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فاعهية تطبيك إسرتاتيجيات انتدريس
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د.كامل كرٌم عبٌد

كلٌة التربٌة االساسٌة /جامعة دٌالى
مركز البحوث التربوٌة /وزارة التربٌة
كلٌة التربٌة ابن الهٌثم /جامعة بغداد

انفصم األول

مشكهة انبحث :
تتعدد المضاٌا المتعلمة باستخدام إستراتٌجٌات التدرٌس فً المٌدان التربوي
وٌكثر النماش عنها من لبل المعنٌٌن بهذا المجال  ،ذلن ألن تعلم الرٌاضٌات والعلوم
ٌمثل مشكلة حدودها العدٌد من الباحثٌن والتربوٌٌن والمدرسٌن والطلبة أنفسهم
للمراحل الدراسٌة كافة  .مثل دراسة (  ، ) Bottag ، 1993ودراسة ( ،1996
 ) Lawsonعالمٌا  ،ودراسة ( عبدهللا  ، )5994 ،ودراسة ( الكرش ) 5991 ،
عربٌا  ،ودراسة ( الطائً  ) 1005 ،ودراسة ( السعدي  ) 1001 ،ودراسة
(راجً  ) 1002 ،ودراسة ( ناصر  ) 1005 ،محلٌا ً .
ولكن ما ٌمترح من لبلهم لحل هذه المشكلة ال ٌتعدى الجانب النظري وتبمى
المعالجات المطروحة بعٌدة عن مشاكل المٌدان والتطبٌك العملً للمعالجات  ،ولعل
ما ٌمكن أن نشٌر إلٌه هنا إن هذه المعالجات ال تكتسب مصدالٌتها إال من خالل :
 .5تطبٌك معطٌات العلوم التربوٌة والنفسٌة ومستجداتها.
 .1تمدٌم العدٌد من الموضوعات العلمٌة فً تسلسل معٌن ٌتطلب توافر المتطلبات
األساسٌة الالزمة لدراسة موضوع جدٌد على أساس اتفاق هذه المتطلبات وفهمها
وعلٌه تبمى المتطلبات الجدٌدة .
 .2االهتمام بكل من الفهم فً مادتً الرٌاضٌات والعلوم وإجراء العملٌات بكفاءة ،
واالبتعاد عن المحسوس كلما تمدم المتعلم فً تعلٌمهما .
لذلن فأن إدارتً لسمً الرٌاضٌات والعلوم ٌتطلعان لمعرفة مدى فاعلٌة
إستراتٌجٌات التدرٌس من خالل تنفٌذ المدرسٌن لهما فً بعض الدروس  ،وذلن من
وجهة نظر الطلبة  .وبهذا فأن مشكلة البحث تتحدد بالسؤال الرئٌس اآلتً :
ما مدى فاعلٌة تطبٌك إستراتٌجٌات التدرٌس من وجهة نظر الطلبة ؟
وٌنبثك منه التساؤالت اآلتٌة :
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 .5ما مدى فاعلٌة تطبٌك إستراتٌجٌات التدرٌس فً تنمٌة المهارات االجتماعٌة
للطالب ،من وجهة نظر الطلبة ؟
 .1ما مدى فاعلٌة تطبٌك إستراتٌجٌات التدرٌس فً االهتمام بالجانب االنفعالً
للطالب ،من وجهة نظر الطلبة ؟
 .2ما مدى فاعلٌة تطبٌك إستراتٌجٌات التدرٌس فً تحسٌن البٌئة الصفٌة  ،من وجهة
نظر الطلبة ؟
 .3ما مدى فاعلٌة تطبٌك إستراتٌجٌات التدرٌس فً إدارة الصف بطرٌمة مناسبة،من
وجهة نظر الطلبة ؟
 .4ما مدى فاعلٌة تطبٌك إستراتٌجٌات التدرٌس فً تفاعل الطالب داخل الصف،من
وجهة نظر الطلبة ؟
 .5ما مدى فاعلٌة تطبٌك إستراتٌجٌات التدرٌس فً رفع مستوى التحصٌل  ،من
وجهة نظر الطلبة ؟
 .7ما مدى فاعلٌة تطبٌك إستراتٌجٌات التدرٌس فً تنمٌة مهارات التفكٌر عند
الطالب  ،من وجهة نظر الطلبة ؟
أهمية انبحث :
تعد التربٌة أساس صالح البشرٌة وفالحها  ،فهً لوة كبٌرة تستطٌع أن
تزكً النفوس وتنمٌها وتنمً األفراد وتصمل مواهبهم وتشحذ عمولهم وأفكارهم
وتدرب أجسامهم وتموٌها  ،كما إنها تستطٌع دفع المجتمع إلى العمل واالجتهاد
والتكامل ألنها وسٌلة لحل المشكالت والنهوض باألفراد من خالل إعدادهم إعداد
شامالً متكامالً متزنا ً لٌكونوا نافعٌن ألنفسهم ومجتمعهم سعداء فً حٌاتهم وأخرتهم
( الحٌلة  )35 : 1005 ،ومن المعلوم إن احد األسالٌب الفعالة لتحمٌك أهداف التعلٌم
النظامً ٌتم من خالل العملٌة التربوٌة بوصفها نشاطا ً إنسانٌا ٌسهم به كل من المعلم
والمتعلم ( العجٌلً )57 : 5995،
ونظرا ً لحدوث نملة نوعٌة مع مطلع سبعٌنٌات المرن الماضً وبداٌة المرن
الحالً فً التفكٌر التربوي .إذ أصبح المتعلم محور العملٌة التعلٌمٌة بدالً من المادة
الدراسٌة فمد أخذت البحوث التربوٌة والنفسٌة مسارا ً جدٌدا ً إذ اتخذ من المتعلم
واحتٌاجاته هدفا جدٌدا للعملٌة التعلٌمٌة .واتجهت تلن البحوث إلى محاولة الوصول
إلى إستراتٌجٌات وطرائك من شأنها أن تسهل عملٌة التعلم واكتساب المعرفة
ومعالجة المعلومات وكانت هذه الدراسات هً البداٌة أدت إلى ظهور نماذج للتعلٌم
والتعلم ) Joyce& weill,1988:P.221 ( .
وٌؤكد (  ) Brown , 1982على وظٌفة المعلم اإلستراتٌجً – الذي
ٌستخدم إستراتٌجٌات التعلٌم فً أثناء التخطٌط والتعلٌم – على الوسائل التً ٌستطٌع
الطلبة من خاللها أن ٌكونوا المعنى وٌصبحوا مستملٌن فً مشروع تعلمهم  ،ومن
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المساعد لنا أن ننظر مفاهٌمٌا ً إلى تحمٌك األهداف من خالل سلسلة من المهمات
المعٌارٌة .
فبعد اختٌار المحتوى ٌوجه المعلم اإلستراتٌجً اهتمامه األول نحو تحدٌد
األهداف الخاصة للتعلم وتعٌٌن أولوٌاتها  .وفً الحمٌمة ٌراعى المعلم فً تعلٌم
إستراتٌجٌات ( برنامج عمل مزدوج ) بسبب إن أهداف التعلم ال تحدد بالمعنى
المخصوص بمجال ما على المتعلم أن ٌعرفه فحسب  ،وإنما أٌضا باألسالٌب
واإلستراتٌجٌات التً تؤدي إلى تعزٌز تعلم ذلن المحتوى  .إذا ثمة حاجة إلى أخذ
مستوٌات التعلم المتعددة بعٌن االعتبار ( ) Brown ,1982:P.1
لذا تشٌر عملٌة التدرٌس إلى الظروف واإلمكانٌات كافة التً ٌوفرها
المدرس لطالبه فً أثناء حصص الرٌاضٌات والعلوم  ،كما ٌشٌر إلى اإلجراءات
التً ٌتخذها فً سبٌل مساعدة طالبه على تحمٌك األهداف المحددة للدرس  .وال ٌتم
