة الط ن اليددد  مددن اسددتخدام اسددتراتيجية التعمدديم التعدداوندوذلددك أل  كا ددة،
العمل عمر ر   لقيم، و الكتساب مجموعة من الميارات والمعار ، واالتجاىات، والمبادئ، وا

 جل الر د بمستوى تاكيرىم.أكاايتيم، وذلك من 
 :استراتيجية العص  الذىند

، إذ وتااعميم الطمبة تدريسية تعتمد عمر استثارة أ كار استراتيجية عبارة عن ىد
لقراءة أو منا شة  الطمبةكعامل محاز أل كار اآلخرين ومنشط ليم أثناء إعداد  طالبيعمل كل 

ويعر  حسين و خرو ة موتوع ما، وذلك  د وجود موجو لمسار التاكير وىو المعمم. أو كتاب
الجمعد والمنا شة  التاكيرنوع من  رعتمد عمت تراتيجيةأس” نو ( العص  الذىند ب5118)

التد  األ كاروتنوعيا، وبالتالد توليد  ا مة من  األ كاربين مجموعات صغيرة، بيد  إثارة 
المتبادلة بين من  راأل كالممشكمة مدار البحث، حيث تسداىم تؤدي إلر حل أن  يمكن

  ".ر جديدةأ كا اجتمعوا  د توليد
استراتيجية العص  الذىند ب نو " ((Osborn, 2001, 151, 152يعر  كما 

عمر أساس تقديم المادة التعميمية  د صورة مشكالت تسم  لممتعممين بالتاكير تعميمية
عدد ممكن من األ كار أو الحمول التد تدور ب ذىانيم م   الجماعد إلنتاج وتوليد أكبر

 . المحدد لتناول المشكمة إرجاء النقد أو التقييم إلر بعد الو ت
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استراتيجية تعميمية " نو: العص  الذىند ب ،(Son, 2001, p575) ويعر 
 برأك توليد عمر المجموعة أ راد ابمقتتاى يشج  التد الجماعية المنا شة أساليبتعد من 

 غير ماتوح مناخ و د حرو تمقا د  عاوي بشكلو  والمبتكرة المتنوعة األ كار من ممكن عدد
 ىذه غربمة ثم ومن لمشكمة معينة، حموال تخص التد األ كار ىذه إطالق من يحد ال، نقدي

  "امني المناسب واختيار األ كار
ة من إثارة التاكير  د حل مشكمتعتمد عمر  استراتيجيةالعص  الذىند ىو و 

المشكالت تؤدي إلر سموك موجو من خالل االطالع عمر جمي  األ كار التد تطرح وتكون 
صدار حكم عميياغير م لو ة ال  (31: 5114)صال ،  تد يتم توحيدىا واع

من االستراتيجيات التدريسية الميمة لتنمية  درات الطمبة  العص  الذىند عديو 
  .(51، ص 5114 ،صال ) تية:المعر ية والميارية والوجدانية لألسباب اآل

 العص  الذىند المناخ اإلبداعد األساسد يو ر . 
 ات معينددة تعمددل ديوجددد ىندداك محددد نددو الأ إذ العصدد  الددذىند عمميددة بسدديطة ديعدد

 ال يوجد ىناك أي نوع من النقد أو التقويم.  نوأكما  عمر تقييد
 دددد  ياددرض عمددر الجميدد  المشدداركة ألندددو شددو ةالعصدد  الددذىند عمميددة مد يعدد 

 دد  المشداركة ، ممدا يعمدل عمدر تدو يرمنا شة الجماعدة أو حدل المشدكمة جماعيداً 
 الغريبة وتركيبيا.  واأل كار اآلراءعن جم   الرأي  تالً 

  عدددن عمميدددة عالجيدددة  كدددل  دددرد مدددن المشددداركين  دددد  العصددد  الدددذىند عبدددارةأن
 . اآلخرينمن   د الكالم دون تدخل المنا شة لو الحرية

 تستثير  ألنيااستراتيجية تدريسية ميمة  عممية تدريبية:  يو العص  الذىند عدي
 عدددة  واعددد الددذىند لمعصدد والخيددال والمرونددة والتدددريب عمددر التاكيددر اإلبددداعد. 

 منيا: 
 :حتدر و دت الحدق بيدد   الحكم المتاد لأل كار يجب ت جيموأن  أي النقد المؤجل

 بحرية.  أ كارىمبير عن المجال لمتع إعطاؤىماآلخرين، بل ينبغد  أ كارعدم كبت 
  :نو كمما كانت األ كار أشمل وأوس  كان ىذا أ تل.أ إذالترحيب باالنطالق الحر 
  مطموب: كمما ازداد عدد األ كار ارتا  رصيد األ كار المايدة.الالكم 
  التركيددب والتطددوير عددامالن يكددون السددعد إلحرازىمددا:  المشددتركون باإلتددا ة إلددر

يدم يخمندون الطدرق التدد يمكدنيم بيدا تحويدل أ كدار مساىمتيم  د أ كار خاصة ب
اآلخددرين إلددر أ كددار أكثددر جددودة أو كيايددة إدمدداج  كددرتين أو أكثددر  ددد  كددرة أخددرى 

 أ تل.
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  :ن بعدماستراتيجية التعميم 
(. ,Davies, et al, 2010ن بعد تجربة تعميمية مناسبة و يمة )مالتعمم يعد 

من خالل إدخال  ،العالم مسا ات التعمم عن بعدتقدم العديد من الجامعات  د جمي  أنحاء 
يكون الطالب عمر حد سواء داخل وخارج الحرم أن  نظم إدارة التعمم التد تسم  ليا

 خالل األكاديمية من يمرتا الطالب وانجازات نالجامعد. وىناك العديد من الدراسات ع
بعد وسيمة  عالة ويعتبر التعمم عن  ،(Endres, et al, 2009)برامو التعمم عن بعد 

الحديثة والتعامل م  المستجدات،  لمواكبة التغيراتو  وىاد ة وميمة لمحصول عمر المعر ة،
 ىميتو ومزاياه المتعددة.أل ،بالتعمم عن بعد اىتم العالم والحكومات والمؤسسات العالمية قد 

ؤسساتيا نظام التعميم عن بعد  د م أدخمتالدول التد  أولروكانت المممكة المتحدة من 
ثم لحقتيا  م(3973حيث أنش ت أول جامعة ليا بالتعمم عن بعد  د عام ) ،التعميمية

م 3972 د عام  وألمانيام 3975 د عام  سبانيا الكثير من دول العالم المتقدم ك
 د  اً الدول العربية  تعد تجربة دولة  مسطين را د  د أما( 153، ص 5117 )بسيوند،

القاسية التد تمر بيا جامعات  مسطين التقميدية  د ظل  ىذا المجال  د توء الظرو 
كما تعد تجربة  ،(3982االحتالل اإلسرا يمد حيث أنش ت جامعة القدس الماتوحة عام )

المممكة العربية السعودية من التجارب التد جعمت المممكة  د صدارة المجتمعات التد 
عن بعد ىو وسيمة  عالة لتشجي  الناس  التعممو  ،تمتمك البنية التحتية القوية ليذه التقنية

 عمر مواصمة التعمم.
 و د الو ت ذاتو، ىو وسيمة أوس  لمتعمم من أجل الحصول عمر التعميم والميارات

(Vaiciunaite, 2012 ًومن المايوم عموما .)  عطاء  ىوالتعمم عن بعد أن التدريب واع
( 23، ص 5112، المبارك الموسر،)ُويعر  .  رصة لمدراسة  د و ت مناسب المتعممين

التعمم عن بعد ب نو "نظام تقوم بو مؤسسة تعميمية يعمل عمر إيصال المادة التعميمية أو 
ويعر  التعمم  التدريبية لممتعمم  د أي مكان، وأي و ت عن طريق وسا ط اتصال متعددة".

