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مع طالب يات التدريسية جالسرتاتياستخدام املعلمني ل تأثري
  لديهم   التحصيل الدراسي مستوىعلى مدارس اليوبيل

  هممن وجهة نظر
 هناء خالد سامل الرقـاد/ د

كلية األمرية عالية  -   تعلم وتعليم- أستاذ مشارك يف علم النفس الرتبوي 
    األردن-   جامعة البلقاء التطبيقية- اجلامعية 

  :ملخص
 واالسـتراتیجیات التدریـسیة التـي یـستخدمها معلمـأثـر الدراسـة إلـى تعـرف  هدفت

ًمعلمـا ) ٨٥( وتكونت عینة الدراسة مـن ،مدراس الیوبیل على التحصیل الدراسي في عمان
م التعــاوني، الــتعل(وتــم تطــویر اســتبانة ضــمت اســتراتیجیات ، الیوبیــل مــدراس معلمــي مــن

لالسـتراتیجیات التدریـسیة  أثـر أظهـرت النتـائج وجـودو). هني، العصف الـذالتعلیم عن بعدو
علـى التحـصیل )  واسـتراتیجیة العـصف الـذهني،ن بعدمم علتالوالتعلیم التعاوني، (مجتمعة 

یجیة التعلـیم التعـاوني تالسـتراجـود أثـر ، كما بینت النتـائج والدراسي لطلبة مدارس الیوبیل
علـى التحـصیل الدراسـي لطلبـة مـدارس حـدة كـال علـى العـصف الـذهني بعـد والتعلیم عـن و

  دراســات میدانیــة حــول هــذا الموضــوع تــستهدفوأوصــت الدراســة بــضرورة إجــراء. الیوبیـل
للتعـرف إلـى مـدى إلمـامهم بآلیـة اسـتخدام االسـتراتیجیات التدریـسیة،  المعلمین والمعلمات

 والمعـدات جهـزة األجمیـع وفیروتـ. التعلیمیـة  الصحیحة الستخدامها في المواقـفواألسالیب
 . التعلیمیةاألهداف التدریسیة لتحقیق ستراتیجیاتاال الحدیثة الالزمة لخدمة

، ن بعــد ،التعلــیم التعــاونيمــالعــصف الــذهني، التعلـیم  االســتراتیجیات،: الكلمـات المفتاحیــة
  .التحصیل الدراسي

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 
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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 
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. 

  :مقدمةال
 للتطورات التكنولوجیة فإن الحاجة إلى استخدام ً احتیاجات الطلبة وفقا لتغیرًنظرا

إلى  اإلضافةبهذا ًبات ضروریا، مختلف االستراتیجیات التدریسیة وتحدیثها من وقت آلخر 
نه أ إلى اإلشارةوتجدر . فرض متطلبات تعلیمیة مختلفة والذي یالطلبةالفروق الفردیة بین 

مما  .لكل استراتیجیة مزایاها وعیوبها أن إذاستراتیجیة صحیحة وأخرى خاطئة،  لیس هناك
 ،یفرض على المربین البحث عن استراتیجیة مناسبة وفقا للظرف التدریسي الذي یعیـشونه

لـى ضـوء ذلــك یمكـن اســتخدام كـل اسـتراتیجیة تدریــسیة منفـردة، أو اســتخدام أكثـر مــن وع
واحــد، حیـث تمثـل االسـتراتیجیات فـي مجموعــات  أن  فـيًاسـتراتیجیة أو اسـتخدامها جمیعـا

  .ًمتنوعة ومتتالیة نظاما إلدارة الغرفة الصفیة
ــار المعلمــون االســتراتیجیات التدریــسیة المناســبة والتــي یوظفونهــ ا ألســباب یخت

 فـي معظمهـا علـى أهـداف عتمـداختیارهم لالسـتراتیجیة علـى عوامـل عـدة ت متعددة، ویعتمد
 إحـدىصفیة، وحتى یستطیع المعلم اختیـار الغرفة ال في بةالتعلیم والحاجات التعلیمیة للطل

 بالمفاهیم الضروریة لنظریات فیةكاال المعرفةتتوفر له  أن ینبغي ،التعلیمیةاالستراتیجیات 
  . لتعلیم التي یستطیع من خاللها تطویر االستراتیجیة التدریسیة المناسبةا

 من خالل تربیـة ً وفعاالًا حاسمًاالدور الملقى على عاتق المدرسة یعتبر دورویعد 
 والعمل على تـوفیر جمیـع اإلمكانـات التـي تـساعدهم فـي اكتـساب العلـوم والمعـارف النشء

  .المختلفة
ــالعلوم و تدریــسها إلــى تطــویر وتحــدیث طــرق واســتراتیجیات ویــسعى المهتمــون ب

تدریس العلوم لتحسین نتائج العملیة التربویـة ، حیـث تـستدعي طبیعـة مـادة العلـوم وجـود 
العدیـد مــن المـداخل التــي تــساعد علـي إدراك العالقــات المتــشابكة بـین الحقــائق والمفــاهیم 

  .لتعلم وتحسین مخرجات التعلیموالتعمیمات العلمیة مما یزید من فعالیة عملیتي التعلیم وا
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أفــضل اإلســتراتیجیات التعلیمیـــة والتــي تأخــذ بعـــین  باختیـــارومــن ذلــك العنایــة 
، م٢٠٠٩(لـشافعي ا  الخـصائص الفریـدة لكـل فـرد مـن أفـراد المتعلمـین فقـد ذكـرتاالعتبار

ورغبــات  واســتعدادات واتجاهــاتًالــذي یخطــط بعیــدا عــن قــدرات ومیــول  أن التــدریس) "٩٢
ٕالفعلیة ال یمكن أن یحقق أهدافـه مهمـا كـان مـن جـودة واتقـان، وعلـى   المتعلمینوحاجات

بقدرات المتعلمین وخصائصهم العقلیة ومستویات نموهم وتحـصیلهم  العكس فمعرفة المعلم
 هـم ومیـولهم وقـیمهم، اتجاهات، وكذلك معرفة واالجتماعیة  واالقتصادیةوخلفیاتهم العلمیة

 اتجاهـاتصله وتفاعله معهم، كما تساعد المتعلمین على تكـوین توا تجعله أكثر فعالیة في
  ". ونحو المعلم نحو المادة الدراسیة إیجابیة

إن االستمرار على طریقة واحـدة تقلیدیـة فـي التـدریس ال یحقـق األهـداف الكبـرى 
هــذا إن لــم یــؤد إلــى انتكاســات تعلیمیــة متعــددة لعــدم مراعاتهــا أنمــاط الــتعلم ، مــن التعلــیم

 for Teachersًفــضال أن مــشـــــروع.  المــتعلم فــي القــرن الحــادي والعــشرینوســمات
Standards Technology Educational National" الوالیـات المتحـدة األمریكیـة 

والقـائم علـى المعـاییر الوطنیــة للتكنولوجیـا التعلیمیـة للمعلمـین أشــار إلـى الـدور المتوقــــع 
ًمتمثــال فـي أن یـــكون المـصمم والمقیـــم والمـشـارك فـي لمعلـم القـرن الحـــــادي والعـشــرین 

ٕوانتـاج ، بما تشمله من استخدام شبكة االنترنت والتعلیم المـدمج، إنتاــج تكنولوجیـا التعلیم
البــرامج التعلیمیــة وبــرامج المحاكــاة ممــا یــستدعي إدراج اســتراتیجیات التعلــیم المــزیج فــي 

  ).١٠: ٢٠١٥ ،الكحیلي( قق التنویع في التدریسالتعلیم العـام بما یناسب المرحلة ویح
بحـث أن أفضل أنواع التعلـیم ذلـك التعلـیم الـذي یولـد التـشوق لل، ومما الشك فیه

معرفـة ویجعـل العملیـة التعلیمیـة أكثــر متعـة وأكثـر حیویـة مـع قلیـل مــن والحـصول علـى ال
 متعلم یتمركز حول الالمحاضرات التقلیدیة وكثیر من المشاریع والقراءات واالطالع في تعلم

ومع ازدیاد استخدام التقنیة الحدیثة في العملیة التعلیمیة ازدادت أعداد المعلمین ، ال المعلم
لـذلك جعلـت وزارة  ).١٧٢: ٢٠١٥ ،الـزین( الذین یرغبون بتدریس طالبهم بطرق إبداعیة

ذب التعلیم مـن ضـمن أهـدافها ضـرورة االرتقـاء بأسـالیب وطـرق التـدریس لیـصبح فیهـا جـ
 مـسئولي التربیـة تطلـب مـنبأنـه ی) ٢٠١٠، الجهیمـي(للمتعلم وهذا ما أكدت علیه دراسـة 

  . التدریس الحدیثة التي تؤكد على إیجابیة المتعلماستراتیجیاتوالتعلیم االهتمام ب
ـــى اســـتخدام  ـــدریب عل ـــضرورة الت ـــي توصـــي ب ـــض الدراســـات الت كمـــا جـــاءت بع

بحیـث أكـدت علـى أن تـدریب المعلمـین  ) م٢٠١٠(اإلستراتیجیات، كما فـي دراسـة المـالكي
أثناء الخدمة على استخدام إستراتیجیات التعلم النشط المختلفة لها أثر على أداء المعلمین 

ــي ــذلك دراســة الحجیلــي . ونمــوهم المهن ــرامج إعــداد ) م٢٠٠٩(وك ــي أوصــت بتطــویر ب الت
ــاء الخدمــة، ــى عــدد مــن إســتراتیج المعلمــین وتكثیفهــا أثن ــوي عل ــث تحت ــدریس بحی یات الت

ــدمیخي . الحدیثــة ــق )ه١٤٢٤(وأوصــى ال ــدریب المعلمــین وف ــة ت ــي دراســته بأهمی ــذلك ف ك
ومــصطفى وأمــین  ،) م٢٠١٢(وأكــدت دراســتا غــازي المطرفــي  اإلســتراتیجیات المناســبة،
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علــى أن التــدریب للمعلمــین أثنــاء الخدمــة علــى الطــرق واإلســتراتیجیات یمثــل )  م٢٠١١(
  .أهمیة كبیرة بالنسبة لهم