ذلن إال من خالل استخدام إستراتٌجٌة تدرٌسٌة مناسبة .
ٌعبر عن اإلستراتٌجٌة التدرٌسٌة إنها مجموعة من األفعال وتتبع مخطط له
من التحركات ٌمودها المدرس وتؤدي إلى الوصول لنتائج معٌنة ممصودة وتحول
دون حدوث ما ٌعاكسها أو ٌنالضها ( رمضان ) 30 : 1002 ،
وٌرى الباحثون إن اإلستراتٌجٌة التدرٌسٌة تهتم بوصول المتعلم إلى هدف
معٌن  ،كما إنها نمٌة من أي نواتج سلبٌة مثل االهتمام أو عدم الدلة أو الفشل أو فمدان
الثمة  ،وهً مدخل عام لتعلٌم موضوع دراسً ما  .بٌنما نستخدم مفهوم الطرٌمة (
طرٌمة التدرٌس ) للتعبٌر عن العملٌة الفعلٌة لتطبٌك هذا المدخل على مولف تعلٌمً
معٌن .
ومن ذلن ٌرى الباحثون إن تحدٌد اإلستراتٌجٌة التدرٌسٌة المناسبة للدرس
ٌمكن أن تساعد المدرس فً :
 . 5تحدٌد الطرٌمة التً سٌتبعها المدرس لمساعدة طالبه على اكتساب أهداف الدرس
.
 .1توضح للمسؤولٌن عن لسمً الرٌاضٌات والعلوم اٌجابٌات تطبٌك إستراتٌجٌات
التدرٌس .
 .2التأكد من مدى فاعلٌة تطبٌك إستراتٌجٌات التدرٌس على تحسٌن أداء المدرسٌن.
 .3تعطً حافزا ً للمدرسٌن لتبنً إستراتجٌات التدرٌس
 .4الحث على استخدام طرائك وأسالٌب تساعد على تنمٌة تفكٌر الطلبة  ،وإتاحة
الفرصة لهم لإلبداع واالبتكار والمبادرة .
 . 5نشر الوعً فً المجتمع التربوي حول إستراتجٌات التدرٌس  ،وبٌان عائداتها
على عملٌة التعلم .
 .7إثارة دافعٌة المدرسٌن نحو النمو المهنً  ،وخلك تعاون بٌنهم .
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 .1انه من البحوث الملٌلة بحسب علم الباحثون التً اعتمدت على التعرف على آراء
الطلبة فً فاعلٌة إستراتٌجٌات التدرٌس .
ٌ .9ساهم فً إثراء البحث العلمً فً مجال طرائك التدرٌس .
أهداف انبحث :
ٌهدف البحث الحالً إلى التعرف على مدى فاعلٌة إستراتجٌات التدرٌس من
وجهة نظر الطلبة  ،وٌتحمك ذلن من خالل األهداف الفرعٌة اآلتٌة :
 .5معرفة مدى فاعلٌة تطبٌك إستراتٌجٌات التدرٌس فً تنمٌة المهارات االجتماعٌة
للطالب  ،من وجهة نظر الطلبة .
 .1معرفة مدى فاعلٌة تطبٌك إستراتٌجٌات التدرٌس فً االهتمام بالجانب االنفعالً
للطالب  ،من وجهة نظر الطلبة .
 .2معرفة مدى فاعلٌة تطبٌك إستراتٌجٌات التدرٌس فً تحسٌن البٌئة الصفٌة  ،من
وجهة نظر الطلبة
 .3معرفة مدى فاعلٌة تطبٌك إستراتٌجٌات التدرٌس فً إدارة الصف بطرٌمة مناسبة
 ،من وجهة نظر الطلبة .
 .4معرفة مدى فاعلٌة تطبٌك إستراتٌجٌات التدرٌس فً تفاعل الطالب داخل الصف
 ،من وجهة نظر الطلبة .
 .5معرفة مدى فاعلٌة تطبٌك إستراتٌجٌات التدرٌس فً رفع مستوى التحصٌل
الدراسً  ،من وجهة نظر الطلبة .
 .7معرفة مدى فاعلٌة تطبٌك إستراتٌجٌات التدرٌس فً تنمٌة مهارات التفكٌر عند
الطالب  ،من وجهة نظر الطلبة .
حدود انبحث :
ٌمتصر البحث على :
 .5عٌنة من طلبة لسمً الرٌاضٌات والعلوم المرحلة الثالثة فً كلٌة التربٌة األساسٌة
 /جامعة دٌالى للعام الدراسً . 1055-1050
 .1اإلستراتٌجٌات التً ٌطبمها المدرسون فً المٌدان هً  :إستراتٌجٌة لعب األدوار
 ،إستراتٌجٌة التعلم التعاونً  ،إستراتٌجٌة التموٌم البنائً  ،إستراتٌجٌة عملٌات العلم ،
إستراتٌجٌة االستمصاء  ،إستراتٌجٌة االتصال بمصادر التعلم  ،إستراتٌجٌة مهارات
التواصل  ،إستراتٌجٌة خرائط المفاهٌم  ،إستراتٌجٌة التفكٌر النالد  ،إستراتٌجٌة
التفكٌر اإلبداعً  ،إستراتٌجٌة البحث واالستكشاف  ،إستراتٌجٌة العصف الذهنً .
حتديد املصطهحات :
 .1اإلستراتيجية Strategy :
عرفها ك ُّل من:
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 ( الغنام ) 5973 ،نمال عن(صبحً )5913،على إنها " نمط من األفعالوالتصرفات التً تستخدم لتحمٌك نتائج معٌنة وهذه األفعال تعمل بالنتٌجة
على وفك تحمٌك نتائج مرغوب فٌها " ( صبحً ) 152 :5913 ،
 ( صبحً  ) 5914 ،على إنها " نمط من األفعال والتصرفات التً تستخدملتحمٌك نتائج معٌنة وهذه األفعال تعمل بالنتٌجة على وفك تحمٌك نتائج
مرغوب فٌها " ( صبحً ) 549 :5914 ،
( زٌتون  ) 1005 ،على إنها " مجرد من اإلجراءات المخططة سلفا ً
والموجهة لتنفٌذ فعالٌات معٌنة بغٌة تحمٌك أهداف معٌنة على وفك ما هو
متوافر من اإلمكانٌات  ( .زٌتون ) 179 : 1005 ،
وٌتفك الباحثون مع ( زٌتون  ) 1005 ،فً تعرٌفه لإلستراتٌجٌة .
 .1إستراتيجية التدريس Teaching Strategy :
عرفها ك ُّل من :
 ( ممدوح سلٌمان  ) 5911 ،على انها " مجموعة تحركات المعلم داخلحجرة الصف التً تحدث بشكل منظم ومتسلسل وتهدف إلى تحمٌك األهداف
التدرٌسٌة المعدة مسبما ُ " ( ممدوح سلٌمان . ) 520 : 5911 ،
 ( آدم  ) 5991 ،على إنها " أنشطة تشارن فٌها الدارسون والمدرسون خاللمدة التعلم ذات هدف خاص هو زٌادة المعرفة وأحداث التغٌٌر " ( آدم ،
. ) 1 : 5991
 ( الرواشدة  ) 1005 ،على أنها " خطة لمجموعة من التحركات المتتابعةٌنظم بها المعلم عمله داخل غرفة الصف وٌوزع فٌها زمن الحصة بٌنه وبٌن
الطلبة مستخدما ً الفعالٌات المناسبة بحسب المولف التعلٌمً " (الرواشدة ،
. ) 179 : 1005
تعريف الباحثون  :هً مجموعة من األنشطة والتحركات المتتابعة التً جرى
تخطٌطها بإحكام  ،والتً ٌموم بها المدرس عند لٌامه بتدرٌس موضوعا ً معٌنا بغٌة
مساعدة الطلبة ( عٌنة البحث ) على تحمٌك أهداف التعلم  ،وتمكٌنهم من مهارات
التعلم الذاتً وأدواته على وفك طرائك معٌنة .