لمناىو " التعميم المنظم والمصمم  د توء خصا ص الا ة المستخدمة لتمك ا ب نو عن ُبعد
التعميمية بالنظم والطرق التد يمكن بوساطتيا إتاحة الارصة لممتعمم لمحصول عمر أكبر 

مصطم  يطمق عمر ىو و  "(22، ص، 5115)الاار،   در من المعمومات بما يوا ق  دراتو"
نوع من التعمم يقوم عمر أساس توصيل الخدمة التعميمية إلر المتعممين عن بعد وذلك 

نا ية أو معزولة جغرا يا والتد ال تتي  ظرو يم لالنتقال إلر الصاو   لمن يقطنون مناطق
ويكون االتصال خالل وسا ط نقل المعمومات المتعددة بين المعمم  ،الدراسية النظامية

 . والمتعمم
 :الدراسات السابقة
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التعر  عمر  عالية أساليب التدريس عمر أداء  (Elvis, 2013) ىد ت دراسة
لعموم ا طالب جامعيين من  سم كمية 319من  وتكونت عينة الدراسة، الطالب األكاديمد

أن  إلروتوصمت  إحصا ية أساليبو د استخدمت الدراسة  ،اال تصادية والتجارية
متوسطات درجات طريقة تااعل المعمم والطالب كانت طريقة التدريس األكثر  عالية، تمييا 

طريقة التدريس األ ل  لتركيز عمر المعمما أسموبطريقة التركيز عمر الطالب  د حين كان 
   عالية.

الممارسات التدريسية  د أثر  إلرالتعر  Martha, 2011) ) وىد ت دراسة
الغر ة الصاية عمر التحصيل أو تحصيل الطمبة المتدند  د مادة الرياتيات بالنسبة 

متحدة لمطمبة الموىوبين  د الص  الخامس  د مدرستين ابتدا يتين  د الواليات ال
واعتمدت  ،مدرسين وثالثة طالب كمشتركين (2) و د تكونت عينة الدراسة من ،األمريكية

الدراسة  د جم  البيانات عمر مصادر متعددة شاممة المقابالت ومالحظات الدروس 
ال يايمون  درات الطالب الموىوبين  المدرسين غالباً أن  إلروتوصمت الدراسة  ،التعميمية

 التدريس ليؤالء الطالب. نلذلك ولكنيم ال يميزو نططونيم يخرياتيًا، وأ
راء أعتاء ىي ة التدريس آالتعر  عمر  إلر( 5131) حسنيندراسة  وىد ت 

تحديد أىمية استخدام ، و نحو استخدام الاصول اال تراتية  د برنامو التعميم عن بعد
ة التدريس الاصول اال تراتية  د برنامو التعميم عن بعد من وجية نظر أعتاء ىي 

وبيان الصعوبات التد تحد من استخدام الاصول اال تراتية  د برنامو التعميم عن بعد 
وبيان الارو ات بين استجابات أ راد عينة الدراسة  من وجية نظر أعتاء ىي ة التدريس.

عدم  إلر ، كما توصمت(سنوات الخدمة، درجة اإللمام نوع الكمية،إلر العوامل التالية ) و قاً 
د  روق ذات داللة إحصا ية بين استجابات أ راد عينة مجتم  الدراسة نحو استخدام وجو 

، سنوات الخدمة، و الاصول اال تراتية  د برنامو التعميم عن بعد تعزى لمتغير نوع الكمية
وجود  روق ذات داللة إحصا ية بين استجابات عينة الدراسة نحو استخدام الاصول و 

الحاسب اآللد  باستخدامميم عن بعد تعزى لمتغير درجة اإللمام اال تراتية  د برنامو التع
راء أعتاء ىي ة التدريس نحو استخدام الاصول آ د المحور األول والمتعمق بمعر ة )

بين استجابات  وجود  روق دالة إحصا ياً  اال تراتية  د برنامو التعميم عن بعد( وعدم
ة وصعوبات استخدام الاصول اال تراتية عينة الدراسة  د المحور الثاند والثالث )أىمي

 وعدم ،الحاسب اآللد باستخدام د برنامو التعميم عن بعد( تعزى لمتغير درجة اإللمام 
 روق ذات داللة إحصا ية بين استجابات عينة الدراسة نحو استخدام الاصول  وجود

اإللمام  اال تراتية  د برنامو التعميم عن بعد  د جمي  المحاور تعزى لمتغير درجة
 .باستخدام اإلنترنت

 العص  استراتيجية استخدامأثر  عمر التعر  (5131أبومد ) وىد ت دراسة 
 التابعة لمتعميم المدارس من مدارس ثالث من الدراسة مجتم  وتكون التحصيل،  د الذىند
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 توزيعيم تم ،ةوطالب طالباً  (25) وتكونت عينة الدراسة من عمان، مدينة  د الخاص
  روق وجود إلرتابطة. وتوصمت الدراسة  وثالثة تجريبيتين مجموعتين عمر عشوا ياً 

 الص   د المتاو ين الطمبة تحصيل متوسطات بين (α. ≤ 0.05) إحصا ية داللة ذات
 المجموعتين ولصال  الذىند العص  ةالستراتيجي تعزى العموم مادة  د األساسد الساب 

 التجريبيتين. 
( التعر  عمر االستراتيجيات التدريسية 5119وىد ت دراسة القحطاند ) 

المستخدمة من  بل معممد معاىد وبرامو التربية الاكرية بمدينة الرياض، كما ىد ت 
التعر  عمر المعو ات التد تحول دون استخدام معممد التربية الاكرية لبعض 

التدريسية، االستراتيجيات التدريسية، وعال تيا ببعض المتغيرات كجنس العينة، والخبرة 
 ،والبي ة التعميمية، والدورات التدريبية، واستخدمت الباحثة المنيو الوصاد التحميمد

لجم   ةالدراسة االستبان ( معممًا ومعممة واستخدمت589تكونت عينة الدراسة من )و 
 األ لاستراتيجية التعميم التعاوند كانت أن  إلرالعينة. وتوصمت الدراسة  البيانات الالزمة

المعو ات التد تحد من استخدام معممد معاىد أن  . كما أظيرت نتا و الدراسةداماً استخ
وبرامو التربية الاكرية لبعض االستراتيجيات التدريسية ذات الشدة المرتاعة مرتبة ترتيبًا 
تنازليًا كاآلتد: كثرة إعداد التالميذ ذوي اإلعا ة الاكرية الذي يعيد لممعمم تدريسيم، 

ولياء أمور التالميذ، وجود تالميذ غير  ابمين لمتعمم داخل الص  الدراسد، ون أاوغياب تع
و مة الحوا ز المادية والمعنوية لمن يبدع من المعممين، و مة الدورات التدريبية أثناء 
الخدمة  د مجال استخدام االستراتيجيات المناسبة لتدريس ذوي اإلعا ة الاكرية، وعدم 