بـضرورة تـدریب المعلمـین علـي اسـتخدام بـرامج ) ٢٠١٢( أوصت المـدهون ولقد
وطرائق وأسالیب حدیثة في التدریس والبعد عن األسالیب التقلیدیة التي تركز علـي الحفـظ 

  .دون االهتمام بالمشاركة الفعالة من قبل التالمیذ
   :مشكلة الدراسة

ستخدمة من قبل معلمي مدارس  االستراتیجیات التدریسیة المأثرتعرف في  مثلتت
 لطلبة ي التحصیل الدراسفي مستوىوتأثیر هذه االستراتیجیات العاصمة عمان، الیوبیل في 

 :مـن خـالل اإلجابـة علـى التـساؤل التـالي وذلـك ،مدارس الیوبیل من وجهة نظر المعلمـین
 الیویبـلالمستخدمة من قبل معلمي مدارس التعلیمیة جیات تاترسال بین اإلى أي مدى تؤثر

  ؟  التحصیل الدراسي للطلبةفي مستوى
  : الفرعیة التالیةاألسئلة وینبثق عن هذا التساؤل 

علـى استخدام استراتیجیة التعلیم التعاوني مـن قبـل معلمـي مـدارس الیوبیـل ما تأثیر  .١
 بة؟لالتحصیل الدراسي للط

علـى یـل ستخدام استراتیجیة العصف الذهني من قبـل معلمـي مـدارس الیوباما تأثیر ا .٢
 التحصیل الدراسي للطلبة؟

علـى ل بیـاستخدام استراتیجیة التعلیم عن بعـد مـن قبـل معلمـي مـدارس الیوما تأثیر  .٣
 التحصیل الدراسي لطلبة؟

   :أهداف الدراسة
 علـىاالستراتیجیات التدریسیة التي یستخدمها معلمـو مـدارس الیوبیـل تعرف أثر 

  : التحصیل الدراسي للطلبة من خالل ما یلي
  . تدریسیةالستراتیجیات العرف مدى استخدام معلمي مدارس الیوبیل لت -١
 . على التحصیل الدراسياأثرالتدریسیة  االستراتیجیات أكثرتحدید  -٢
تنمیـــة مـــستوى التحـــصیل لـــدى الطـــالب مـــن خـــالل اســـتخدام بعـــض االســـتراتیجیات  -٣

  .التدریسیة وبیان أثرها في ذلك
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   :أهمیة الدراسة
 أهمیة خاصة بالنسبة اًول موضوعا ذامیتها من كونها تتنتكتسب هذه الدراسة أه
  : ًللعملیة التعلیمیة فضال عما یلي

لیة األساسیة على المعلمین بالدرجة األولى في اختیار االستراتیجیات ؤوتقع المس .١
 . التدریسیة التي تتناسب مع قدرات الطلبة

ت التدریسیة التي قد تقدم هذه الدراسة نظرة محددة في االستراتیجیا أن كما یمكن .٢
 عن تشجیع البـاحثین الجـدد للقیـام ًتسهم في تحصیل طلبة مدراس الیوبیل فضال

  .لتحدید االستراتیجیات التدریسیة المناسبة  معمقةدراساتب
یمكن أن تفیـد المعلمـین فـي التعـرف علـى بعـض االسـتراتیجیات التدریـسیة التـي  .٣

 .یمكن أن تسهم في تنمیة التحصیل لدى طالبهم
یمكـــن أن تفـــتح المجـــال أمـــام البـــاحثین لدراســـات أخـــرى تـــرتبط باالســـتراتیجیات  .٤

 .التدریسیة ومستوى التحصیل لدى الطالب
  :على الحدود التالیةالدراسة اقتصرت  :حدود الدراسة

اقتصرت الدراسة على بعض االستراتیجیات التدریسیة المستخدمة من : الحدود الموضوعیة
یجیة التعلم التعـاوني، اسـتراتیجیة العـصف الـذهني، اسـتراتیجیة استرات(قبل المعلمین وهي 

باعتبارها من االستراتیجیات التدریسیة الحدیثة التـي أوصـت بهـا الدراسـات ) التعلم من بعد
  .السابقة والتي أثبتت فاعلیتها في عالقتها ببعض المتغیرات في العملیة التعلیمیة

  .مدارس الیوبیل بعمان: الحدود المكانیة
  .ً معلما من المعلمین العاملین بمدارس الیوبیل٧٢: الحدود البشریة
  .م٢٠١٤/٢٠١٥الفصل الدراسي الثاني من العام : الحدود الزمانیة

  :السابقة  النظري والدراساتاإلطار
  :مفهوم استراتیجیة التدریس

معرفة الغرض الرئیسي من التدریس في أي مستوى هو إحداث تغییر جوهري في 
 أن نبغيی لتسهیل عملیة نقل المعرفةو .Kahssay, (Tebabal and 2011(المتعلم 

یستخدم العدید من و. مع أهدافهمتناسب ت یطبق المعلمین طرق التدریس المناسبة التي
كما  ،التي تركز على المعلم لنقل المعرفة إلى المتعلمین استراتیجیات التدریسرسین دالم

ت ز حفةعلى تعلیم الطلبها أثرو التدریس تیجیاتتراساالتساؤالت حول مدى فعالیة أن 
 ,Hightower et al) من البحوث التربویة العدید في مجال ً كبیراًباستمرار اهتماما
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 ن البحث في التدریس والتعلم باستمرار یسعى لدراسة مدىإوعالوة على ذلك، ف ،(2011
 ,Brown) عرفو. طالبتعزز النمو في تعلم الوالتي  أسالیب التدریس المختلفة فعالیة

2007, p119)  المشكلة أو المهمة، وأسالیب إلىاالستراتیجیات كطرق محددة للوصول 
ستراتیجیات مثل االمعلومات وال بتحكمعملها لتحقیق نهایة معینة وتصامیم المخططات لل

التعاریف یمكن  ومن هذه. األفكار واإلجراءات التي یستخدمها األفراد لتحقیق هدف التعلیم
 أنواع في جمیع  التي قدمها مختلف الباحثین تشتركدریسن استراتیجیات التأالقول ب

 من مجموعة "واستراتیجیة التدریس هي . لتعلم، بغض النظر عن المحتوى والسیاق
 للتعلم، الطلبة یدفع أو یقنع بما وومحدد واضح هدف إلى للوصول التحركات أو األفعال

 الذاتي، التعلمأنواع من التعلم سواء  تتضمن والعقلیة، والمعرفیة الدرس وتحقیق أهداف
 متعددة، والعمل وسائط تعلیمیة مع فاعلالتو ندماجالا تتضمن كما. الجمعي وأ التعاوني،

مع  یتفق بما االستراتیجیة وجود بدائل تتضمن والحاسوب، أو بالحاسبة أو والقلم بالورقة
 أو موضوع لتدریس محددة إجراءات " نهاأالتدریس كما تعرف ب أثناء المتغیرة المواقف

 التي األفعال والتصرفات من نمط أو اإلرشادیة، اإلجراءات من مجموعة فهي معین، درس
   .)٧ص ،٢٠٠٧عفانة، . ("الدرس حصة في وخط سیره المعلم عمل مسار تحدد

  :مواصفات استراتیجیة التدریس الجیدة بما یلي) ٢٩، ص ٢٠١٠(حدد شاهین و
 المتوقعـة فـي  واالحتمـاالت المواقـف تشتمل االستراتیجیة علـى جمیـع أن يأ: الشمول

 .المواقف التعلیمیة
 صـف مـنیقـصد بـذلك إمكانیـة اسـتخدام االسـتراتیجیة  و:والقابلیـة للتطـویر المرونـة 

 .آلخر
  األساسیة ارتباط االستراتیجیة بأهداف تدریس المادة أياالرتباط بأهداف التدریس. 
 الطالب بین  معالجة االختالفات الفردیةيأ: معالجة الفروق.  
 جماعیاأمًونوعه فردیا كان  التدریس نمط مراعاة ً.  

استراتیجیة (هي وثالث ال  التدریسیةولقد اعتمدت الدراسة الحالیة االستراتیجیات
  .)ن بعدمم عصف الذهني واستراتیجیة التعلم التعاوني، استراتیجیة الالتعل

  :نيم التعاواستراتیجیة التعل
 تقوم ومتنوعة أسالیب ذاتو، التدریس استراتیجیات إحدى": هو التعاوني التعلیم

 من الطلبة ًعددا من مجموعة كل تضمو ،صغیرة مجموعات إلى الطلبة تقسیم أساس على
 تعلیم بینهم أنشطة فیما یمارسون ، طالب٦-٤من ًة عاد عددهم مختلفة یتراوح مستویات

 تعلیمیـة بفوائـد وكـأفراد كمجموعـة علـیهم یعـود شتركمـ هـدف لتحقیـق، متنوعـة وتعلـم
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عـرف ت و.)١٨٦، ص ٢٠٠٦ وآخـرون شـبر( "الفردیـة أعمـالهم مجمـوع تفـوق واجتماعیـة
 تـضافر ٕوالـى ًجمیعـا، ّالمتعلمـین إلـى تعـاون تـدعو والتدریب ّالتعلم في استراتیجیة: "هابأن

 فـي العمـل ّالمتعلمین نیطلب م حیث منظمة، بصورة له المخطط التعلیم لتحقیق جهودهم
 وفـي داخـل كلهـا، المجموعـة إلـى منـسوب فیـه النجـاح مـردودو بعینـه عمل إلنجاز جماعة

 فـي المجموعـة داخـل فـرد كـل ونجـاح المجموعـة أفـراد مـن فـرد لكـل ًامحدد ًادور العملذلك 
 إنجـاز فـي ككـل المجموعـة نجـاح خانـة فـي یـصب اآلخـرین، ومـساندة بـدعم دوره أداء

   .)٣، ص ٢٠٠١، الخوالدة)"المطلوب
 ،المتبـادل يیجـاباإل االعتمـاد :هـي ویتكـون الـتعلم التعـاوني مـن عـدة عناصـرو