انفصم انثاني

اجلانب اننظري :
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أ -االستراتيجيات مدخل تاريخي
لمد انتشر مصطلح إستراتٌجٌة فً النشاط التربوي منذ سبعٌنٌات المرن
الماضً نتٌجة للنمو السرٌع فً استخدام المالحظة المنظمة ولدراسة التدرٌس
( ) Richared;1982:P.247وظهور اهتمام بالمولف التعلٌمً نفسه والتركٌز
على السلون التعلٌمً (ولٌم .)545 ,5977 ,
ان مصطلح استراتٌجٌات التدرٌس ذو اهمٌة فً هذه البحث  ,وٌشكل العمود
الذي تدور حوله  ,ولد ظهرت فكرة اإلستراتٌجٌة  strategyواألنموذج model
فً التدرٌس من لبول فكرة التعلٌم المكٌف (الموائم)  .والتعلٌم المكٌف بوجه عام
مدخل تربوي ٌستهدف تعمٌم االستراتٌجٌات البدٌلة لجعل البٌئة التعلٌمٌة اكثر موائمة
لحاجات المتعلم وامكاناته ومعدل تعلمه.
ولد ادى شٌوع استخدام المصطلحٌن :اإلستراتٌجٌة واألنموذج فً كثٌر من
النشاطات التربوٌة والخلط بٌنهما فً كثٌر من الموالف نتٌجة وجود صعوبة فً
عبارتً كل منهما تحول دون ادران ماٌشٌر الٌه هذان المصطلحان .
وصف ( )Joyce&Weil, 1980مدخل النماذج فً التدرٌس فً كتابهما
نماذج التدرٌس ( )5910بان انموذج التدرٌس هو خطة او نمط ٌمكن استخدامه
لتشكٌل (رسم) المناهج والمفردات ولتعمٌم المواد التعلٌمٌة  ,والرشاد التعلٌم فً
الصف ( ) Joyce&Weil, 1988,p.2ولد ربطا هذا الوصف بفكرتهم عن
التدرٌس كعملٌة من خاللها ٌتم خلك المعلم والمتعلم معا البٌئة المشتركة بٌنهما والتً
تتضمن المجموعات من المٌم والمعتمدات – ولد رفضنا فكرة انه ال ٌوجد شً ٌطلك
علٌه "انموذج عام " أي انه ال ٌوجد هنان انموذج عام للتدرٌس ٌصلح النجاز كل
انواع التعلم  ,بل هنالن استراتٌجٌات تدرٌس بدٌلة النواع مختلفة من اغراض
التدرٌس ( . )Joyce&Weil 1988: p.3
اما ( ( Eggen & etal , 1979فانهما ٌعرفان النماذج بانها استراتٌجٌات
تدرٌس موصفة صممت النجاز اغراض تعلٌمٌة معٌنة بهذا مٌزوا بٌن النماذج .
واستراتٌجٌات التدرٌس العامة فً ان النماذج تكون مصممة النجاز اغراض محددة .
وان استخدامها ٌتطلب المدرة على تحدٌد انواع مختلفة لالغراض التعلٌمٌة بحٌث ان
أي انموذج ٌمكن ان ٌختار لممابلة غرض خاص  :اما االستراتٌجٌات فٌكون مرجعها
فً الغالب الى االعمال واالجراءات التً ٌستخدمها المدرس لتدرٌس موضوع معٌن
(. )Eggen& etal ,1979:p.12
واالستراتٌجٌة عرفها  Richardنمال عن ابو زٌنة  5993فهً فً
مفهومها الخاص مجموعة من االمور االرشادٌة التً تحدد وتوجه مسار عمل
المدرس وخط سٌرة فً حصة الدرس (ابو زٌنة )504:5993
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ولد تبنى الباحثون مفهوما لالستراتٌجٌة ٌتفك مع غرض ومتطلبات بحثهما ,
فهً بحسب البحث الحالً خطة منظمة تشتمل على خطوات واجراءات وكما ورد
فً تعرٌفهما االجرائً الذي سبك ذكره فً الفصل االول .
ب -نبذة عن بعض استراتيجيات التدريس
سٌتم عرض مفهوما لكل استراتٌجٌة من االستراتٌجٌات المعتمدة فً البحث
الحالً  ,كما ٌلً :
 إستراتيجية لعب االدوار  :هً احدى اسالٌب التعلٌم والتدرٌب التً تمثل سلوكاوالعٌا فً المولف مصطنع وٌتممص كل فرد من المشاركٌن فً النشاط التعلٌمً احد
االدوار التً توجد فً المولف الوالعً وٌتفاعل مع االخرٌن فً حدود عاللة دوره
بادوارهم .
 استراتيجية التعلم التعاوني  :هً استراتٌجٌة تدرٌسٌة ٌ ,تعلم فٌها الطلبة منخالل العمل فً مجموعات صغٌرة ,غٌر متجانسة ٌ ,تعاون افرادها فً انجازها
المهمات التعلٌمٌة المنوطة بهم .
 استرتيجية التقويم البنائي التدريسية  :هً استراتٌجٌة تدرٌسٌة  ,تعتمد علىالتموٌم المرحلً الذي ٌتم اثناء تادٌة المعلم المولف التعلٌمً _التعلمً  ,بهدف اخذ
تغذٌة راجعة مستوحاة من جمع المعلومات عن الطلبة وتعلمهم  ,ومن ثم تشخٌص
هذا الوالع ,والتعرف على حاجاتهم  ,واالعتماد للتخطٌط للتعلٌم االحك .