ووجود تالميذ غير ناطقين  د الص ، و مة الوسا ل وجود معمم مساعد  د الص ، 
والتقنيات التعميمية، وكثرة أعباء المعمم التدريسية واإلدارية، وطبيعة محتوى المنيو 
الدراسد ال تساعد عمر تنوي  االستراتيجيات التدريسية المستخدمة  د عرتو. وتوصمت 

بات أ راد عينة الدراسة  د الدراسة إلر عدم وجود  روق ذات داللة إحصا ية  د استجا
االستراتيجيات التدريسية المستخدمة والمعو ات التد تحول دون استخدام معممد التربية 
الاكرية لبعض االستراتيجيات التدريسية حسب اختال  متغير جنس العينة، والخبرة 

عينة  التدريسية، والبي ة التعميمية. ووجود  روق ذات داللة إحصا ية  د استجابات أ راد
الدراسة  د االستراتيجيات التدريسية من  بل معممد معاىد وبرامو التربية الاكرية بمدينة 
الرياض، تعزى الختال  مدى حصوليم عمر دورات تدريبية  د مجال استراتيجيات 

 وأساليب التدريس، وذلك لصال  الحاصمين عمر دورات تدريبية.
 العص  طريقة استخدامأثر  عمر( التعر  5118سنينة )أبو  وىد ت دراسة 

 العموم كمية طمبة لدى الجغرا ية مادة  د النا د التحصيل والتاكير تنمية  د الذىند
 د المجموعة  وطالبة ( طالباً 52ينة الدراسة من )ع . وتكونتاألردناألونروا  د  التربوية

 طالباً  (58) عددىا بمغ تابطة واألخرى الذىند العص  تدريسيم بطريقة تم التجريبية،
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 داللة ذات  روق وتوصمت الدراسة إلر وجود ،التقميدية تدريسيم بالطريقة تم وطالبة
 بطريقة درست التد التجريبية لصال  المجموعةو  (1.12) الداللة مستوى عمر إحصا ية
 .الذىند العص 

عمر استراتيجيات التدريس الاعال  التعر  إلر( (Sarah, 2007 وىد ت دراسة
أن  دراسةالاألكاديمد لممراىقين ذوي الدخل المنخاض. و د كشات  لر   التحصيل

و د  ،الواليات المتحدة تعمل  د الظاىر لمحااظ عمر السمم االجتماعد المدارس العامة  د
وىو ما لم يالحظو الباحثين الذين درسوا  لألمامالحركة  ناس الو ت تعمل عمر تسييل

و د كش  االطالع عمر ما  دمو  لألطاالدراسد االستراتيجيات الاعالة لر   التحصيل ال
أن  ىم لم يتاقوا عمر الجيود التعميمية المستيد ة  البعض منيم اعتبرواأن  نالباحثو

نظم المكا  ت والعقوبات  استخدام إلر االمسؤولية عن النجاح تكمن  د الطالب، ودعو 
قوة عمر ترورة تكا ؤ ن بو  أ رانيم. كما أكد ىؤالء الباحثلتحايز الطالب لمتنا س م

النظام المدرسد أن  إلر اآلخرأشار البعض  الارص لجمي  الطالب..، من ناحية أخرى
تخت  لعممية تحول جذري، وتقديم مساعدة إتا ية أن  وطرق التدريس التقميدية يجب

 إلرامتيازات. سيؤدي ىذا التحول  أولمشباب المحرومين لمتعويض عن عدم وجود وسا ل 
من الدوا   الذاتية لممراىقين ذوي الدخل المنخاض من خالل االستراتيجيات االستاادة 

يو ر  رصة أن  من ش نوأن  ية بين المعمم والطالب. كمايجابالتد تعزز العال ات اإل
متساوية لمطالب ذوي الدخل المنخاض لتجربة ىذا النوع من النجاح األكاديمد مقارنة م  

تكمال تعميميم م  التدخالت الموجية نحو ر   مستويات أ رانيم األكثر ثراء من خالل اس
 غير متناسقة، ولكنيا عموماً  اإلنجاز. و د كانت النتا و من الدراسات التد تمت مراجعتيا

تو عات المعممين العميا، والمناىو الدراسية الصارمة، والتعمم المتمحور أن  دعمت المايوم
 التحصيل الدراسد عمر ياإيجابت أثر درجة لية والنظر  د االختال ات الثقا حول الطالب، 

استخدام استراتيجية التعمم أثر  ( إلر معر ة5117وىد ت دراسة الر اعد )
التعاوند  د تحصيل الطمبة الصم  د مادة الرياتيات وتااعالتيم، مقارنة بالطريقة 

تم توزيعيا  بو( طالبًا وطال16من ) وتكونت عينة الدراسة التقميدية )الاردية والتنا سية(.
إلر مجموعة تجريبية درست بالطريقة التعاونية، ومجموعة تابطة درست بالطريقة 

 روق ذات داللة إحصا ية  د تحصيل الطمبة الصم  وجود وتوصمت الدراسة إلر التقميدية
من الص  الراب  األساسد  د مادة الرياتيات تعزى لطريقة التدريس، لصال  المجموعة 

 روق ذات داللة إحصا ية متوسط تحصيل الطمبة الصم  د المجموعة  ووجود التجريبية
 . لتحصيمد البعدي  د مادة الرياتيات تعزى لمتغير الجنساالتجريبية عمر االختبار 

استخدام العص  الذىند  د أثر  إلر( التعر  5116وىد ت دراسة الجالد )
تحصيل طالب الص  الخامس  د مادة التربية اإلسالمية. وتكونت عينة الدراسة من 

 د دولة  ( طالبًا من طالب الص  الخامس الذين يدرسون مادة التربية اإلسالمية58)
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صمم أحدىما لقياس درجة  رينالدراسة اختبا اإلمارات العربية المتحدة. و د استخدمت
وجود  روق ذات داللة  إلر الدراسة الطالب  د مادة التربية اإلسالمية، وتوصمتتحصيل 

( بين مجموعتد الدراسة  د درجة تحصيل الطالب  د مادة التربية α ≤ 1.12)إحصا ية 
 اإلسالمية، لصال  المجموعة التجريبية التد تعممت باستخدام العص  الذىند.

والتعميم  ُبعد، عن التعميم بين نةالمقار  إلر (Harry, 2006)وىد ت دراسة  
و د استخدمت الدراسة  .أريزوناو   موريدا، بواليتد المجتم  خدمة كميات  د التقميدي
زعت وطالبة طالباً ( 351( من الدراسة عينة وتكونت التجريبد، المنيو  ثالث عمر ول

 د يتي التعميم عن بعأن  المجموعة التجريبية ترىأن  إلر وتوصمت الدراسة مجموعات.
 المباشرة الخبرة ب ن التقميدية المجموعة رأت بينما المعموماتية،  د لمتوس  لمطالب ارصةال

 اال تراتية، المختبراتأن  المجموعة التجريبية وكما بينت ُبعد، عن المتعممين عند تقل
 .التجاربض أداء بع  د السرعة وعدم والتقييد، الروتين عن لالبتعاد صة ر 

وا   التعميم عن بعد  د السودان  عمرالتعر   إلر( 5112)اق ور  وىد ت دراسة
 ،( أستاذال جامعياً 41و د استخدمت الدراسة المنيو الوصاد وتكونت عينة الدراسة من )

نو يتم تزويد الدارسين ببعض الميارات الالزمة عند دراستيم لبرنامو التعميم أ إلروتوصمت 
تخدام الوسا ط التعميمية  د عممية التعميم التركيز المكث  عمد اس كما يتم عن بعد.