 ویهدف. الجماعیة  والمعالجة،التعاونیة  والمهارات،الفردیة  والمسؤولیة،ُالمباشر والتفاعل
 لمستوى وارتقاؤه الطالب مهارات تطویر والطالب بین التعاون روح  زرعإلىالتعاوني  ّالتعلم
 القـرار واتخـاذ المـسؤولیة الطالـب وتحمـل لـدى الكامنـة العقلیـة الطاقـات  وتفجیـر،أفـضل
 مفید هو ماالتامة ب ةلمعرفوا والتقدم  والجرأة،الهادف والحوار النقاش على لقدرةا و،السلیم

 االستماع فن مهارة ٕواتقان ،اآلخرین مع التعامل وكیفیة الحسنة المعاملةو حیاته مجرى في
 الطاقـة ِّتولـد التـي الـشریفة المعلومات والمنافسة  واستنتاج،ومهذبة مباشرة بطریقة الردو

فـي التعلـیم  تتـوافر أن یجـب شـروط وهنـاك عـدة ).٧ص، ٢٠٠٤، البهـدل( الطالـب عنـد
 ًوجها المباشر التفاعل و،الفردیة  والمحاسبة،المتبادل يیجاباإل التعاوني من بینها االعتماد

 سـعادة أشـارو) ٢٠٠٤ ،إبـراهیم( المجموعـة وبرمجـة، الجمـاعي العمـل ومهـارات، لوجـه
م التعـاوني هـو ین أهم ما یمیز استخدام إستراتیجیة التعلأ إلى) ٩٩، ص ٢٠٠٨)وآخرون

ي الذي تتركه في شخصیة الطالب من النواحي التربویة واالجتماعیة والنفسیة یجاب اإلثراأل
ــیم التعــاونين الهــدف مــن اســتخدام اســتراوذلــك أل كافــة،  لبــةفــي مــساعدة الط تیجیة التعل

العمل على رفع الكتساب مجموعة من المهارات والمعارف، واالتجاهات، والمبادئ، والقیم، و
  .جل الرقي بمستوى تفكیرهمأكفایتهم، وذلك من 

  :استراتیجیة العصف الذهني
، إذ علهم وتفا الطلبة تدریسیة تعتمد على استثارة أفكاراستراتیجیة عبارة عن هي

 لقراءة أو مناقشة الطلبة كعامل محفز ألفكار اآلخرین ومنشط لهم أثناء إعداد طالبیعمل كل 
ویعرف حسین وفخرو . أو كتابة موضوع ما، وذلك في وجود موجه لمسار التفكیر وهو المعلم

 الجمعي والمناقشة التفكیر نوع من ىعتمد علت تراتیجیةأس” نهأالعصف الذهني ب) ٢٠٠٨(
 التي األفكار وتنوعها، وبالتالي تولید قائمة من األفكار مجموعات صغیرة، بهدف إثارة بین

 المتبادلة بین من راألفكاتؤدي إلى حل للمشكلة مدار البحث، حیث تسـاهم  أن یمكن
   ".ر جدیدةأفكا اجتمعوا في تولید

استراتیجیة " العصف الذهني بأنه )(Osborn, 2001, 151, 152یعرف كما 
على أساس تقدیم المادة التعلیمیة في صورة مشكالت تسمح للمتعلمین بالتفكیر یمیةتعل
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الجماعي إلنتاج وتولید أكبر عدد ممكن من األفكار أو الحلول التي تدور بأذهانهم مع 
  . المحدد لتناول المشكلة إرجاء النقد أو التقییم إلى بعد الوقت

استراتیجیة تعلیمیة " :هنأالعصف الذهني ب ،(Son, 2001, p575) ویعرف
 أكبر تولید على المجموعة أفراد ابمقتضاه یشجع التي الجماعیة المناقشة أسالیبتعد من 

 غیر مفتوح مناخ وفي حروتلقائي  عفوي بشكلو والمبتكرة المتنوعة األفكار من ممكن عدد
 هذه بلةغر ثم ومن لمشكلة معینة، حلوال تخص التي األفكار هذه إطالق من یحد ال، نقدي

   "امنه المناسب واختیار األفكار
إثارة التفكیر في حل مشكلة من تعتمد على  استراتیجیةالعصف الذهني هو و

المشكالت تؤدي إلى سلوك موجه من خالل االطالع على جمیع األفكار التي تطرح وتكون 
  )١٣: ٢٠٠٤صالح،  (ٕتي یتم توحیدها واصدار حكم علیهاغیر مألوفة ال

من االستراتیجیات التدریسیة المهمة لتنمیة قدرات الطلبة  الذهنيالعصف  عدیو
   .)٢٠، ص ٢٠٠٤ ،صالح( :المعرفیة والمهاریة والوجدانیة لألسباب اآلتیة

 العصف الذهني المناخ اإلبداعي األساسي یوفر .  
 ات معینـة تعمـل دیوجـد هنـاك محـد نـه الأ  إذ العـصف الـذهني عملیـة بـسیطةدیعـ

  . ال یوجد هناك أي نوع من النقد أو التقویم نهأكما  على تقیید
 ــ ــذهني عملیــة مــد یع ــع المــشاركة فــي ألنــه شوقةالعــصف ال  یفــرض علــى الجمی

فـي  المـشاركة ، ممـا یعمـل علـى تـوفیرًمناقشة الجماعة أو حل المشكلة جماعیـا
  .  الغریبة وتركیبهاواألفكار اآلراء عن جمع ًالرأي فضال

  یــة عالجیــة فكــل فــرد مــن المــشاركین فــي عــن عمل العــصف الــذهني عبــارةأن
  . اآلخرینمن  في الكالم دون تدخل المناقشة له الحریة

 تستثیر ألنهااستراتیجیة تدریسیة مهمة  فهو: العصف الذهني عملیة تدریبیة عدی 
 عــدة قواعــد  الــذهنيللعــصفو. الخیـال والمرونــة والتــدریب علــى التفكیــر اإلبــداعي

 : منها
 حتى وقت الحـق بهـدف  الحكم المضاد لألفكار یجب تأجیله أن  أي:النقد المؤجل

  .  بحریةأفكارهم المجال للتعبیر عن إعطاؤهم اآلخرین، بل ینبغي أفكارعدم كبت 
 نه كلما كانت األفكار أشمل وأوسع كان هذا أفضلأ إذ: الترحیب باالنطالق الحر.  
  مفیدةكلما ازداد عدد األفكار ارتفع رصید األفكار ال: مطلوبالالكم.  
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 فالمــشتركون باإلضــافة إلــى : التركیــب والتطــویر عــامالن یكــون الــسعي إلحرازهمــا
مساهمتهم في أفكار خاصة بهم یخمنون الطرق التـي یمكـنهم بهـا تحویـل أفكـار 
اآلخرین إلـى أفكـار أكثـر جـودة أو كیفیـة إدمـاج فكـرتین أو أكثـر فـي فكـرة أخـرى 

  .أفضل
   :ن بعدماستراتیجیة التعلیم 

). ,Davies, et al, 2010(ن بعد تجربة تعلیمیة مناسبة وقیمة متعلم الیعد 
 من خالل إدخال ،تقدم العدید من الجامعات في جمیع أنحاء العالم مساقات التعلم عن بعد

یكون الطالب على حد سواء داخل وخارج الحرم  أن نظم إدارة التعلم التي تسمح لها
  خالل األكادیمیة منهمرضا الطالب وانجازات نوهناك العدید من الدراسات ع. الجامعي

ویعتبر التعلم عن بعد وسیلة فعالة  ،(Endres, et al, 2009)برامج التعلم عن بعد 
الحدیثة والتعامل مع المستجدات،  لمواكبة التغیرات ووهادفة ومهمة للحصول على المعرفة،

 .همیته ومزایاه المتعددة أل،عدبالتعلم عن ب اهتم العالم والحكومات والمؤسسات العالمیة قدف
 نظام التعلیم عن بعد في مؤسساتها أدخلت الدول التي أولىوكانت المملكة المتحدة من 

ثم لحقتها  )م١٩٧١( حیث أنشئت أول جامعة لها بالتعلم عن بعد في عام ،التعلیمیة
 م١٩٧٥ في عام وألمانیام ١٩٧٢في عام  سبانیاأالكثیر من دول العالم المتقدم ك

 في ًاالدول العربیة فتعد تجربة دولة فلسطین رائد  فيأما) ٣٢١، ص ٢٠٠٧ بسیوني،(
هذا المجال في ضوء الظروف القاسیة التي تمر بها جامعات فلسطین التقلیدیة في ظل 

 كما تعد تجربة ،)١٩٨٥(االحتالل اإلسرائیلي حیث أنشئت جامعة القدس المفتوحة عام 
ن التجارب التي جعلت المملكة في صدارة المجتمعات التي المملكة العربیة السعودیة م

التعلم عن بعد هو وسیلة فعالة لتشجیع الناس و ،تمتلك البنیة التحتیة القویة لهذه التقنیة
  .على مواصلة التعلم

 وفي الوقت ذاته، هو وسیلة أوسع للتعلم من أجل الحصول على التعلیم والمهارات
)Vaiciunaite, 2012 .(التدریب واعطاء هوالتعلم عن بعد  أن ًمفهوم عموماومن ال ٕ

) ٥١، ص ٢٠٠٥، المبارك الموسى،(ُویعرف . فرصة للدراسة في وقت مناسب المتعلمین
نظام تقوم به مؤسسة تعلیمیة یعمل على إیصال المادة التعلیمیة أو "التعلم عن بعد بأنه 

ویعرف التعلم  ".اتصال متعددةالتدریبیة للمتعلم في أي مكان، وأي وقت عن طریق وسائط 
التعلیم المنظم والمصمم في ضوء خصائص الفئة المستخدمة لتلك المناهج  " بأنه ُعن بعد

التعلیمیة بالنظم والطرق التي یمكن بوساطتها إتاحة الفرصة للمتعلم للحصول على أكبر 
طلق على مصطلح یهو و ")٥٥، ص، ٢٠٠٢الفار، ( "قدر من المعلومات بما یوافق قدراته