 استراتيجية عمليات العلم  :هً مجموعة من العملٌات العملٌة  ,والتكاملٌة  ,التًتساعد الطالب على الوصول الى المعارف  ,وتنمً لدرته على المثابرة  ,والتعلم
الذاتً  ,وحل المشكالت عن طرٌك المالحظة  ,وجمع البٌانات  ,وفرض الفروض ,
ولٌاس العاللات  ,وتفسٌرها بطرٌمة علمٌة  ,باستخدام الحواس والتفكٌر العلمً .
 استراتيجيات االستقصاء  :هً استراتٌجٌات تدرٌسٌة ٌتعامل فٌها الطالب معخطوات المنهج العلمً المتكامل  ,حٌث ٌوضع الطالب فً مواجهة احدى المشكالت
 ,فٌخطط وٌبحث وٌعمل بنفسه على حلها عن طرٌك تولٌد الفرضٌات واختبارها .
 استراتيجية االتصال بمصادر التعلم :هً مجموعة من المهارات التً تنمًلدرات المعلمٌن على االتصال بمصادر التعلم بانواعها المتعددة بما ٌخدم عملٌة
التعلم لدى الطالب وٌساعد على تنمٌة المدرات االبداعٌة ومهارات االكتشاف والتعلم
الذاتً .
 استراتيجية مهارات التواصل  :هً مجموعة من المهارات التً تساعد علىتنمٌة التواصل اللفظً وغٌر اللفظً لدى المعلمٌن ومن ثم توظٌفها بما ٌخدم عملٌة
التعلم لدى الطالب .
 استراتيجية خرائط المفاهيم  :هً استراتٌجٌة تدرٌسٌة فاعلة فً تمثٌل المعرفةعن طرٌك اشكال تخطٌطٌة كربط المفاهٌم بعضها ببعض بخطوط او اسهم ٌكتب
علٌها كلمات تسمى كلمات الربط .
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 استراتيجية التفكير الناقد  :هً استراتٌجٌة تدرٌسٌة تضم مجموعة من مهاراتالتفكٌر التً ٌمكن ان تستخدم بصورة منفردة او مجتمعة دون التزام باي ترتٌب
معٌن للتحمك من الشً او الموضوع وتموٌمه باالستناد الى معاٌٌر معٌنة من اجل
اصدار حكم حول لٌمة الشً او التوصل الً استنتاج او تعمٌم او لرار .
 استراتيجية التفكير االبداعي  :هً استراتٌجٌة تدرٌسٌة تضم مجموعة منالمهارات منها الطاللة  ,المرونة  ,االصالة  ,االفاضة  ,الخٌال  ,الحساسٌة لحل
المشكالت االسئلة الذكٌة  ,العصف الذهنٌة  ,وتستخدم للوصول اى االفكار والرؤى
الجدٌدة التً تؤدي الى الدمج والتالٌف بٌن االفكار او االشٌاء التً تعتبر مسبما انها
غٌر مترابطة .
 استراتيجية البحث واالكتشاف  :هً استراتٌجٌة تدرٌسٌة تموم على التعلم الذيٌحدث نتٌجة لمعالجة الطالب للمعلومات وتركٌبها وتحوٌلها حتى ٌصل لمعلومات
جدٌدة تمكنه من تخمٌن او تكوٌن فرض او اٌجاد حمٌمة .
 استراتيجية العصف الذهني  :هً استراتٌجٌة تدرٌسٌة ٌتبع فٌها الطالب اسلوبامنظما من اسالٌب التفكٌر االبداعً بحٌث تستثار أذهانهم الستدرار واستمطار
األفكار حول مشكلة محددة بهدف تولٌد اكبر لدر ممكن من االفكار لحلها وتاجٌل
تموٌم االفكار ونمدها والنظر فً مدى والعٌتها الى مرحلة الحمة .
ثانيا  -:دراسات سابقة :
من خالل اطالع الباحثون على الدرسات السابمة المتعلمة بموضوع بحثهم
وجدوا ان هنان العدٌد من الدراسات معظمهما تجرٌبٌة تبحث فً اثر استخدام
استراتٌجٌات التدرٌس على متغٌرات كثٌرة وفً مواد وموضوعات مختلفة اال انه لم
ٌعثر على دراسة – بحسب علم الباحثون -تناولت التعرف على اراء الطلبة فً
فاعلٌة استراتٌجٌة التدرٌس وهذا ما اعطى للباحثون دافعا جدٌدا لتناول هذه البحث.
أ -عرض الدراسات السابقة
 .5دراسة ()Weinholtz,1996
(اختبار فعالٌة رسم خرائط المفهوم لتكون منحى بدٌال للتدرٌس والتموٌم فً
الرٌاضٌات والعلوم والدراسات االجتماعٌة )
اجرٌت هذه الدراسة فً امرٌكا وذهبت الى اختبار فعالٌة رسم خرائط
المفهوم لتكون منحى بدٌال للتدرٌس والتموٌم فً الرٌاضٌات والعلوم والدراسات
االجتماعٌة والسٌما طرائك تدرٌس هذه المواد .
فكانت نتائج الدراسة تطوٌر خرائط المفاهٌم تعزٌز اداء بعض الطلبة فً
اثناء ممارستهم عملٌات تعلٌمٌة جعلتهم مشاركٌن فعالٌن فً عملٌة التعلم ذي المعنى
وان ابتكار الخرائط المفاهٌم وبنائها جعلت بعض الطلبة ممٌزٌن الفكارهم وفهمهم
للروابط ذوات المعنى التً تربط المفاهٌم وجعلتهم ٌحددون نماط ضعفهم فً ادراكهم
-462-