ويتمقر القا مين ب مر التعميم عن بعد بجامعة السودان  بجامعة السودان الماتوحة.
نظرة المجتم  لمتعميم عن بعد تعميم من الدرجة أن  الماتوحة لدورات تدريبية مستمرة. كما

 بالجامعات المقيمة. المستويات العممية تقل عن مستويات الدراسة ن إ الثانية حيث
 التعميق عمر الدراسات السابقة:

تنوعت الدراسات السابقة من حيث ىد يا ومجتمعيا وعينتيا،  منيا ما تناول 
وا   التعميم عند ومنيا ما تناول عال ة التعميم عن بعد ببعض المتغيرات، ومنيا ما تناول 

ألخرى، وتتميز الدراسة الحالية بعض االستراتيجيات التدريسية وعال تيا ببعض المتغيرات ا
عن ىذه الدراسات  د مجتمعيا وعينتيا و د ربطيا بين متغيري مستوى التحصيل وبعض 
االستراتيجيات التدريسية المستخدمة من  بل المعممين، ورغم ذلك أ ادت من ىذه الدراسات 

لييا  د تناول بعض المااىيم النظرية و د تعر  بعض المراج  التد أمكن الرجوع إ
لإل ادة منيا  د ىذه الدراسات، إتا ة إلر اإل ادة من ىذه الدراسات  د إعداد أداة 

 الدراسة الحالية وبعض اإلجراءات المنيجية و د تاسير النتا و ومنا شتيا.
  رتيات الدراسة:

بعد عرض اإلطار النظري والدراسات السابقة يمكن صياغة الارتيات التالية 
 لمدراسة:
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دال إحصا يًا عمر مستوى التحصيل الدراسد  ال يوجد أثر  يسية:الارتية الر 
لمطالب يرج  الستخدام المعممين الستراتيجيات )التعمم التعاوند، العص  

 ، ويتارع عنيا الارتيات التالية:الذىند، التعمم من بعد(
دال إحصا يًا عمر مستوى التحصيل الدراسد لمطالب يرج  الستخدام  يوجد أثرال  .3

 مين الستراتيجة التعمم التعاوندالمعم

دال إحصا يًا عمر مستوى التحصيل الدراسد لمطالب يرج  الستخدام  يوجد أثرال  .5
 المعممين الستراتيجة التعمم من بعد

دال إحصا يًا عمر مستوى التحصيل الدراسد لمطالب يرج  الستخدام  يوجد أثرال  .1
 المعممين الستراتيجة العص  الذىند.

 
 

 :اسةمنيجية الدر 
 المنيو الوصاد الذي يدرس الظاىرة كما توجد  د الوا  اعتمدت الدراسة 

والمستندة عمر المس  الميداند لمحصول عمر البيانات من مصادرىا الر يسية من خالل 
ستبانة تم تصميميا و ق الخطوات العممية المعتمدة بيذا الش ن ومعالجة اعمر  االعتماد

تسيم  د تحسين  استنتاجاتالارتيات لموصول إلر ختيار الالبيانات وتحميميا إحصا يًا 
 الوا   وتطويره.

 :مجتم  وعينة الدراسة
وتددم  تكددون مجتمدد  الدراسددة مددن جميدد  المدرسددين العدداممين  ددد مدددارس اليوبيددل

( 75)( اسددتبانة وتددم اسددترداد 82اختيددار عينددة عشددوا ية مددن المعممددين حيددث تددم توزيدد  )
عددد االسدتبانات  أصدب  قدد  ووعميد %(84.7)سدترداد بمغدت ن نسدبة االإوبدذلك  د ،استبانة

 .استبانة (75)الصالحة لمتحميل 
 :الدراسة أداة

وبيان مدى ت ثير  ستبانة بيد  الحصول عمر البيانات األوليةتم تصميم اال
االستراتيجيات التدريسية المستخدمة من  بل المعميمن عمر التحصيل الدراسد لدى الطالب 

 األولالقسم  حيث تناول ،ستبانة من  سمين ر يسييناال ت، وتكونمن وجية نظرىم
بينما شمل  (سنوات الخبرة ، المؤىل العممد،نوعىد )الو  عينةمالمتغيرات الديموغرا ية ل
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ة العص  م التعاوند واستراتيجيوالمتمثمة باسترتيجية التعم القسم الثاند متغيرات الدراسة
 ن بعد.مالذىند واستراتيجة التعمم 

  :داةاأل تصحي 
 أوا دقعمدر االسدتبانة ) اإلجابدةتم استخدام مقياس ليكرت الخماسد حيث تدرجت 

التاليدددة  الددددرجات إعطددداءبشددددة( و دددد تددم  أوا دددق، ال أوا ددق، غيدددر مت كدددد، ال أوا دددقبشدددة، 
اسدددتجابات عيندددة  عمدددر التدددوالد وبغدددرض تاسدددير (3و 5و 1و 4و 2جابدددات كمدددا يمدددد )لإل

 1÷  4 = 3 إجابددة ددل أ – 2 إجابددة أعمددردراسددة عمددر مددا يمددد: ال الدراسددة  قددد اعتمدددت
 5.11=  3.11+  3 مددددد:جابددددة كمددددا يوعميددددو تكددددون مسددددتويات اإل 3.11مسدددتويات = 

 1.68. ومتوسدددط إجابدددةمسدددتوى  1.67= 3.11+  5.14. ومدددنخاض إجابدددةمسدددتوى 
 مرتا  إجابةمستوى    كثر،

 :ثبات أداة الدراسة
 خمد باستخدام معادلة كرونباخ ألااتمل احتساب معامل االتساق الدا

(Cronbach’s Alpha) :وكانت النتا و كما يوتحيا الجدول التالد ، 
 (:  يم معامل االتساق الداخمد لاقرات االستبانة3جدول )

  يمة ألاا عدد الاقرات البعد التسمسل
 89.8 2 استراتيجية التعميم التعاوند 3
 72.4 6 استراتيجية التعميم عن بعد 2
 86.2 6 استراتيجية العص  الذىند 3
 88.1 2 التحصيل الدراسد 4

 94.6 55 ككل األداة
أنل  يم معامل االتساق الداخمد كرونباخ ألاا لمتغيرات  (3يشير الجدول ر م )

 بينما بمغت لممتغير التاب  (94.6) ككل بمغت (التدريسية الدراسة المستقمة )االستراتيجيات
ما بين  المتغير المستقل ألبعاد. وتراوحت معامالت الثبات 88.1 )التحصيل الدراسد(

( وىذا مؤشر عمر االتساق 1.61وبالتالد تكون جمي  القيم أكبر من ) (89.8 –72.4)
 بين  قرات أداة الدراسة.