نوع من التعلم یقوم على أساس توصیل الخدمة التعلیمیة إلى المتعلمین عن بعد وذلك 
لمن یقطنون مناطق نائیة أو معزولة جغرافیا والتي ال تتیح ظروفهم لالنتقال إلى الصفوف 
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 ویكون االتصال خالل وسائط نقل المعلومات المتعددة بین المعلم ،الدراسیة النظامیة
  . والمتعلم

  :الدراسات السابقة
التعرف على فعالیة أسالیب التدریس على أداء  )Elvis, 2013 (هدفت دراسة

لعلوم  ا طالب جامعیین من قسم كلیة١٠٩من  وتكونت عینة الدراسة، الطالب األكادیمي
 أن إلى وتوصلت إحصائیة أسالیب وقد استخدمت الدراسة ،االقتصادیة والتجاریة

عل المعلم والطالب كانت طریقة التدریس األكثر فعالیة، تلیها متوسطات درجات طریقة تفا
طریقة التدریس األقل   التركیز على المعلمأسلوبطریقة التركیز على الطالب في حین كان 

   .فعالیة
الممارسات التدریسیة في  أثر إلىالتعرف Martha, 2011) ( وهدفت دراسة

لمتدني في مادة الریاضیات بالنسبة الغرفة الصفیة على التحصیل أو تحصیل الطلبة ا
للطلبة الموهوبین في الصف الخامس في مدرستین ابتدائیتین في الوالیات المتحدة 

 واعتمدت ، مدرسین وثالثة طالب كمشتركین)٥( وقد تكونت عینة الدراسة من ،األمریكیة
س الدراسة في جمع البیانات على مصادر متعددة شاملة المقابالت ومالحظات الدرو

 ال یفهمون قدرات الطالب الموهوبین ًالمدرسین غالبا أن إلى وتوصلت الدراسة ،التعلیمیة
  . التدریس لهؤالء الطالبن لذلك ولكنهم ال یمیزوننهم یخططوًریاضیا، وأ

راء أعضاء هیئة التدریس آ التعرف على إلى) ٢٠١٠ (حسنیندراسة   وهدفت
تحدید أهمیة استخدام ، والتعلیم عن بعدنحو استخدام الفصول االفتراضیة في برنامج 

الفصول االفتراضیة في برنامج التعلیم عن بعد من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس 
وبیان الصعوبات التي تحد من استخدام الفصول االفتراضیة في برنامج التعلیم عن بعد 

ینة الدراسة وبیان الفروقات بین استجابات أفراد ع .من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس
 عدم  إلى، كما توصلت)سنوات الخدمة، درجة اإللمام نوع الكلیة،( إلى العوامل التالیة ًوفقا

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات أفراد عینة مجتمع الدراسة نحو استخدام 
، سنوات الخدمة، والفصول االفتراضیة في برنامج التعلیم عن بعد تعزى لمتغیر نوع الكلیة

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات عینة الدراسة نحو استخدام الفصول و
 الحاسب اآللي باستخداماالفتراضیة في برنامج التعلیم عن بعد تعزى لمتغیر درجة اإللمام 

راء أعضاء هیئة التدریس نحو استخدام الفصول آ(في المحور األول والمتعلق بمعرفة 
 بین استجابات ًوجود فروق دالة إحصائیا وعدم) التعلیم عن بعداالفتراضیة في برنامج 

أهمیة وصعوبات استخدام الفصول االفتراضیة (عینة الدراسة في المحور الثاني والثالث 
 وعدم ، الحاسب اآلليباستخدامتعزى لمتغیر درجة اإللمام ) في برنامج التعلیم عن بعد

 عینة الدراسة نحو استخدام الفصول فروق ذات داللة إحصائیة بین استجابات وجود
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االفتراضیة في برنامج التعلیم عن بعد في جمیع المحاور تعزى لمتغیر درجة اإللمام 
 .باستخدام اإلنترنت

 العصف استراتیجیة استخدام أثر على التعرف )٢٠١٠(أبومي   وهدفت دراسة
 التابعة للتعلیم رسالمدا من مدارس ثالث من الدراسة مجتمع وتكون التحصیل، في الذهني
 توزیعهم تم ،ةوطالب ًطالبا )٥٢( وتكونت عینة الدراسة من عمان، مدینة في الخاص
 فروق  وجودإلىوتوصلت الدراسة . ضابطة وثالثة تجریبیتین مجموعتین على ًعشوائیا

 الصف في المتفوقین الطلبة تحصیل متوسطات  بین(α. ≤ 0.05) إحصائیة داللة ذات
 المجموعتین ولصالح الذهني العصف ةالستراتیجی تعزى العلوم مادة في األساسي السابع

  . التجریبیتین
التعرف على االستراتیجیات التدریسیة ) ٢٠٠٩( وهدفت دراسة القحطاني 

المستخدمة من قبل معلمي معاهد وبرامج التربیة الفكریة بمدینة الریاض، كما هدفت 
دام معلمي التربیة الفكریة لبعض التعرف على المعوقات التي تحول دون استخ

االستراتیجیات التدریسیة، وعالقتها ببعض المتغیرات كجنس العینة، والخبرة التدریسیة، 
 ،والبیئة التعلیمیة، والدورات التدریبیة، واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي

 لجمع ةتبانالدراسة االس ًمعلما ومعلمة واستخدمت) ٢٨٩(تكونت عینة الدراسة من و
 األقلاستراتیجیة التعلیم التعاوني كانت  أن إلىوتوصلت الدراسة . العینة البیانات الالزمة

المعوقات التي تحد من استخدام معلمي معاهد  أن كما أظهرت نتائج الدراسة. ًاستخداما
ًیبا وبرامج التربیة الفكریة لبعض االستراتیجیات التدریسیة ذات الشدة المرتفعة مرتبة ترت

كثرة إعداد التالمیذ ذوي اإلعاقة الفكریة الذي یعهد للمعلم تدریسهم، : ًتنازلیا كاآلتي
ون أولیاء أمور التالمیذ، وجود تالمیذ غیر قابلین للتعلم داخل الصف الدراسي، اوغیاب تع

وقلة الحوافز المادیة والمعنویة لمن یبدع من المعلمین، وقلة الدورات التدریبیة أثناء 
دمة في مجال استخدام االستراتیجیات المناسبة لتدریس ذوي اإلعاقة الفكریة، وعدم الخ

وجود معلم مساعد في الصف، ووجود تالمیذ غیر ناطقین في الصف، وقلة الوسائل 
والتقنیات التعلیمیة، وكثرة أعباء المعلم التدریسیة واإلداریة، وطبیعة محتوى المنهج 

وتوصلت . الستراتیجیات التدریسیة المستخدمة في عرضهالدراسي ال تساعد على تنویع ا
الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في استجابات أفراد عینة الدراسة في 
االستراتیجیات التدریسیة المستخدمة والمعوقات التي تحول دون استخدام معلمي التربیة 

تغیر جنس العینة، والخبرة الفكریة لبعض االستراتیجیات التدریسیة حسب اختالف م
ووجود فروق ذات داللة إحصائیة في استجابات أفراد عینة . التدریسیة، والبیئة التعلیمیة

الدراسة في االستراتیجیات التدریسیة من قبل معلمي معاهد وبرامج التربیة الفكریة بمدینة 
جیات الریاض، تعزى الختالف مدى حصولهم على دورات تدریبیة في مجال استراتی

  .وأسالیب التدریس، وذلك لصالح الحاصلین على دورات تدریبیة
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 العصف طریقة استخدام أثر علىالتعرف ) ٢٠٠٨(سنینة أبو  وهدفت دراسة 
 العلوم كلیة طلبة لدى الجغرافیة مادة في الناقد التحصیل والتفكیر تنمیة في الذهني
 في المجموعة  وطالبةًطالبا) ٢٥ (ینة الدراسة من عوتكونت. األردناألونروا في  التربویة

 ًطالبا )٢٨( عددها بلغ ضابطة واألخرى الذهني العصف تدریسهم بطریقة  تمالتجریبیة،
 داللة ذات فروق  وتوصلت الدراسة إلى وجود،التقلیدیة تدریسهم بالطریقة تم وطالبة

 بطریقة درست التي التجریبیة لصالح المجموعةو )٠.٠٥( الداللة مستوى على إحصائیة
 .الذهني العصف

على استراتیجیات التدریس الفعال   التعرفإلى) (Sarah, 2007 وهدفت دراسة
 أن دراسةالوقد كشفت . لرفع التحصیل األكادیمي للمراهقین ذوي الدخل المنخفض

 وفي ،الوالیات المتحدة تعمل في الظاهر للحفاظ على السلم االجتماعي المدارس العامة في
 وهو ما لم یالحظه الباحثین الذین درسوا لألمامالحركة  ل على تسهیلنفس الوقت تعم

 وقد كشف االطالع على ما قدمه لألطفالاالستراتیجیات الفعالة لرفع التحصیل الدراسي 
 أن هم لم یتفقوا على الجهود التعلیمیة المستهدفة فالبعض منهم اعتبروا أن نالباحثو

نظم المكافآت والعقوبات   استخدامإلى ا، ودعوالمسؤولیة عن النجاح تكمن في الطالب
ن بقوة على ضرورة تكافؤ وكما أكد هؤالء الباحث. ع أقرانهملتحفیز الطالب للتنافس م

النظام المدرسي  أن  إلىاآلخرأشار البعض  ، من ناحیة أخرى..الفرص لجمیع الطالب
مساعدة إضافیة تخضع لعملیة تحول جذري، وتقدیم  أن وطرق التدریس التقلیدیة یجب

 إلىسیؤدي هذا التحول .  امتیازاتأوللشباب المحرومین للتعویض عن عدم وجود وسائل 
االستفادة من الدوافع الذاتیة للمراهقین ذوي الدخل المنخفض من خالل االستراتیجیات 

یوفر فرصة  أن من شأنه أن كما. یة بین المعلم والطالبیجابالتي تعزز العالقات اإل
لطالب ذوي الدخل المنخفض لتجربة هذا النوع من النجاح األكادیمي مقارنة مع متساویة ل