انعدد انسابع واالربعون  .مجهة انفتح .تشزين االول نسنة 3122

د .منذر مبدر عبد انكزيم
د .دمحم ابزاهيم عاشور
د .كامم كزيم عبيد

بعض المفاهٌم فضال عن ذلن اكتسب بعضهم فهما لكٌفٌة تفكٌرهم وتفكٌر الرانهم
حول ربط المفاهٌم فً مختلف االنشطة التعلٌمٌة  ,ولدمت خرائط المفاهٌم الكثٌر من
الطلبة وسٌلة فعالة ساهمت فً زٌادة فهمهم المواد الدراسٌة وزٌادة تحصٌلهم فٌها
( . )Weinholtz ,1996 : p.4362
 .2دراسة (الهرمزي :)1996
(اثر استخدام التعلم التعاونً فً تغٌٌر مفاهٌم الطلبة للصف السادس االساسً
للمفهوم البٌولوجً (اجهزة الجسم ))
ذهبت الدراسة الى معرفة اثر استراتٌجٌة التعلم التعاونً فً التغٌٌر
المفاهٌمً لدى طلبة الصف السادس االساسً ممارنة بالطرٌمة التملٌدٌة ,واستعملت
استراتٌجٌتٌن للتعلم التعاونً وهما :
 -5استراتٌجٌة فرق التعلم ( )Salvin
 -1استراتٌجٌة التعلم معا ل ( )Johnson & Jahnson
أظهرت الدراسة النتائج االتٌة :
 -5وجود فرق دال احصائٌا بٌن المعالجتٌن االولى والثالثة  ,ولم ٌظهر فرق بٌن
المعالجتٌن االولى والثانٌة  ,او المعالجتٌن الثانٌة والثالثة .
 -1وجود فرق اجمالً دال احصائٌا بٌن المعالجات الثالث عل المستوى الثانً
من اختبار خرائط المفاهٌم المتعلك باكمال بناء خرٌطة مفاهٌمٌة .
اظهرت الممارنات البعدٌة ان مصدر الفرق االجمالً ٌرجع الى الفرق الدال
احصائٌا بٌن المعالجتٌن االولى والثالثة  ,ولم ٌظهر أي فرق دال احصائٌا بٌن
المعالجتٌن االولى والثانٌة  ,او بٌن المعالجتٌن الثانٌة والثالثة .
(الهرمزي  :5995 ,ن – ل )

 .3دراسة ( راجي )2003 ,
( اثر انموذج دورة التعلم وخرائط المفاهٌم فً االكتساب واالستبماء لدى تلمٌذات
الصف الخامس االبتدائً )
اجرٌت هذه الدراسة فً العراق وذهبت الى معرفة اثر استخدام خرائط
المفاهٌم ودورة التعلم بٌن اكتساب المفاهٌم العلمٌة واستبماءها فً مادة العلوم للصف
السادس االبتدائً ( .راجً  : 1002 ,ث – د )
 .4دراسة (السوداني )2004 ,
( اثر خرائط المفاهٌم فً التحصٌل والتفكٌر الرٌاضً )
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اجرٌت هذه الدراسة فً العراق وذهبت الى معرفة اثر خرئط المفاهٌم فً
التحصٌل والتفكٌر الرٌاضً لطلبة المرحلة االولى فً كلٌة التربٌة االساسٌة –
مٌسان /جامعة البصرة .
واظهرت نتائج البحث وجود فرق دال احصائٌا بٌن متوسطً درجات
المجموعة التجرٌبٌة التً درست مادة االحصاء على وفك (الطرٌمة االعتٌادٌة) فً
االختبار التحصٌلً واختبار التفكٌر الرٌاضً ولصالح المجموعة التجرٌبٌة .
( السودانً )1003 ,
 .5دراسة ( ناصر : )2006 ,
( اثر استخدام انموذج ( وودز ) والخرٌطة المفاهٌمٌة فً تغٌٌر المفاهٌم الكٌمٌائٌة
ذوات الفهم الخطا لدى طالب الصف الثانً متوسط ).
واظهرت اننتائج انبحث :
 -5وجود فرق دال احصائٌا بٌن متوسطً درجات المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة
التً درست على وفك( إستراتٌجٌة الخرٌطة المفاهٌمٌة ) والمجموعة
الضابطة التً درست على وفك ( الطرٌك االعتٌادٌة ) فً االختبار البعدي
ولصالح المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة .
 -1وجود فرق دال احصائٌا بٌن متوسطً درجات المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة
التً درست على وفك (استراتٌجٌة الحرٌطة المفاهٌمٌة ) والمجموعة
التجرٌبٌة االولى التً درست على وفك ( انموذج (وودز)) فً االختبار
البعدي  ,ولصالح المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة .
 -2عدم وجود فرق دال احصائٌا بٌن متوسطً درجات المجموعة االولى التً
درست على وفك ( انموذج (وودز)) والمجموعة الضابطة التً درست على
وفك ( الطرٌمة االعتٌادٌة ) فً االختبار البعدي .
ب .موشرات ودالالت عن الدراسات السابقة :
بعد عرض الدراسات السابمة  ,فكان هدف دراسة ( )Weinholtz , 1996الى
(
ان خرائط المفاهٌم لدمت وسٌلة فعالة ساهمت فً زٌادة فهمهم  ,اما دراسة
الهرمزي  ) 5995,فمد توصلت الى تفوق المجموعة التً درست على وفك
استراتٌجٌة التعلم التعاونً ( فرق التعلم ) على المجموعة التً درست وفك الطرٌمة
االعتٌادٌة  ,واظهرت نتائج دراسة ( راجً  ) 1002 ,تفوق وافضلٌة دورة التعلم
على خرائط المفاهٌم فً اكتساب المفاهٌم العلمٌة واستبمائها  ,فً حٌن توصلت
دراسة ( السودانً  ) 1003 ,الى تفوق المجموعة التً درست على وفك خرائط
(
المفاهٌم على المجموعة التً درست على وفك الطرٌمة االعتٌادٌة  ,اما دراسة
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ناصر  ) 1005 ,فمد توصلت الى تفوق المجموعة التً درست على وفك استراتٌجٌة
الخرٌطة المفاهٌمٌة على المجموعة التً درست على وفك الطرٌمة االعتٌادٌة وعلى
المجمعة التً درست على وفك انموذج ( وودز ) .
واما هذا البحث فٌسعى الى معرفة اراء الطلبة فً فاعلٌة استراتٌجٌات التدرٌس .
انفصم انثانث