 :األساليب اإلحصا ية المستخدمة
 راءإج بيد (SPSS)  تم استخدام برنامو الحزمة اإلحصا ية لمعموم االجتماعية

 التحميالت اإلحصا ية المختماة التالية:
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 ( اختبار الثبات معاملCronbach Alpha كرونباخ ألاا بيد  التحقق من )
 .مقدار االتساق الداخمد ألداة القياس ك حد المؤشرات عمر ثبات أداة الدراسة

 ( استخدام اإلحصاء الوصادDescriptive Statistics من خالل التكرارات )
وية والمتوسطات الحسابية ودرجة الموا قة لتقديم وص  شامل والنسب الم 

 .لدرجة موا قة أ راد عينة الدراسة عمر الاقرات المختماة
 استخدام تحميل االنحدار الخطد البسيط والمتعدد Simple، and Multiple، 

Regressions)) المتغيرات المستقمة عمر التاب .أثر  لبيان 
 :وص  خصا ص عينة الدراسة

بيان وص  خصا ص عينة الدراسة، تم إيجاد التكرارات والنسب الم وية ل
 لممتغيرات الديموغرا ية أل راد عينة الدراسة عمر النحو التالد:

   ( التكرارات والنسب الم وية و قا لممتغيرات الديموغرا ية5جدول )
 المتغير الخيارات العدد النسبة الم وية%

 اإلناث 14 47.5 لنوعا الذكور 18 25.8
 ماجستير 51 57.8 المؤىل العممد بكالوريوس 25 75.5
 سنوات 2  ل منأ 35 36.7

 31 ل من أ إلر -6 51 57.8 سنوات الخبرة
 32 ل من أ إلر -31 54 11.1
   كثر 32 36 55.5

الذكور. وأن  عينة الدراسة من أ راد %( من52.8)أن  (5يشير الجدول ر م )
 أشاربخصوص المؤىل العممد  قد  أما .اإلناثمن  عينة الدراسة دأ رامن  %(47.2)

بينما بمغت  %( 72.2) عمر حيث بمغتوريوس ىد األحممة البكال نسبةأن  إلرالجدول 
نسبة الذين تتراوح خبراتيم ما أن  أيتا %( ويبين الجدول27.8نسبة حممة الماجستير )

من  ن نسبةأو  نسبة أعمرد وى %( 33.3( سنة بمغت )32 ل من أ إلر -31)بين 
  األ ل.الا ة  وىد %(16.7) (  قد بمغت2 ل من أ إلر -3) تتراوح خبراتيم من
 نتا و الدراسة:

 :أواًل  يما يتعمق باستراتيجية التعمم التعاوند
 إلجاباتودرجة الموا قة  المتوسطات الحسابية واالنحرا ات المعيارية والترتيب (1جدول )

 لاقرات التد تقيس استراتيجية التعميم التعاوندعينة الدراسة عمر ا
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ر م 
المتوسط  الاقرة الاقرة

 الحسابد
االنحرا  
درجة  الترتيب المعياري

 الموا قة

3 
عمر استخدام استراتيجية تقسيم  أركز

الطمبة إلر مجموعات و ق مستويات 
 الدراسد تحصيميم

 عالية 1 1.175 4.23

 استخدام استراتيجية  أ تل 5
 متوسطة 6 1.347 3.20 الجماعد  د التدريسالبحث 

 م التعاوند استراتيجية  رق التعم 1
 عالية 3 1.210 3.89 استخداما األكثرىد 

  حرص عمر استخدام استراتيجياتأ 4
 عالية 5 1.284 3.75 التعاون لحل المشكالت

ستخدميا تركز عمر أاالستراتيجية التد  2
 عالية 2 1.088 4.09 الطمبةالمحتوى العممد الذي يثير انتباه 

عمر  عينة الدراسة إلجابات الحسابية المتوسطات ب ن (،1) يشير الجدول ر م
( 4.51 -1.51التعاوند تراوحت ما بين ) التعميم استراتيجية التد تقيس العبارات

( والتد تنص 3وبدرجات موا قة تدرجت ما بين المتوسطة والعالية، وجاءت الاقرة ر م)
عمر استخدام استراتيجية تقسيم الطمبة إلر مجموعات و ق مستويات  زأرك" عمر:

 (3.372( وانحرا  معياري )4.51بالمرتبة األولر بمتوسط حسابد ) الدراسد" تحصيميم
استخدام  أ تل " تنص: ( والتد5)  د حين جاءت الاقرة ر م وبدرجة موا قة عالية

  دره ة األخيرة وبمتوسط حسابد د المرتب استراتيجية البحث الجماعد  د التدريس
وتايد ىذه النتا و مدى  وبدرجة موا قة متوسطة (3.147) وبانحرا  معياري (1.51)

 .المعممين الستراتيجية التعميم التعاوند  د مدارس اليويببل استخدام
 ثانيًا:  يما يتعمق باستراتيجية التعمم من بعد

 إلجاباتودرجة الموا قة  عيارية والترتيبالمتوسطات الحسابية واالنحرا ات الم (4جدول )
 عينة الدراسة عمر الاقرات التد تقيس التعميم عن بعد

المتوسط  الاقرة الر م
 الحسابد

االنحرا  
درجة  الترتيب المعياري

 الموا قة

 ستخدم استراتيجية التعميم أ 6
 عالية 6 1.147 1.90 الدراسية أىدا دعن بعد لتحديد 

 راتيجية التعميم استخدام است أ تل 7
 متوسطة 3 1.344 3.89  أو اتعن بعد لخدمة الطمبة  د 
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 ما بعد الدوام

  التعميم عن بعد استراتيجيةتشكل  8
 منخاتة 2 1.207 3.83 حد مكونات استراتيجيات التدريسأ

 التعميم  استراتيجيةأطبق  9
 عالية 3 1.294 3.72 عن لتعزيز الايم لدى الطمبة

 ودعم ميارات  ىتم بتطويرأ 31
 عالية 4 1.263 3.66 عن بعد التعميم

 عتبر شبكة االنترنت جزءا أ 33
 عالية 2 1.219 3.25  د العممية التعميمية أساسيا

عمر  عينة الدراسة إلجابات الحسابية المتوسطات ب ن (،4) يبين الجدول ر م
 ( 1.89 -3.91)تراوحت ما بين بعد استراتيجية التعميم عن التد تقيس العبارات

( والتد تنص 7) وبدرجات موا قة تدرجت ما بين المنخاتة والعالية، وجاءت الاقرة ر م
 ما بعد الدوام أو اتاستخدام استراتيجية التعميم عن بعد لخدمة الطمبة  د  أ تل" عمر:

وبدرجة موا قة  (3.144( وانحرا  معياري )1.89بالمرتبة األولر بمتوسط حسابد )
ستخدم استراتيجية التعميم عن أ :عمر تنص ( والتد6) جاءت الاقرة ر م د حين  عالية

( وبانحرا  3.91)  دره " د المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابد الدراسية أىدا دبعد لتحديد 
المعممين  د مدارس أن  ( وبدرجة موا قة منخاتة، ويظير من الجدول3.347معياري )

  .عن بعداليوبيل يستخدمون استراتيجية التعميم 
 ثالثًا:  يما يتعمق باستراتيجية العص  الذىند

 إلجاباتودرجة الموا قة  ( المتوسطات الحسابية واالنحرا ات المعيارية والترتيب2جدول )
 عينة الدراسة عمر الاقرات التد تقيس العص  الذىند

المتوسط  الاقرة الر م
 الحسابد

االنحرا  
درجة  الترتيب المعياري

 الموا قة

 لمطمبة الحرية  سم  خالل الحصةأ 35
 متوسطة 5 1.279 3.66 أ كارىم د التعبير عن 

 عالية 3 1.399 3.80 ترك لمطمبة  رصة دمو  كرتين أو أكثرأ 31

34 
ل استخدام استراتيجية العص  ت أ

 عمر حل  الذىند لمساعدة الطمبة
 بعض المشكالت

 عالية 2 1.262 4.18

الذىند استراتيجية العص   ستخدمأ 32
 عالية 4 1.080 3.77 الستثارة الخيال والمرونة
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36 
ستخدم استراتيجية العص  الذىند أ