أقرانهم األكثر ثراء من خالل استكمال تعلیمهم مع التدخالت الموجهة نحو رفع مستویات 
ً غیر متناسقة، ولكنها عموما وقد كانت النتائج من الدراسات التي تمت مراجعتها. اإلنجاز

 المعلمین العلیا، والمناهج الدراسیة الصارمة، والتعلم المتمحور توقعات أن دعمت المفهوم
  التحصیل الدراسي علىیاإیجابت أثردرجة لوالنظر في االختالفات الثقافیة حول الطالب، 

استخدام استراتیجیة التعلم  أثر إلى معرفة) ٢٠٠٧(وهدفت دراسة الرفاعي 
ت وتفاعالتهم، مقارنة بالطریقة التعاوني في تحصیل الطلبة الصم في مادة الریاضیا

تم توزیعها  ًطالبا وطالبه) ٣٦(من  وتكونت عینة الدراسة ).الفردیة والتنافسیة(التقلیدیة 
إلى مجموعة تجریبیة درست بالطریقة التعاونیة، ومجموعة ضابطة درست بالطریقة 

لبة الصم فروق ذات داللة إحصائیة في تحصیل الط وجود وتوصلت الدراسة إلى التقلیدیة
من الصف الرابع األساسي في مادة الریاضیات تعزى لطریقة التدریس، لصالح المجموعة 
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فروق ذات داللة إحصائیة متوسط تحصیل الطلبة الصم في المجموعة  ووجود التجریبیة
 . لتحصیلي البعدي في مادة الریاضیات تعزى لمتغیر الجنساالتجریبیة على االختبار 

استخدام العصف الذهني في  أثر إلىالتعرف ) ٢٠٠٦(وهدفت دراسة الجالد 
وتكونت عینة الدراسة من . تحصیل طالب الصف الخامس في مادة التربیة اإلسالمیة

في دولة  ًطالبا من طالب الصف الخامس الذین یدرسون مادة التربیة اإلسالمیة) ٢٨(
 صمم أحدهما لقیاس درجة ریناسة اختباالدر وقد استخدمت. اإلمارات العربیة المتحدة

 وجود فروق ذات داللة إلى الدراسة تحصیل الطالب في مادة التربیة اإلسالمیة، وتوصلت
بین مجموعتي الدراسة في درجة تحصیل الطالب في مادة التربیة ) ٠.٠٥ ≤ α(إحصائیة 

  .نياإلسالمیة، لصالح المجموعة التجریبیة التي تعلمت باستخدام العصف الذه
والتعلیم  ُبعد، عن التعلیم بین المقارنة إلى (Harry, 2006)وهدفت دراسة  

وقد استخدمت الدراسة  .أریزونا وفلوریدا، بوالیتي المجتمع خدمة كلیات في التقلیدي
 ثالث على ّوزعت وطالبة ًطالبا) ١٢٠( من الدراسة عینة وتكونت التجریبي، المنهج

 التعلیم عن بعد یتیح أن المجموعة التجریبیة ترىن  أإلى وتوصلت الدراسة .مجموعات
 المباشرة الخبرة بأن التقلیدیة المجموعة رأت بینما المعلوماتیة، في للتوسع للطالب فرصةال

 االفتراضیة، المختبرات أن المجموعة التجریبیة وكما بینت ُبعد، عن المتعلمین عند تقل
  .التجاربض أداء بع في لسرعةا وعدم والتقیید، الروتین عن لالبتعاد صةفر

 واقع التعلیم عن بعد في السودان على التعرف إلى) ٢٠٠٥(وراق  وهدفت دراسة
ًأستاذا جامعیا) ٤٠(وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي وتكونت عینة الدراسة من  ّ، 

لیم نه یتم تزوید الدارسین ببعض المهارات الالزمة عند دراستهم لبرنامج التعأ إلىوتوصلت 
التركیز المكثف علي استخدام الوسائط التعلیمیة في عملیة التعلیم  كما یتم .عن بعد

ویتلقى القائمین بأمر التعلیم عن بعد بجامعة السودان  .بجامعة السودان المفتوحة
نظرة المجتمع للتعلیم عن بعد تعلیم من الدرجة  أن كما. المفتوحة لدورات تدریبیة مستمرة

  . المستویات العلمیة تقل عن مستویات الدراسة بالجامعات المقیمةن إ الثانیة حیث
  :التعلیق على الدراسات السابقة

تنوعت الدراسات السابقة من حیث هدفها ومجتمعها وعینتها، فمنها ما تناول 
واقع التعلیم عند ومنها ما تناول عالقة التعلیم عن بعد ببعض المتغیرات، ومنها ما تناول 

یجیات التدریسیة وعالقتها ببعض المتغیرات األخرى، وتتمیز الدراسة الحالیة بعض االسترات
عن هذه الدراسات في مجتمعها وعینتها وفي ربطها بین متغیري مستوى التحصیل وبعض 
االستراتیجیات التدریسیة المستخدمة من قبل المعلمین، ورغم ذلك أفادت من هذه الدراسات 

ة وفي تعرف بعض المراجع التي أمكن الرجوع إلیها في تناول بعض المفاهیم النظری
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لإلفادة منها في هذه الدراسات، إضافة إلى اإلفادة من هذه الدراسات في إعداد أداة 
  .الدراسة الحالیة وبعض اإلجراءات المنهجیة وفي تفسیر النتائج ومناقشتها

  :فرضیات الدراسة
اغة الفرضیات التالیة بعد عرض اإلطار النظري والدراسات السابقة یمكن صی

  :للدراسة
ً دال إحصائیا على مستوى التحصیل الدراسي ال یوجد أثر :الفرضیة الرئیسیة

التعلم التعاوني، العصف (للطالب یرجع الستخدام المعلمین الستراتیجیات 
  :، ویتفرع عنها الفرضیات التالیة)الذهني، التعلم من بعد

لتحصیل الدراسي للطالب یرجع الستخدام ً دال إحصائیا على مستوى ایوجد أثرال  .١
  المعلمین الستراتیجة التعلم التعاوني

ً دال إحصائیا على مستوى التحصیل الدراسي للطالب یرجع الستخدام یوجد أثرال  .٢
  المعلمین الستراتیجة التعلم من بعد

ً دال إحصائیا على مستوى التحصیل الدراسي للطالب یرجع الستخدام یوجد أثرال  .٣
  .ین الستراتیجة العصف الذهنيالمعلم

  :منهجیة الدراسة
 المنهج الوصفي الذي یدرس الظاهرة كما توجد في الواقعاعتمدت الدراسة 

والمستندة على المسح المیداني للحصول على البیانات من مصادرها الرئیسیة من خالل 
أن ومعالجة ستبانة تم تصمیمها وفق الخطوات العلمیة المعتمدة بهذا الشا على االعتماد

 تسهم في تحسین استنتاجاتالفرضیات للوصول إلى الختیار ًالبیانات وتحلیلها إحصائیا 
  .الواقع وتطویره

  :مجتمع وعینة الدراسة
وتــم  تكــون مجتمــع الدراســة مــن جمیــع المدرســین العــاملین فــي مــدارس الیوبیــل

) ٧٢(ســترداد اســتبانة وتــم ا) ٨٥(اختیــار عینــة عــشوائیة مــن المعلمــین حیــث تــم توزیــع 
 عـدد االسـتبانات أصـبحفقـد  هوعلیـ %)٨٤.٧(ن نسبة االسـترداد بلغـت إ وبذلك ف،استبانة

  .استبانة )٧٢(الصالحة للتحلیل 
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  : الدراسةأداة
 وبیان مدى تأثیر ستبانة بهدف الحصول على البیانات األولیةتم تصمیم اال

التحصیل الدراسي لدى الطالب االستراتیجیات التدریسیة المستخدمة من قبل المعلیمن على 
 األولالقسم  حیث تناول ،ستبانة من قسمین رئیسیین االت، وتكونمن وجهة نظرهم

 بینما شمل )سنوات الخبرة ، المؤهل العلمي،نوعال(هي  وعینةلالمتغیرات الدیموغرافیة ل
ة العصف م التعاوني واستراتیجیوالمتمثلة باسترتیجیة التعل القسم الثاني متغیرات الدراسة

 .ن بعدمالذهني واستراتیجة التعلم 
   :داةاأل تصحیح

 أوافـق( على االسـتبانة اإلجابةتم استخدام مقیاس لیكرت الخماسي حیث تدرجت 
ــشدة،  ــر متأكــد، ال أوافــقب ــق، غی ــشدةأوافــق، ال أواف ــم )  ب ــدرجاتإعطــاءوقــد ت التالیــة   ال

ــي لإل ــا یل ــات كم ــوالي وبغــرض ت)١ و٢ و٣ و٤ و٥(جاب ــى الت ــسیر عل اســتجابات عینــة  ف
 ٣ ÷ ٤  =١ إجابــةقــل أ – ٥ إجابــة أعلــى: الدراســة علــى مــا یلــي الدراســة فقــد اعتمــدت

ـــستویات  ـــستویات اإل ١.٣٣= م ـــون م ـــه تك ـــا یوعلی ـــة كم ـــيجاب  ٢.٣٣ = ١.٣٣ + ١ :ل
ـــةمـــستوى  ـــة مـــستوى ٣.٦٧= ١.٣٣ + ٢.٣٤و.  مـــنخفضإجاب  ٣.٦٨و.  متوســـطإجاب

   مرتفعإجابة مستوى فأكثر،
  :ة الدراسةثبات أدا

 ّتم احتساب معامل االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا
(Cronbach’s Alpha)وكانت النتائج كما یوضحها الجدول التالي ، :  

  قیم معامل االتساق الداخلي لفقرات االستبانة): ١(جدول 
  قیمة ألفا  عدد الفقرات  البعد  التسلسل

 ٨٩.٨  ٥  استراتیجیة التعلیم التعاوني ١
 ٧٥.٤  ٦  استراتیجیة التعلیم عن بعد  2
  ٨٦.٥ ٦ استراتیجیة العصف الذهني  3
 ٨٨.٣  ٥ التحصیل الدراسي  4