إجراءات انبحث

منهج انبحث :
اعتمد البحث على المنهج الوصفً  ,الذي ٌصف الظاهرة كما توجد فً
الوالع معبرا عنها بطرٌمة كمٌة وكٌفٌة  ,عن طرٌك تجمٌع معلومات حول أراء أفراد
مجتمع البحث ومن ثم تحلٌلها وتفسٌرها  ,للتعرف على مدى فاعلٌة استراتٌجٌات
التدرٌس من وجهة نظر الطلبة .
إعداد وبناء االستبانة :
 -5بٌنت االستبانة من خالل تحدٌد العناصر المرتبطة بموضوع البحث جرى
تحدٌد سبعة ابعاد رئٌسة تكون هً المحاور االساسٌة لعناصر االستبانة ,
وبعد بناء االستبانة فً صورتها االولٌة جرى عرضها على مجموعة من
الخبراء والمختصٌن فً التربٌة وعلم النفس وطرائك التدرٌس ملحك ()1
البداء مالحظاتهم  ,وجرى فً ضوء ذلن حذف بعض الفمرات وتعدٌل
صٌاغة البعض االخر .
 -1ابعاد االستبانة  :تمت صٌاغة مفردات االستبانة وفما لتساوالت الدراسة الى
سبعة ابعاد ( محاور )  ,لمعرفة مدى فاعلٌة استراتٌجٌات التدرٌس من وجهة
نظر الطلبة  ,كما ٌوضحها الجدول االتً (: )5
جدول ()5
( توزٌع عبارات االستبانة على االبعاد الرئٌسة للبحث)
ت
5
1

ابعاد البحث
مدى فاعلٌة استراتٌجٌات التدرٌس فً تنمٌة المهارات االجتماعٌة
للطالب
مدى فاعلٌة استراتٌجٌات التدرٌس فً االهتمام بالجانب االنفعالً
للطالب
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2

مدى فاعلٌة استراتٌجٌات التدرٌس فً تحسٌن البٌئة الصفٌة .

3

مدى فاعلٌة استراتٌجٌات التدرٌس فً ادارة الصف بطرٌمة
مناسبة .
مدى فاعلٌة االستراتٌجٌات التدرٌس على تفاعل الطلبة داخل
الصف .

15-15

5

مدى فاعلٌة استراتٌجٌات التدرٌس فً رفع مستوى التحصٌل
الدراسً .

20-15

7

مدى فاعلٌة استراتٌجٌات التدرٌس فً تنمٌة مهارات التفكٌر عند
الطلبة

24-25

4

54-55
10-55

صدق االستبانة :
بعد اعداد االستبانة عرضت على مجموعة من الخبراء والمختصٌن فً التربٌة
وعلم النفس وطرائك التدرٌس الملحك ( )1ولد تضمنت االستبانة اهدف البحث ,
وتساوالته  ,والمعاٌٌر التً ٌتم فٌها التحكٌم على اساسها  ,وهً :
 مامدى مناسٌة االداة لتحمٌك هدف البحث ؟
 مامدى مناسبة االداة لالجابة على اسئلة البحث الفرعٌة ؟
 مامدى مالئمة ابعاد (محاور) االداة لالجابة على اسئلة البحث ؟
 مامدى ارتباط العبارات بالبعد المدرجة تحته ؟
 اضافة العبارات التً ترى مناسبتها مع تحدٌد البعد المناسب لها .
 اضفة االبعاد التً ترى ضرورة ادراجها ضمن اداة البحث .
 ما مدى مناسبة سلم التمدٌر األتً لتحمٌك هدف البحث ؟
موافك

غٌر موافك

ال اعرف

اذ لدموا فٌها عددا من المالحظات اشتملت على تعدٌل  ,وحذف  ,ودمج بعض
الفمرات  ,وبناء على تلن االراء تم تعدٌل االستبانة  ,بصورتها النهائٌة .
ثبات االستبانة :
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لمٌاس ثبات االستبانة تم استخدام معادلة (الفا كرونباخ ) عن طرٌك الحاسب
االلً بواسطة برنامج ( )spssولد بلغت نسبة الثبات ( , )0.86وهً لٌمة ثبات
عالٌة تمٌس ما وضعت من اجله .
عينة انبحث :
تكونت عٌنة البحث من ( )50طالبا وطالبة من طلبة لسمً الرٌاضٌات
والعلوم للمرحلة الثالثة – الدراسة الصباحٌة .
تطبيك االستبانة :
بعد ان اتخذت االستبانة الصورة النهائٌة لها  ,جرى توزٌعها على الطلبة
بهدف التعرف على االراء المختلفة عدد االستبانة الموزعة  ,والمستبعد منها بعد
االجابة علٌها .
جدول ()1
(عدد االستبانات الموزعة )
العدد الموزع العدد المستبعد العدد الفعلً
النسبة المئوٌة
المرحلة الثالثة
للتحلٌل
من االستبانات من االستبانات
لسم
%40
20
5
25
الرٌاضٌات
%40
20
3
23
لسم العلوم
المجموع