كاستراتيجية تعميمية  د الحمقات 
 التدريسية التطبيقية

 متوسطة 6 1.248 3.43

 حدد الميارات التد بحاجة إلر أ 37
 عالية 1 1.101 4.20 استخدام استراتيجية العص  الذىند

عمر  عينة الدراسة إلجابات الحسابية المتوسطاتأن  إلر (،2)  ميشير الجدول ر 
( وبدرجات 4.51 -1.41تراوحت ما بين ) متغير العص  الذىند التد تقيس العبارات

حدد أ" ( والتد تنص عمر:37موا قة تدرجت ما بين المتوسطة والعالية، وجاءت الاقرة ر م)
بالمرتبة األولر بمتوسط  "العص  الذىندالميارات التد بحاجة إلر استخدام استراتيجية 

 د حين جاءت الاقرة  وبدرجة موا قة عالية (3.313( وانحرا  معياري )4.51حسابد )
ستخدم استراتيجية العص  الذىند كاستراتيجية تعميمية  د "أ :عمر تنص ( والتد36ر م)

( 1.41)  دره "  د المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابدالحمقات التدريسية التطبيقية
وجد موا قة  إلروبشكل عام تشير الدراسات  ( وبدرجة موا قة3.548وبانحرا  معياري )

 .استرايجية العص  الذىند عمر التحصيل الدراسدأثر  من عينة الدراسة عمر
 إلجاباتودرجة الموا قة  المتوسطات الحسابية واالنحرا ات المعيارية والترتيب (6جدول )

 التحصيل الدراسد رات التدعينة الدراسة عمر الاق

المتوسط  الاقرة الر م
 الحسابد

االنحرا  
درجة  الترتيب المعياري

 الموا قة
 عالية 1 1.306 3.95 زيادة  د  يم المواد الدراسية 38
 متوسطة 5 1.303 3.22 زيادة الرغبة  د المذاكرة لدى الطمبة 39

 تحسين المعدالت التراكمية  51
 متوسطة 3 1.151 3.67  د المواد الدراسية

 عالية 2 1.304 3.75  د الغر ة الصاية تحسين التركيز 53
 متوسطة 4 1.355 3.55 التحصيمية  د االختبارات المعدالت زيادة 55

عمر  عينة الدراسة إلجابات الحسابية المتوسطاتأن  إلر (،6) يشير الجدول ر م
( وبدرجات 1.92 -1.55ما بين ) متغير التحصيل الدراسد تراوحت التد تقيس العبارات

"زيادة  ( والتد تنص عمر:38) المتوسطة والعالية، وجاءت الاقرة ر م موا قة تراوحت بين
( وانحرا  معياري 1.92بالمرتبة األولر بمتوسط حسابد )  د  يم المواد الدراسية"

الرغبة زيادة والتد تنص عمر " (39وبدرجة موا قة عالية وجاءت الاقرة ر م ) (3.116)
 .األخيرة" بالمرتبة  د المذاكرة لدى الطمبة

  :اختبار  رتيات الدراسة
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 االستراتيجياتأثر   رتيات الدراسة تم استخدام االنحدار المتعدد لدراسة الختبار 
 :يم عن بعد، والعص  الذىند( عمر التحصيل الدراسدمالتدريسية )التعميم التعاوند، التع

HO :دال إحصا يًا عمر مستوى التحصيل  أثر وجدال ي: الارتية الر يسة
الدراسد لمطالب يرج  الستخدام المعممين الستراتيجيات )التعمم التعاوند، 

 .العص  الذىند، التعمم من بعد(
 األولرنتا و اختبار الارتية الر يسية  (7) جدول

R 
معامل 
 االرتباط

R2 
معامل 
 التاسير

F 
 المحسوبة

Sig** 
 مستوى
 الداللة

 النحدارمعامل ا

    β   الخط
 المعياري

T 
 المحسوبة

Sig** 
 مستوى
 الداللة

1.867 1.721 85.83 1.111 .291 .196 1.520 .133 

 1.12داللة إحصا ية عند مستوى ايكون الت ثير ذ *
الحصيل   د االستراتيجيات التدريسيةأثر  (7تبين النتا و الواردة  د الجدول )

 االسترايجيات التدريسية بين R معامل االرتباط مغت  يمةب إذ الدراسد  د مدارس اليوبيل
ما  يمتو أن  أي (753.)  قد بمغ معامل التحديد أما (867.)الكمية  والتحصيل الدراسد

ناتو عن التغير  د االستراتيجيات  التحصيل الدراسد من التغيرات  د (%75.3)
والتد  المحسوبة F يمة  لت ثيراويؤكد ىذا ، β (.291) يمة الت ثير  التدريسية و د بمغت

كانت  يمة  إذا وو قا لقاعدة القرار (α≤ 0.05)وىد دالة عند مستوى  (82.81)بمغت 
F اكبر من  يمة المحسوبة F  الجدولية تر ض الارتية العدمية وتقبل البديمة وعميو

 جياتلالسترايأثر  يوجد والتد تنص عمر: تر ض الارتية العدمية وتقبل الارتية البديمة
 التدريسية عمر التحصيل الدراسد

 الارتيات الارعية اآلتية:  الارتيةوتنبثق من ىذه 

Ho1 دال إحصا يًا عمر مستوى التحصيل الدراسد لمطالب  يوجد أثر: ال
 .التعاوند يرج  الستخدام المعممين الستراتيجة التعمم

 t( نتا و تحميل اختبار8جدول )

T المحسوبة T الجدولية Beta Sig** النتيجة مستوى الداللة 
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 ر ض 001. 453. 1.96 3.365
ويتت  من  One sample t –test تحميل الختبار ىذه الارتية تم استخدام

عند  إحصا يا الجدولية وىد دالة كبر من  يمتياأ المحسوبة T يمةأن  (8الجدول )
و بول  ر ض الارتية العدميةوىذا يعند  α =0.05)) ((Sig. = 0.00 مستوى

دال إحصا يًا عمر مستوى التحصيل الدراسد  يوجد أثر تنص عمر: دالبديمة والتالارتية 
 .لمطالب يرج  الستخدام المعممين الستراتيجة التعمم التعاوند

وربما يرج  ذلك لما تتميز بو استراتيجية التعمم التعاوند من مشاركة لجمي  
ثارة الىتماميم وجعميم أكثر  ا عمية واندماجًا  د العممية التعميمية وتحويل المتعممين واع

دورىم من متمقين سمبيين  د العممية التعميمية إلر مشاركين بااعمية  ييا، وتتاق ىذه 
النتيجة م  نتا و العديد من الدراسات التد أكدت  اعمية استخدام استراتيجية التعمم 

  التعاوند  د العممية التعميمية.