 ٩٤.٦ ٢٢   ككلاألداة
ّأن قیم معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا لمتغیرات  )١(یشیر الجدول رقم 

 ما بلغت للمتغیر التابعبین )٩٤.٦( ككل بلغت )التدریسیة االستراتیجیات(الدراسة المستقلة 
ما بین   المتغیر المستقلألبعادوتراوحت معامالت الثبات . ٨٨.٣) التحصیل الدراسي(
وهذا مؤشر على االتساق ) ٠.٦٠( وبالتالي تكون جمیع القیم أكبر من )٨٩.٨ –٧٥.٤(

  .بین فقرات أداة الدراسة
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  -٣٧٨ -

  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة
 إجراء بهدف(SPSS)  حصائیة للعلوم االجتماعیةتم استخدام برنامج الحزمة اإل

  :التحلیالت اإلحصائیة المختلفة التالیة
  اختبار الثبات معامل)Cronbach Alpha ( كرونباخ ألفا بهدف التحقق من

 .مقدار االتساق الداخلي ألداة القیاس كأحد المؤشرات على ثبات أداة الدراسة
  استخدام اإلحصاء الوصفي)Descriptive Statistics ( من خالل التكرارات

والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة ودرجة الموافقة لتقدیم وصف شامل 
  .لدرجة موافقة أفراد عینة الدراسة على الفقرات المختلفة

 استخدام تحلیل االنحدار الخطي البسیط والمتعدد Simple، and Multiple، 
Regressions)(لة على التابعالمتغیرات المستق أثر  لبیان.  

  :وصف خصائص عینة الدراسة
لبیان وصف خصائص عینة الدراسة، تم إیجاد التكرارات والنسب المئویة 

  :للمتغیرات الدیموغرافیة ألفراد عینة الدراسة على النحو التالي
    التكرارات والنسب المئویة وفقا للمتغیرات الدیموغرافیة) ٢(جدول 

  المتغیر اتالخیار العدد %النسبة المئویة
 الذكور ٣٨ ٥٢.٨
  لنوعا اإلناث ٣٤ ٤٧.٢
 بكالوریوس ٥٢ ٧٢.٢
  المؤهل العلمي ماجستیر ٢٠ ٢٧.٨
  سنوات٥ قل منأ ١٢ ١٦.٧
 ١٠قل من أ إلى -٦ ٢٠ ٢٧.٨
 ١٥قل من أ إلى -١٠ ٢٤ ٣٣.٣
   فأكثر١٥ ١٦ ٢٢.٢

  سنوات الخبرة

وأن . الذكور ة الدراسة من عینأفراد من%) 52.8( أن )٢(یشیر الجدول رقم 
 أشار بخصوص المؤهل العلمي فقد أما .اإلناثمن   عینة الدراسةأفرادمن  %)47.2(

بینما بلغت   %)72.2( على حیث بلغتوریوس هي األحملة البكال نسبة أن إلىالجدول 
نسبة الذین تتراوح خبراتهم ما  أن أیضا ویبین الجدول%) 27.8(نسبة حملة الماجستیر 

من  ن نسبةأو  نسبةأعلىوهي   %)33.3(سنة بلغت ) ١٥قل من أ إلى -١٠(بین 
   .األقلالفئة  وهي %)16.7( فقد بلغت) ٥قل من أ إلى -١( تتراوح خبراتهم من
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  -٣٧٩ -

  :نتائج الدراسة
  :ًأوال فیما یتعلق باستراتیجیة التعلم التعاوني

 إلجاباتدرجة الموافقة و المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والترتیب )٣(جدول 
 عینة الدراسة على الفقرات التي تقیس استراتیجیة التعلیم التعاوني

رقم 
المتوسط   الفقرة  الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
درجة   الترتیب المعیاري

  الموافقة

١ 
 على استخدام استراتیجیة تقسیم أركز

الطلبة إلى مجموعات وفق مستویات 
   الدراسيتحصیلهم

 عالیة 1 1.175 4.23

   استخدام استراتیجیة أفضل ٢
 متوسطة 6 1.347 3.20  البحث الجماعي في التدریس

  م التعاوني استراتیجیة فرق التعل ٣
 عالیة 3 1.210 3.89   استخدامااألكثرهي 

   حرص على استخدام استراتیجیاتأ ٤
 عالیة 5 1.284 3.75  التعاون لحل المشكالت

ركز على ستخدمها تأاالستراتیجیة التي  ٥
  عالیة 2 1.088 4.09  المحتوى العلمي الذي یثیر انتباه الطلبة

على   عینة الدراسةإلجابات الحسابیة المتوسطات بأن ،)٣( یشیر الجدول رقم
) ٤.٢٣ -٣.٢٠(التعاوني تراوحت ما بین  التعلیم استراتیجیة التي تقیس العبارات

والتي تنص ) ١( وجاءت الفقرة رقموبدرجات موافقة تدرجت ما بین المتوسطة والعالیة،
 على استخدام استراتیجیة تقسیم الطلبة إلى مجموعات وفق مستویات أركز" :على

 )١.١٧٥(وانحراف معیاري ) ٤.٢٣( بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي " الدراسيتحصیلهم
 استخدام أفضل " :تنص والتي) ٢( في حین جاءت الفقرة رقم وبدرجة موافقة عالیة

 قدره في المرتبة األخیرة وبمتوسط حسابي تیجیة البحث الجماعي في التدریساسترا
وتفید هذه النتائج مدى   وبدرجة موافقة متوسطة)١.٣٤٧(  وبانحراف معیاري)٣.٢٠(

  .المعلمین الستراتیجیة التعلیم التعاوني في مدارس الیویببل استخدام
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  -٣٨٠ -

  فیما یتعلق باستراتیجیة التعلم من بعد: ًثانیا
 إلجاباتودرجة الموافقة  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والترتیب )٤(جدول 

 عینة الدراسة على الفقرات التي تقیس التعلیم عن بعد

المتوسط   الفقرة  الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجة   الترتیب المعیاري

  الموافقة

  ستخدم استراتیجیة التعلیم أ  ٦
 عالیة ٦ 1.147 1.90  راسیة الدأهدافيعن بعد لتحدید 

٧ 
   استخدام استراتیجیة التعلیم أفضل

   أوقاتعن بعد لخدمة الطلبة في 
  ما بعد الدوام

 متوسطة ١ 1.344 3.89

    التعلیم عن بعداستراتیجیةتشكل  ٨
 منخفضة 2 1.207 3.83  حد مكونات استراتیجیات التدریسأ

  التعلیم  استراتیجیةأطبق  ٩
 عالیة 3 1.294 3.72  دى الطلبةعن لتعزیز الفهم ل

  هتم بتطویر ودعم مهارات أ ١٠
 عالیة 4 1.263 3.66  عن بعد التعلیم

  عتبر شبكة االنترنت جزءا أ ١١
  عالیة ٥ 1.219 3.25   في العملیة التعلیمیةأساسیا

على   عینة الدراسةإلجابات الحسابیة المتوسطات بأن ،)٤( یبین الجدول رقم
 ) ٣.٨٩ -١.٩٠(تراوحت ما بین بعد استراتیجیة التعلیم عن سالتي تقی العبارات

والتي تنص ) ٧( وبدرجات موافقة تدرجت ما بین المنخفضة والعالیة، وجاءت الفقرة رقم
 ما بعد الدوام أوقات استخدام استراتیجیة التعلیم عن بعد لخدمة الطلبة في أفضل" :على

وبدرجة موافقة  )١.٣٤٤(ف معیاري وانحرا) ٣.٨٩(بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي 
ستخدم استراتیجیة التعلیم عن أ : علىتنص والتي) ٦( في حین جاءت الفقرة رقم عالیة

وبانحراف ) ١.٩٠( قدره في المرتبة األخیرة وبمتوسط حسابي"  الدراسیةأهدافيبعد لتحدید 
ي مدارس المعلمین ف أن وبدرجة موافقة منخفضة، ویظهر من الجدول) ١.١٤٧(معیاري 

   .الیوبیل یستخدمون استراتیجیة التعلیم عن بعد
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  -٣٨١ -

  فیما یتعلق باستراتیجیة العصف الذهني: ًثالثا
 إلجاباتودرجة الموافقة  المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والترتیب) ٥(جدول 

  عینة الدراسة على الفقرات التي تقیس العصف الذهني

المتوسط   الفقرة  الرقم
بيالحسا  

االنحراف 
درجة   الترتیب المعیاري

  الموافقة

  للطلبة الحریة  سمح خالل الحصةأ  ١٢
 متوسطة 5 1.279 3.66  أفكارهمفي التعبیر عن 

 عالیة 3 1.399 3.80  ترك للطلبة فرصة دمج فكرتین أو أكثرأ ١٣

١٤ 
ل استخدام استراتیجیة العصف ضفأ

  على حل  الذهني لمساعدة الطلبة
  بعض المشكالت

 عالیة 2 1.262 4.18

استراتیجیة العصف الذهني  ستخدمأ ١٥
  عالیة 4 1.080 3.77  الستثارة الخیال والمرونة

١٦ 
ستخدم استراتیجیة العصف الذهني أ

كاستراتیجیة تعلیمیة في الحلقات 
  التدریسیة التطبیقیة

 متوسطة 6 1.248 3.43

  حدد المهارات التي بحاجة إلى أ  ١٧
  عالیة 1 1.101 4.20   العصف الذهنياستخدام استراتیجیة

على   عینة الدراسةإلجابات الحسابیة المتوسطات أن إلى ،)٥( یشیر الجدول رقم
وبدرجات ) ٤.٢٠ -٣.٤٣(تراوحت ما بین  متغیر العصف الذهني التي تقیس العبارات

حدد أ" :والتي تنص على) ١٧(موافقة تدرجت ما بین المتوسطة والعالیة، وجاءت الفقرة رقم
 بالمرتبة األولى بمتوسط "المهارات التي بحاجة إلى استخدام استراتیجیة العصف الذهني