70

50

50

%500

وبعد ذلن جرى تفرٌغ المعلومات من االستبانات  ,بطرٌمة علمٌة  ,وبشكل
دلٌك  ,ومن ثم مراجعتها للتاكد من صحتها  ,واستخدم فً تحلٌل النتائج الحاسب
االلً عن طرٌك برنامج الحزم االحصائً (. )spss
انىسائم االحصائية :
بعد تفرٌغ االستبانات المكتملة والبالغ عددها ( )50استبانة فً برنامج
( , ) spssثم استخراج النتائج  ,وتحلٌل البٌانات  ,عن طرٌك النسب المئوٌة كما ٌلً
:
التكرار
النسبة المئوٌة = ــــــــــــ× %500
عدد افراد عٌنة البحث
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انفصم انرابع

عرض اننتائج وتفسريها :
هدف البحث الى التعرف على مدى فاعلٌة استراتٌجٌات التدرٌس من وجهة
نظر الطلبة  ,وٌتناول هذا الفصل عرض ومنالشة النتائج التً توصل الٌها البحث من
خالل تفسٌر البٌانات المستمدة من استجابات عٌنة البحث بعد تطبٌك االستبانة مٌدانٌا
.
والجدول (ٌ )2بٌن النسب المئوٌة الستجابات جمٌع افراد عٌنة البحث على درجة
موافمتهم للعناصر التً تسهم فً فاعلٌة استراتٌجٌات التدرٌس .
جدول ()2
ت

درجة الموافمة
العبارة

غٌر
موافك
%
3.0

ال
اعرف
%
3.1

90.5

5.5

2.1

15.5

9.9

1.4

13.2

7.2

1.3

17.0

4.4

5.1

12.5
74.4

9.4
51.2

5.9
5.1

11.5

5.9

3.4

12.7

9.5

7.1

11.9

55.0

5.5

75.2

53.4

9.1

موافك
%

 5ازداد اندفاعً نحو التعاون مع زمالئً
 1اتاحت لً فرصة بنااء عاللاات اٌجابٌاة ماع
زمالئً
 2شجعتنً على تمبل افكار زمالئً وافكارهم
 3ساااااعدتنً علااااى فهاااام العناصاااار الثمافٌااااة
للمجتمع
 4اعطتنااً فرصااة تحماال المسااؤولٌة فااً اداء
العمل
 5جعلتنً استمتع بدراسة المادة التعلٌمٌة
 7اشعرتنً باالرتٌاح والسعادة اثناء التعلم
 1تزٌااد هااذه الطرٌمااة ماان ثمتااً بنفسااً اثناااء
التعلم
 9جعلتنااً اشااعر بالحٌوٌااة عنااد حلااول حصااة
الدرس
 50اشااااعرتنً بالمتعااااة عنااااد تحاااادث االخاااارٌن
امامً بموضوعات المادة
 55ساعدتنً على التمتاع بحرٌاة الحركاة داخال
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51
53
54
55
57
51
59
10
15
11
12
13
14
15
17
11
19
20
25
21
22
23
24

الصف
تطبٌك هذه الطرٌمة ادى الى توزٌعنا بشاكل
افضل داخل الصف
كثاارة اسااتخدام الوسااائل التعلٌمٌااة فااً هااذه
الطرٌمة
سااااعدتنً علاااى اساااتخدام االدوات والماااواد
بسهولة
تعلماات كٌفٌاااة التعامااال ماااع زمالئاااً داخااال
الصف
جعلتنً اشارن فً النشاطات بشكل منظم
دور المعلم مرالب ومتابع العمالنا
ساعدتنً هذه الطرٌمة على احترام الولت
جعلتنااً احضاار للاادرس بانتظااام وبالولاات
المحدد
ازداد تفاعلً بالمشاركة فً الدرس
تبعث روح التنافس مع زمالئً
ازداد تركٌزي على ماٌدور فً الدرس
أفادتنً فً االعتماد على نفسً
ساااعدتنً علااى تنظااٌم مشاااركتً فااً اثناااء
الدرس
أكسبتنً مفاهٌم جدٌدة فً المادة التعلٌمٌة
عالجت بعض المفاهٌم الخاطئة التً امتلكها
ازداد فهمً للمادة التعلٌمٌة
ساعدتنً فً حل المسائل التطبٌمٌة بسهولة
رفعت من تصوري للمادة التعلٌمٌة
ساعدتنً على االبداع واالبتكار
اثارت تفكٌري فً المادة التعلٌمٌة
جعلتنً أمٌز بٌن األصح من الخطأ
أعطتنً فرصة للتعبٌر عن أفكاري بحرٌة
أكسبتنً مهارة االستنباط
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73.3

53.5

55.4

49.2

25.0

9.7

72.4

57.5

9.3

11.2

52.0

3.7

15.5
14.5
72.5

1.1
1.2
55.5

3.5
5.5
50.1

15.1

55.5

5.7

19.1
14.0
14.1
11.5

5.1
9.4
9.1
55.5

3.5
4.4
4.0
5.1

14.3

9.1

4.3

13.9
12.0
71.1
10.5
15.5
77.9
74,3
74,5
11,5
77,1

9.1
55.7
52.5
51.5
55.4
51.7
52,7
55,5
1,5
51,7

4.9
4.2
1.7
7.1
5.9
9.3
50,9
1,1
9,2
9,4

نتناول فٌما ٌاتً كل بعد من ابعاد الدراسة بحسب ما جاء فً تساوالت
الدراسة  ,وذلن بتخصٌص جدول لكل بعد من ابعاد االستبانة موضحا علٌها النسب
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المئوٌة لكل عبارة مع ادراج عمود فً نهاٌة الجدول ٌحتوي على ترتٌب العبارة
حسب درجة موافمة الطلبة علٌها  ,وذلن لمعرفة مدى فاعلٌة استراتٌجٌات التدرٌس .
أجابات تساوالت اندراسة :
اجابة السوال االول  ( :مامدى فاعلٌة استراتٌجٌات التدرٌس فً تنمٌة المهارات
االجتماعٌة للطالب  ,من وجهة نظر الطلبة ؟ )
جدول (ٌ )3بٌن ترتٌب العبارات الخاصة بالبعد االول
(تنمٌة المهارات االجتماعٌة )
رلم
العبارة
فً
االستبانة