Ho2 :Ho1:  دال إحصا يًا عمر مستوى التحصيل الدراسد  يوجد أثرال
 .عن بعد لمطالب يرج  الستخدام المعممين الستراتيجة التعمم

 t( نتا و تحميل اختبار9جدول )

T المحسوبة T الجدولية Beta Sig** النتيجة مستوى الداللة 

 ر ض 0001. 385. 1.96 2.770
ويتت  من  One sample t –test تحميل الختبار ىذه الارتية تم استخدام

عند  إحصا يا الجدولية وىد دالة كبر من  يمتياأ المحسوبة T  يمةأن  (9الجدول )
ر ض الارتية العدمية و بول الارتية وىذا يعند  α =0.05 ((Sig. = 0.00مستوى
دال إحصا يًا عمر مستوى التحصيل الدراسد لمطالب  يوجد أثر والتد تنص عمر: البديمة

  .دام المعممين الستراتيجة التعمم عن بعديرج  الستخ
وبما يرج  ذلك لما تتميز بو استراتيجية التعمم من بعد من تشويق وجذب 
الىتمام المتعممين ومراعاة إلمكاناتيم واستعداداتيم م  مراعاة الحرية والااعمية لممتعممين 

تاحة التعمم لكل منيم حسب طا تو و د الو ت الذي يناسبو، وتتاق ى ذه النتيجة م  واع
نتا و العديد من الدراسات التد أكدت  اعمية استراتيجية التعمم من بعد  د عال تيا ببعض 

 المتغيرات.
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Ho3 :Ho1:  دال إحصا يًا عمر مستوى التحصيل الدراسد  يوجد أثرال
 .الذىند  لمطالب يرج  الستخدام المعممين الستراتيجة العص

 t( نتا و تحميل اختبار31جدول )

T 
 المحسوبة

T 
 النتيجة مستوى الداللة **Beta Sig الجدولية

 ر ض 0001. 378. 1.96 2.84
ويتت  من  One sample t –test تحميل الختبار ىذه الارتية تم استخدام

عند  إحصا يا الجدولية وىد دالة كبر من  يمتياأالمحسوبة  T يمةأن  (10الجدول )
ر ض الارتية العدمية و بول الارتية ذا يعند وى α =0.05 ((Sig. = 0.00 مستوى
دال إحصا يًا عمر مستوى التحصيل الدراسد لمطالب  يوجد أثر والتد تنص عمر: البديمة

  .الذىند يرج  الستخدام المعممين الستراتيجة العص 
وبما يرج  ذلك لما تتميز بو استراتيجية العص  الذىند من مراعاة لماروق 

ثارة الىتماميم جميعًا وجعل المتعممين أكثر  اعمية واندماجًا  د الاردية بين المتعمم ين واع
عممية التعمم، وتتاق ىذه الدراسات من نتا و الدراسات السابقة التد أكدت  اعمية 

 استراتيجية العص  الذىند  د عال تيا ببعض المتغيرات.
  :النتا و
 لتدريسية )استراتيجية ا لالستراتيجياتأثر  وجود اإلحصا د التحميلنتا و  بينت

واستراتيجية العص  الذىند(،  ،عميم عن بعدتراتيجية التالتعميم التعاوند، واس
  .عمر التحصيل الدراسد لطمبة مدارس اليوبيل

 السترايجية التعميم التعاوند عمر التحصيل الدراسد لطمبة مدارس أثر  وجود
م الطمبة إلر مجموعات التركيز عمر استخدام استراتيجية تقسي اليوبيل و د كان

 أىمية. األكثرالدراسد العامل  و ق مستويات تحصيميم
 التعميم عن بعد عمر التحصيل الدراسد لطمبة مدارس  السترايجيةأثر  وجود

تاتيل استخدام استراتيجية التعميم عن بعد لخدمة الطمبة  د  و د كان اليوبيل
 أىمية. األكثرما بعد الدوام العامل  أو ات

 العص  الذىند عمر التحصيل الدراسد لطمبة مدارس  السترايجيةثر أ وجود
تحديد الميارات التد بحاجة إلر استخدام استراتيجية العص   و د كان اليوبيل

 أىمية.  األكثرالذىند 
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  :التوصيات
 توصد الباحثة بما يمد:  الدراسة إليياعمر توء النتا و التد توصمت 

الموتوع تستيد  المعممين والمعممات، لمتعر  دراسات ميدانية حول ىذا  إجراء .3
 الصحيحة واألساليبمر مدى إلماميم ب لية استخدام االستراتيجيات التدريسية، ع

 .الستخداميا  د الموا   التعميمية
التدريسية  ستراتيجيةوالمعدات الحديثة الالزمة لخدمة اال األجيزةو ير جمي  ت .5

 .التعميمية األىدا لتحقيق 
االستراتيجيات المناسبة  والعمل عمر تطبيق من مزايا كل اسراتيجية اادةتاالس .1

 لممدارس
التعميم عن بعد، التعميم التعاوند، )التدريسية الثالثة  تراتيجياتاالسلمقارنة  أخرىات دراس إجراء .4

 أوىذه االستراتيجيات  حلتحديد نجا األخرىالطرا ق التعميمية ً باألساليبوالعص  الذىند( 
 .عدميا

 والعص ، والتعميم عن بعد ،)التعميم التعاوند التدريسات إستراتيجيرورة دمو ت .2
الطمبة لما ليا من ر دإستراتيجيات التدريس المقررة عمبا د تمن الذىند( 

 د العممية كتيم مشارًالطمبة دًر وتعزيز ية الميارات  د تنم  اعمية
 التعميمية. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 :المراج 
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 ،التعمم، القاىرة ،مكتبة وأساليب التعميم . استراتيجيات(5114)عزيز.  مجدي إبراىيم 
 .المصرية األنجمو

 التحصيل تنمية  د الذىند العص  طريقة استخدامأثر  (.5118سنينة، عودة. ) أبو 
 ،األردن  دد األوندروا التربويدة العمدوم آليدة لدى طمبدة الجغرا ية مادة  د النا د والتاكير

 .2، عدد 55( مجمد اإلنسانية)العموم لألبحاث  النجاح جامعة مجمة
 اسدتخدام اسدتراتيجتد العصد  الددذىند أثدر  (5135رندا احمدد عبدد الدرحمن ) مدد، أبدو

 دددد  األساسدددد دددد تددددريس العمدددوم لممتادددو ين مدددن الصددد  السددداب   والمدددنظم المتقددددم
 األوسط.التحصيل والتكنولوجد، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق 

 ( التعميم االلكتروند والتعميم الجوال، دار الكتب العممية، 5117ميد )بسيوند، عبد الح
 القاىرة.

  ،استخدام العص  الذىند  د تددريس مدادة التربيدة أثر  (.5117زكد. ) ماجدةالجالد
اإلسالمية عمر تحصيل وتنمية ميارات التاكيدر اإلبدداعد لددى طدالب الصد  الخدامس 

 العدد الثاند.  ، د دولة اإلمارات.المجمد التاس  عشر
 (: تقددويم كتدداب الاقددو المطددور المقددرر عمددر طددالب الصدد  5131) الجييمددد، أحمددد

الثالددث الثددانوي  ددد تددوء المعددايير المعاصددرة لمكتدداب المدرسددد، مجمددة رسددالة الخمدديو 
 .336العربد، 

 وا دد  اسددتخدام معممددد الرياتدديات بالمممكددة . (5119). الحجيمددد، محمددد عبددد العزيددز
. البنا يدددة ومعو دددات توظيايدددا مدددن وجيدددة نظدددرىم ية لمبدددادئ النظريدددةالعربيدددة السدددعود

 316 -72(،4،)1دراسات عربية  د التربية وعمم الناس، 
  رامو التعمديم عدن بعدد بد( توظيد  تكنولوجيدا التعمديم  دد 5133)حسنين، ميدي سعيد

ىي دة التددريس، المجمدة الامسدطينية لمتربيدة  أعتداء دد كميدة التربيدة مدن وجيدة نظدر 
 . 2عدد  51ماتوحة عن بعد، مجمد ال