في حین جاءت الفقرة  وبدرجة موافقة عالیة )١.١٠١(وانحراف معیاري ) ٤.٢٠(حسابي 
ستخدم استراتیجیة العصف الذهني كاستراتیجیة تعلیمیة في أ" : علىتنص والتي) ١٦(رقم

) ٣.٤٣( قدره في المرتبة األخیرة وبمتوسط حسابي" لتطبیقیةالحلقات التدریسیة ا
 وجد موافقة إلىوبشكل عام تشیر الدراسات  وبدرجة موافقة) ١.٢٤٨(وبانحراف معیاري 

  .استرایجیة العصف الذهني على التحصیل الدراسي أثر من عینة الدراسة على
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  -٣٨٢ -

 إلجاباتودرجة الموافقة  لترتیبالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة وا )٦(جدول 
  التحصیل الدراسي عینة الدراسة على الفقرات التي

المتوسط   الفقرة  الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجة الترتیب المعیاري

  الموافقة
  عالیة 1 1.306 3.95  زیادة في فهم المواد الدراسیة  ١٨
  متوسطة 5 1.303 3.22  زیادة الرغبة في المذاكرة لدى الطلبة  ١٩

  تحسین المعدالت التراكمیة   ٢٠
  متوسطة 3 1.151 3.67  في المواد الدراسیة

  عالیة 2 1.304 3.75  في الغرفة الصفیة تحسین التركیز  ٢١
  متوسطة 4 1.355 3.55  التحصیلیة في االختبارات المعدالت زیادة  ٢٢

على   عینة الدراسةإلجابات الحسابیة المتوسطات أن إلى ،)٦( یشیر الجدول رقم
وبدرجات ) ٣.٩٥ -٣.٢٢(متغیر التحصیل الدراسي تراوحت ما بین  التي تقیس العبارات

زیادة " :والتي تنص على) ١٨( المتوسطة والعالیة، وجاءت الفقرة رقم موافقة تراوحت بین
وانحراف معیاري ) ٣.٩٥( بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي "في فهم المواد الدراسیة

زیادة الرغبة "والتي تنص على  )١٩(ة عالیة وجاءت الفقرة رقم وبدرجة موافق )١.٣٠٦(
  .األخیرةبالمرتبة " في المذاكرة لدى الطلبة

   :اختبار فرضیات الدراسة
 االستراتیجیات أثر  فرضیات الدراسة تم استخدام االنحدار المتعدد لدراسةالختبار 
  :على التحصیل الدراسي) هنيیم عن بعد، والعصف الذلالتعلیم التعاوني، التع(التدریسیة 

HO :دال إحصائیا على مستوى التحصیل  أثرال یوجد: الفرضیة الرئیسة ً
التعلم التعاوني، (الدراسي للطالب یرجع الستخدام المعلمین الستراتیجیات 

 .)العصف الذهني، التعلم من بعد
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  -٣٨٣ -

 األولىنتائج اختبار الفرضیة الرئیسیة  )٧( جدول
R 

معامل 
 باطاالرت

R2  
معامل 
 التفسیر

F  
 المحسوبة

Sig** 
  مستوى
 الداللة

 معامل االنحدار

    β  الخطأ
 المعیاري

T 
 المحسوبة

Sig** 
  مستوى
 الداللة

٠.٠٠٠ ٨٢.٨١ ٠.٧٥٣ ٠.٨٦٧ .291 .196 1.520 .133 

  ٠.٠٥ داللة إحصائیة عند مستوىا یكون التأثیر ذ*
الحصیل  في تراتیجیات التدریسیةاالس أثر )٧(تبین النتائج الواردة في الجدول 

 االسترایجیات التدریسیة  بینR معامل االرتباط  بلغت قیمةإذ الدراسي في مدارس الیوبیل
ما قیمته  أن أي (753.) فقد بلغ معامل التحدید أما (867.)الكلیة  والتحصیل الدراسي

یجیات ناتج عن التغیر في االسترات التحصیل الدراسي  من التغیرات في(%75.3)
والتي  المحسوبة F قیمة التأثیرویؤكد هذا ، β (.291)قیمة التأثیر  التدریسیة وقد بلغت

 كانت قیمة إذا ووفقا لقاعدة القرار (α≤ 0.05)وهي دالة عند مستوى  (82.81)بلغت 
F اكبر من قیمة المحسوبة F الجدولیة ترفض الفرضیة العدمیة وتقبل البدیلة وعلیه 

 لالسترایجیات أثر یوجد :والتي تنص على دمیة وتقبل الفرضیة البدیلةترفض الفرضیة الع
  التدریسیة على التحصیل الدراسي

  :  الفرضیات الفرعیة اآلتیةالفرضیةوتنبثق من هذه 

Ho1 : دال إحصائیا على مستوى التحصیل الدراسي للطالب یوجد أثرال ً
 . التعاونيیرجع الستخدام المعلمین الستراتیجة التعلم

  tنتائج تحلیل اختبار) ٨(جدول 

T المحسوبة T الجدولیة Beta  Sig**النتیجة  مستوى الداللة 

 رفض  001.  453. 1.96  3.365
ویتضح من  One sample t –test تحلیل الختبار هذه الفرضیة تم استخدام

عند  إحصائیا الجدولیة وهي دالة كبر من قیمتهاأ المحسوبة Tقیمة أن )٨(الجدول 
رفض الفرضیة العدمیة وقبول وهذا یعني  α =0.05)() (Sig. = 0.00 مستوى
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ً دال إحصائیا على مستوى التحصیل الدراسي یوجد أثر : تنص علىيالبدیلة والتالفرضیة 
  .للطالب یرجع الستخدام المعلمین الستراتیجة التعلم التعاوني

ي من مشاركة لجمیع وربما یرجع ذلك لما تتمیز به استراتیجیة التعلم التعاون
ًالمتعلمین واثارة الهتمامهم وجعلهم أكثر فاعلیة واندماجا في العملیة التعلیمیة وتحویل  ٕ
دورهم من متلقین سلبیین في العملیة التعلیمیة إلى مشاركین بفاعلیة فیها، وتتفق هذه 

تعلم النتیجة مع نتائج العدید من الدراسات التي أكدت فاعلیة استخدام استراتیجیة ال
  .التعاوني في العملیة التعلیمیة

Ho2 :Ho1:  دال إحصائیا على مستوى التحصیل الدراسي یوجد أثرال ً
 . عن بعدللطالب یرجع الستخدام المعلمین الستراتیجة التعلم

 tنتائج تحلیل اختبار) ٩(جدول 

T المحسوبة T الجدولیة Beta  Sig**النتیجة  مستوى الداللة 

 رفض  000٠.  385. 1.96  2.770
ویتضح من  One sample t –test تحلیل الختبار هذه الفرضیة تم استخدام

عند  إحصائیا الجدولیة وهي دالة كبر من قیمتهاأ المحسوبة T قیمة أن )٩(الجدول 
رفض الفرضیة العدمیة وقبول الفرضیة وهذا یعني  α =0.05) (Sig. = 0.00مستوى
ً دال إحصائیا على مستوى التحصیل الدراسي للطالب ثریوجد أ :والتي تنص على البدیلة

   .یرجع الستخدام المعلمین الستراتیجة التعلم عن بعد
وبما یرجع ذلك لما تتمیز به استراتیجیة التعلم من بعد من تشویق وجذب 
الهتمام المتعلمین ومراعاة إلمكاناتهم واستعداداتهم مع مراعاة الحریة والفاعلیة للمتعلمین 

حة التعلم لكل منهم حسب طاقته وفي الوقت الذي یناسبه، وتتفق هذه النتیجة مع ٕواتا
نتائج العدید من الدراسات التي أكدت فاعلیة استراتیجیة التعلم من بعد في عالقتها ببعض 

 .المتغیرات
Ho3 :Ho1:  دال إحصائیا على مستوى التحصیل الدراسي یوجد أثرال ً

 .الذهني فن الستراتیجة العصللطالب یرجع الستخدام المعلمی
 tنتائج تحلیل اختبار) ١٠(جدول 



 م ٢٠١٥أبریل لسنة )  الجزء الخامس١٦٣: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد

  -٣٨٥ -

T 
 المحسوبة

T 
 النتیجة  مستوى الداللة**Beta  Sig الجدولیة

 رفض  000٠. 378. 1.96  2.84
ویتضح من  One sample t –test تحلیل الختبار هذه الفرضیة تم استخدام

عند  إحصائیا لجدولیة وهي دالةا كبر من قیمتهاأالمحسوبة  Tقیمة أن )10(الجدول 
رفض الفرضیة العدمیة وقبول الفرضیة وهذا یعني  α =0.05) (Sig. = 0.00 مستوى
ً دال إحصائیا على مستوى التحصیل الدراسي للطالب یوجد أثر :والتي تنص على البدیلة

   .الذهني یرجع الستخدام المعلمین الستراتیجة العصف
ستراتیجیة العصف الذهني من مراعاة للفروق وبما یرجع ذلك لما تتمیز به ا

ًالفردیة بین المتعلمین واثارة الهتمامهم جمیعا وجعل المتعلمین أكثر فاعلیة واندماجا في  ً ٕ
عملیة التعلم، وتتفق هذه الدراسات من نتائج الدراسات السابقة التي أكدت فاعلیة 

  .استراتیجیة العصف الذهني في عالقتها ببعض المتغیرات
   :تائجالن

 استراتیجیة (التدریسیة  لالستراتیجیات أثر  وجوداإلحصائي التحلیلنتائج  بینت
، ) واستراتیجیة العصف الذهني،علیم عن بعدتراتیجیة التالتعلیم التعاوني، واس

  .على التحصیل الدراسي لطلبة مدارس الیوبیل
 ة مدارس السترایجیة التعلیم التعاوني على التحصیل الدراسي لطلب أثر وجود

 التركیز على استخدام استراتیجیة تقسیم الطلبة إلى مجموعات الیوبیل وقد كان
  .أهمیة األكثر الدراسي العامل وفق مستویات تحصیلهم