 ،ميدارة  دد  311دليدل ميدارات التاكيدر: ) (5118عبدد الناصدر.) حسين، ثا ر و خدرو
 . التاكير(عمان: جيينة لمنشر والتوزي 

 ،وأسدداليبيا. اإلسدالمية التربيددة تددريس (. طرا دق5113)أحمددد.  ناصدر الخوالددة 
 لمنشر. حنين دار عمان، العممية، وتطبيقات

 أثددر برنددامو تدددريبد لمعممددد الرياتدديات  ددد . م( 5111). اهلل إبددراىيم ، عبدددالدددميخد
حددل المشددكالت  ددد التحصدديل الدراسددد لطددالب الصدد  الثدداند  مجددال التدددريس ب سددموب
كميدة التربيدة، جامعدة الممدك . غيدر منشدورة رسالة ماجسدتير. المتوسط بمدينة الرياض

 .  سعود، الرياض
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 تحصيل  د التعاوند التعمم استراتيجية استخدامثر أ .(5117) د.عم الر اعد، عالية 
االجتماعيدة، رسدالة ماجسدتير غيدر منشدورة،  وتاداعالتيم الرياتديات الصداد الطمبدة

 جامعة دمشق.
 (: أثدر اسدتخدام اسدتراتيجية الدتعمم المقمدوب  دد التحصديل 5132) الزين، حنان أسدعد

بنت عبد الدرحمن، المجمدة الدوليدة األكاديمد لطالبات كمية التربية بجامعة األميرة نورة 
 (.3(، العدد)34التربوية المتخصصة، المجمد )

 (. التعمدديم 5118) عمددد، عمددد وسددرطاوي، عددادل. وأبددووعقددل،  ددواز  سددعادة، جددودت
 التعاوند، نظريات وتطبيقات ودراسات، عمان، دار وا ل. 

 ( تربية الموىوبين والمتاو ين، دار الاكر5119السمادوند إبراىيم :).األردن ، 
 سددددتراتيجيات التدددددريس  5119الحميددددد ) صددددبحية بنددددت عبددددد، الشددددا عد م(. طددددرق واع

 . مكتبة الرشد: الرياض. التطبيقات  د مجال اال تصاد المنزلد
 ( إسددتراتيجيات التدددريس المتقدمددة، كميددة التربيددة 5131د حسددن )يددن عبددد الحميددھشددا

 .المنصورة بجامعة
 ،لمنشدر المنداىو دار التددريس، عمدان، . أساسديات(5116)إبدراىيم.  خميدل شدبر 

 .والتوزي 
 ( االتجاىات المعاصرة  د التربية 5118العزباوي، محمد عبد العزيز )مكتبدة والتعميم ،

 األردن. المجتم  العربد، 
 ( .التعمديم العدام، مراحدل  دد الرياتديات تددريس إسدتراتيجيات .) 5117عاانة، عدزو 

 الجامعد.  الطالب خانيونس، مكتبة
 تنميدة التعداوند  دد التعمم استراتيجية استخدام  اعمية د(.5119)طاند، اشر . القح 

، رسالة ماجسدتير غيدر المتوسط الثالث الص  طالب األدبد لدى النص تحميل ميارات
 .القرى، المكرمة أممنشورة، جامعة 

 (:  اعميددة الاصددول المقموبددة  ددد التحصدديل الدراسددد 5132) الكحيمددد، ابتسددام سددعود
النظريددة والتطبيقيددة و ددد تحقيددق التااعميددة بددين المعممددة والطالبددة  ددد الصدد  لممددواد 

 54الثدددامن والتاسددد  مدددن المرحمدددة المتوسدددطة دراسدددة وتجربدددة تربويدددة تدريسدددية  دددد م
 بالمدينة المنورة، المدينة المنورة، مكتبة دار الزمان لمنشر والتوزي .
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 و تدددريبد مقتددرح عمدددر  اعميددة برندددام. م( 5131). المددالكد، عبددد الممددك بدددن مسددار
بعض ميارات التعمم النشط وعمر تحصيل واتجاىات طالبيم  إكساب معممد الرياتيات

 . رسالة دكتوراه، كمية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة. نحو الرياتيات
 ( إثدر اسدتخدام برندامو  بعدات التاكيدر  دد تنميدة 5135المدىون، حنان خميل محمد.)

بددداعد  ددد مبحددث حقددوق اإلنسددان لدددي تالميددذ الصدد  السددادس، ميددارات التاكيددر اإل
 رسالة ماجستير)غير منشورة(، كمية التربية، جامعة األزىر، غزة،  مسطين.

 اعميدددة برندددامو تددددريبد مقتدددرح  دددا م عمددددر . م( 5131). المطر دددد، صدددالح غدددازي 
ين الميدددارات التدريسدددية لددددى الطدددالب المعممددد إسدددتراتيجيات الدددتعمم النشدددط  دددد تنميدددة

(، ص ص 31) 3مجمددة التربيددة العمميددة،. تخصددص عمددوم طبيعيددة بجامعددة أم القددرى
339 – 367  

  ( وا دد  التعمدديم عددن بعددد  ددد السددودان، رسددالة ماجسددتير، 5112حمددد )أوراق، مريددا
 .جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا

 Brown، H. D. (2007). Principles of language learning and 
teaching. USA: Pearson Education. 

 Chamot، A.U. (2004). Issues in Language Learning Strategy 
Research and Teaching. Electronic Journal of Foreign 
Language Teaching 1/1:14-26. 

 Davies، R. S.، Howell، S. L.، and Petrie، J. A. (2010). A 
review of trends in distance education scholarship at 
research universities in North America، 1998-2007. 
International Review of Research in Open & Distance 
Learning، 11(3). 

 Elvis Munyaradzi Ganyaupfu (2013) Teaching Methods and 
Students’ Academic Performance، International Journal of 
Humanities and Social Science Invention، Volume 2 Issue 9ǁ 
PP.29-35. 

 Endres، M. L.، Chowdhury، S.، Frye، C.، & Hurtubis، C. A. 
(2009). The multifaceted nature of online MBA student 
satisfaction and impacts on behavioral intentions. Journal of 
Education for Business، 84(5)، 304-312. 

 Harry ،G. (2006) Supplementary Classsroom Instruction 
with Web- based Technologiees، A 3 usa، pacific Uniiversity 
conference Feb 21. 

 Hightower، A.M. (20110، “Improving student learning by 
supporting quality teaching: Key issues، effective strategies ،
” Editorial Projects in Education.  



 م 5132( أبريل لسنة الخامس الجزء 361مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 

 -271- 

 Martha ،D.. (2011). The Impact of Classroom Instructional 
Practices in Math، on Achievement and Underachievement 
for academically Gifted and Talented students Unpublished 
PhD، Walden University ،U. 

 Osborn، A ،(2001) applied Imaginalion Principles And 
Procedures of Creative problem solving ،3rd ed، Charles 
Scribnerls Some ،united states of America. 

 Sarah Bracken (2007) Effective Teaching Strategies for 
Raising Academic Achievement of Low-income Adolescents. ، 
Master thesis، Evergreen State College.  

 Tebabal، A. and Kahssay، G. (2011)، “The effects of student-
centered approach in improving students’ graphical 
interpretation skills and conceptual understanding of 
kinematical motion ،” Lat. Am. J. Phy. Edu، 5(2): 374-381.  

 