 التعلیم عن بعد على التحصیل الدراسي لطلبة مدارس  السترایجیة أثر وجود
ة الطلبة في  تفضیل استخدام استراتیجیة التعلیم عن بعد لخدموقد كان الیوبیل
  .أهمیة األكثر ما بعد الدوام العامل أوقات

 العصف الذهني على التحصیل الدراسي لطلبة مدارس  السترایجیة أثر وجود
 تحدید المهارات التي بحاجة إلى استخدام استراتیجیة العصف وقد كان الیوبیل

  . أهمیة األكثرالذهني 
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   :التوصیات
  : توصي الباحثة بما یلي  الدراسةاإلیهعلى ضوء النتائج التي توصلت 

 دراسات میدانیة حول هذا الموضوع تستهدف المعلمین والمعلمات، للتعرف إجراء .١
  الصحیحةواألسالیبلى مدى إلمامهم بآلیة استخدام االستراتیجیات التدریسیة، ع

  .الستخدامها في المواقف التعلیمیة
 التدریسیة ستراتیجیةدمة االوالمعدات الحدیثة الالزمة لخ األجهزةوفیر جمیع ت .٢

 . التعلیمیةاألهدافلتحقیق 
االستراتیجیات المناسبة  والعمل على تطبیق فادة من مزایا كل اسراتیجیةتاالس .٣

 للمدارس
التعلیم عن بعد، (التدریسیة الثالثة تراتیجیات االس لمقارنة أخرىات  دراسإجراء .٤

 لتحدید األخرىائق التعلیمیة الطر وباألسالیب) التعلیم التعاوني، والعصف الذهني
  . عدمهاأو هذه االستراتیجیات حنجا

 والعصف،  والتعلیم عن بعد،التعلیم التعاوني( التدریسات إستراتیجیضرورة دمج  .٥
الطلبة لما لها من ى ـإستراتیجیات التدریس المقررة علباقي ضمن ) الذهني
ي العملیة فكتهم مشاروالطلبة دور وتعزیز یة المهارات في تنم فاعلیة

 . التعلیمیة
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  :المراجع
 ،األنجلـو الـتعلم، القـاهرة ،مكتبـة وأسـالیب التعلـیم اسـتراتیجیات). ٢٠٠٤. (عزیـز مجـدي إبـراهیم 

 .المصریة
 الناقـد والتفكیـر التحـصیل تنمیـة في الذهني العصف طریقة أثر استخدام). ٢٠٠٨. (سنینة، عودة أبو 

لألبحـاث  النجـاح جامعـة  مجلـة،األردن فـي األونـروا التربویـة العلـوم آلیـة لـدى طلبـة الجغرافیة مادة في
  .٥، عدد ٢٢مجلد ) اإلنسانیةالعلوم (

 أثر استخدام استراتیجتي العصف الذهني والمنظم المتقـدم فـي ) ٢٠١٢(رنا احمد عبد الرحمن   مي،أبو
، رسالة ماجـستیر غیـر  في التحصیل والتكنولوجياألساسيتدریس العلوم للمتفوقین من الصف السابع 

  .األوسطمنشورة، جامعة الشرق 
  التعلیم االلكتروني والتعلیم الجوال، دار الكتب العلمیة، القاهرة) ٢٠٠٧(بسیوني، عبد الحمید.  
  ،أثر استخدام العصف الذهني فـي تـدریس مـادة التربیـة اإلسـالمیة علـى ). ٢٠٠٧. ( زكيماجدةالجالد

المجلـد التاسـع .بداعي لدى طالب الصف الخـامس فـي دولـة اإلمـاراتتحصیل وتنمیة مهارات التفكیر اإل
  .  العدد الثاني،عشر

 تقـویم كتـاب الفقـه المطـور المقـرر علـى طـالب الـصف الثالـث الثـانوي فـي ): ٢٠١٠( أحمـد، الجهیمي
 .١١٦، مجلة رسالة الخلیج العربي، ضوء المعاییر المعاصرة للكتاب المدرسي

 واقـع اسـتخدام معلمـي الریاضـیات بالمملكـة العربیـة الـسعودیة ). ٢٠٠٩. (زالحجیلي، محمد عبد العزیـ
دراسـات عربیـة فـي التربیـة وعلـم الـنفس، . البنائیة ومعوقات توظیفها من وجهة نظـرهم لمبادئ النظریة

١٠٦ -٧٥،)٤(،٣  
  یـة رامج التعلـیم عـن بعـد فـي كلیـة الترببـتوظیف تكنولوجیـا التعلـیم فـي ) ٢٠١١(حسنین، مهدي سعید

 عـدد ٢٣ هیئة التدریس، المجلة الفلـسطینیة للتربیـة المفتوحـة عـن بعـد، مجلـد أعضاءمن وجهة نظر 
٥ .  

 ،عمــان) مهـارة فـي التفكیـر١٠٠: (دلیـل مهـارات التفكیـر )٢٠٠٨.(عبـد الناصـر حـسین، ثـائر وفخـرو :
 . جهینة للنشر والتوزیع

 ،العملیـة، وتطبیقـات. وأسـالیبها میةاإلسـال التربیـة تـدریس طرائـق). ٢٠٠١. (أحمـد ناصـر الخوالـدة 
  .للنشر حنین دار عمان،

 أثــر برنــامج تــدریبي لمعلمــي الریاضــیات فــي مجــال التــدریس ).  م٢٠٠٣. (اهللا إبــراهیم الــدمیخي، عبــد
رسـالة . حل المشكالت في التحـصیل الدراسـي لطـالب الـصف الثـاني المتوسـط بمدینـة الریـاض بأسلوب

  . تربیة، جامعة الملك سعود، الریاضكلیة ال. غیر منشورة ماجستیر
 الـصفي الطلبـة تحـصیل فـي التعـاوني التعلم استراتیجیة أثر استخدام. )٢٠٠٧( .يعل الرفاعي، عالیة 

 .االجتماعیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة دمشق وتفاعالتهم الریاضیات
 في التحـصیل األكـادیمي لطالبـات أثر استخدام استراتیجیة التعلم المقلوب): ٢٠١٥( حنان أسعد، الزین 

، )١٤(المجلـد ، المجلة الدولیة التربویة المتخصـصة، كلیة التربیة بجامعة األمیرة نورة بنت عبد الرحمن
  ).١(العدد



 م ٢٠١٥أبریل لسنة )  الجزء الخامس١٦٣: (مجلة كلیة التربیة، جامعة األزهر، العدد

  

  -٣٨٨ -

  التعلـیم التعـاوني، نظریـات ). ٢٠٠٨. ( علـي، علـي وسـرطاوي، عـادلوأبـوسعادة، جودت وعقـل، فـواز
  . وتطبیقات ودراسات، عمان، دار وائل

  تربیة الموهوبین والمتفوقین، دار الفكر، األردن): ٢٠٠٩(السمادوني إبراهیم.  
 ٕطــرق واســتراتیجیات التــدریس التطبیقــات فــي مجــال ).  م٢٠٠٩(الحمیــد  الــشافعي، صــبحیة بنــت عبــد

  . مكتبة الرشد: الریاض. االقتصاد المنزلي
 یة التربیة بجامعة المنصورةإستراتیجیات التدریس المتقدمة، كل) ٢٠١٠(د حسن ین عبد الحمیھشا. 
 ،والتوزیع للنشر المناهج دار التدریس، عمان، أساسیات). ٢٠٠٦. (إبراهیم خلیل شبر.  
  مكتبــة المجتمـــع والتعلــیماالتجاهــات المعاصـــرة فــي التربیــة ) ٢٠٠٨(العزبــاوي، محمــد عبــد العزیــز ،

  . األردنالعربي، 
 خـانیونس، مكتبـة التعلـیم العـام، مراحـل فـي اتالریاضی تدریس إستراتیجیات .) ٢٠٠٧. (عفانة، عزو 

  . الجامعي الطالب
 تحلیـل مهـارات تنمیـة التعـاوني فـي الـتعلم اسـتراتیجیة اسـتخدام فاعلیـة). ــ٢٠٠٩. (القحطاني، اشرف 

 القـرى، أم، رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة، جامعـة المتوسـط الثالـث الـصف طـالب األدبـي لـدى الـنص
  .المكرمة

 ــسام، الكحیلــي ــة ): ٢٠١٥(  ســعودابت ــة فــي التحــصیل الدراســي للمــواد النظری ــة الفــصول المقلوب فاعلی
والتطبیقیــة وفــي تحقیــق التفاعلیــة بــین المعلمــة والطالبــة فــي الــصف الثــامن والتاســع مــن المرحلــة 

مكتبـة دار الزمـان ، المدینة المنورة،  بالمدینة المنورة٢٤المتوسطة دراسة وتجربة تربویة تدریسیة في م
  .شر والتوزیعللن

 فاعلیــة برنــامج تــدریبي مقتــرح علــى إكــساب معلمـــي ).  م٢٠١٠. (المــالكي، عبــد الملــك بــن مــسفر
رســالة . بعــض مهــارات الــتعلم النــشط وعلــى تحــصیل واتجاهــات طالبهــم نحــو الریاضــیات الریاضــیات

  . دكتوراه، كلیة التربیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة
  إثـر اسـتخدام برنـامج قبعـات التفكیـر فـي تنمیـة مهـارات التفكیـر ).٢٠١٢(المدهون، حنان خلیل محمـد

، كلیـة )غیـر منـشورة(اإلبداعي في مبحث حقوق اإلنسان لدي تالمیذ الصف السادس، رسالة ماجـستیر
  .التربیة، جامعة األزهر، غزة، فلسطین

 جیات التعلم النشط فاعلیة برنامج تدریبي مقترح قائم على إستراتی).  م٢٠١٠. (المطرفي، صالح غازي
مجلـة . المهـارات التدریـسیة لـدى الطـالب المعلمـین تخـصص علـوم طبیعیـة بجامعـة أم القـرى في تنمیة

   ١٦٧ – ١١٩، ص ص )١٣ (١التربیة العلمیة،
  واقع التعلیم عن بعد في السودان، رسالة ماجستیر، جامعة السودان للعلوم ) ٢٠٠٥(حمد أوراق، مریا
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