درجة الموافمة
العبارة

نسبة
موافك
%

5

ازداد اندفاعً نحو التعاون مع
زمالئً

95,1

1

أتاحاات لااً فرصااة بناااء عاللااة
اٌجابٌة مع زمالئً

90,5

2

شااااجعتنً علااااى تمباااال افكااااار
زمالئً وارائهم

15,5

3

ساااعدتنً علااى فهاام العناصاار
الثمافٌة للمجتمع

13,2

4

اعطتنااااااااً فرصااااااااة تحماااااااال
المسؤولٌة فً اداء العمل

11,2

نسبة
غٌر
موافك
%
3,0
5,5
9,9
7,2
4,4

الترتٌب
حسب
نسبة
الاعرف الموافمة
%
3,1
2,1
1,4
1,3
5,1

5
1
4
3
2

ٌتضح من الجدول ( )3ان نسبة الموافمة علاى فاعلٌاة اساتراتٌجٌات التادرٌس
فً تنمٌاة المهاارات االجتماعٌاة للطالاب مان وجهاة نظار الطلباة كانات كبٌارة  ,حٌاث
بلغت الل نسبة موافمة  % 15,5فً حٌن بلغت اكبار نسابة  % 95,1وهاذا ٌعناً ان
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الستراتٌجٌات التدرٌس فاعلٌة كبارى فاً تنمٌاة المهاارات االجتماعٌاة لادى الطالاب ,
وفٌما ٌلً نستعرض بالتحلٌل العبارت بحسب نسبة الموافمة تنازلٌا.
 .5اعتبر معظم الطلبة ان استراتٌجٌات التدرٌس لاد اتاحات لهام فرصاة التعااون
مع زمالئهم  ,حٌث بلغت نسبة الموافمة من لبل الطلبة  %95,1كاعلى نسبة
موافمة على عبارات االستبانة وٌستدل مان ذلان علاى ان اساتراتٌجٌات الاتعلم
التعاونً – والتً ٌمكن ان تكون مصاحبة لكثٌر من االستراتٌجٌات االخارى
عند تطبٌمها – تموم على تحمٌك مبادئ كثٌرة منها التفاعال باٌن الطلباة وجهاا
لوجه ,واالعتماد البٌناً المتباادل والتواصال البٌناً شخصاً وغٌرهاا  ,وكال
تلن المبادىء تتٌح للطلبة فرص التعاون مع بعضهم
 .1اظهر معظم الطلبة ان الستراتٌجٌات التدرٌس فاعلٌاة كبارى فاً بنااء عاللاة
جدٌدة مع زمالئهم  ,وٌؤٌاد ذلان نسابة الموافماة العالٌاة التاً اكادت علاى تلان
الفاعلٌااة  ,حٌااث بلغاات  ,%90,5وٌسااتدل ماان ذلاان علااى ان اسااتراتٌجٌات
التدرٌس لها دور فاعل للطالب فً بناء عاللات جٌدة مع زمالئه  ,وال غرابة
فً ذلن فهً توكد على العمل الجماعً الذي من متطلباتاه االحتارام المتباادل
بٌ ن الطالب  ,والتفاعل مع بعضهم  ,والتواصل الجدي فٌما بٌنهم .
 .2اباادى  % 11,2ماان الطلبااة ان اسااتراتٌجٌات التاادرٌس ساااعدتهم علااى تحماال
المسؤولٌة فاً اداء اعماالهم وهاذا ٌوكاد علاى اهمٌاة مشااركة الطالاب وكوناه
اٌجابٌا متفاعال ٌ ,تحمل المسؤولٌة عند انجازه بعض االعمال واساتراتٌجٌات
التدرٌس توكد على ذلن كما ظهر من اجابات الطلبة  ,وهً بذلن تعده لتحمل
مسؤولٌات الحٌاة بشكل عام .
 .3وافك% 13،2على ان استراتٌجٌات التدرٌس لها دور فاعال فً فهم العناصر
الثمافٌااة للمجتمااع وذلاان لتشااجٌعها علااى التعاااون بااٌن الطلبااة وتبااادل االراء
واالفكار مما ٌزٌد من فهم الجوانب الثمافٌة للمجتمع.
 .4وافك  %15,5من الطلباة علاى ان اساتراتٌجٌات التادرٌس دورا فااعال فاً
تشجٌعهم على تمبل االفكار وتبادل االراء باٌن زمالئهام  ,وتتفاك هاذه النتٌجاة
مع ما تسعى له معظم اساتراتٌجٌات التادرٌس كاالتعلٌم التعااونً واالستمصااء
واالكتشاف واالبداع والعصف الذهنً  ,وهذا تاكٌد واضح على الدور الفاعل
الذي تمدمه استراتٌجٌات التدرٌس للطلبة فً حجرات الدراسة فلم ٌعاد التعلاٌم
مجرد لماء تطرح فٌه االفكاار وٌسالم الطلباة بهاا دون منالشاتها واباداء الاراي
فٌها  ,بل اصبح ٌغارس فاٌهم ثمافاة الحاوار والنمااش  ,وطارح االفكاار وتمبال
اراء االخرٌن  ,وعادم تحجاٌم افكاارهم  ,ماع تشاجٌع النماد الموضاوعً الاذي
ٌنمد الفكرة وٌطورها  ,بعٌدا عن المساس بالشخصٌات .
جدول ()4
ٌبٌن ترتٌب العبارات الخاصة بالبعد الثانً (االهتمام بالجانب االنفعالً )
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رلم
العبار
ة فً
االس
تبانة
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درجة الموافمة
العبارة

نسبة
موافك
%

نسبة
غٌر
موافك
%

الترتٌب
حسب
نسبة
الاعرف الموافمة
%

5

جعلتنً استمتع بدراسة المادة
التعلٌمٌة

12،2

9،4

5،9

1

7

أشعرتنً بالسعادة واالرتٌاح
إثناء التعلم

74،4

51،2

5،1

9

1

تزٌد هذه الطرٌمة من ثمتً
بنفسً اثناء التعلم

11،5

5،9

3،4

5

9

جعلتنً اشعر بالحٌوٌة عند
حلول حصة الدرس

12،7

9،5

7،1

50

50

اشعرتنً بالمتعة عند التحدث
االخرٌن امامً بموضوع المادة

11،9

55،0

5،5

7

ٌتضح من جدول ( )4ان نسبة موافمة الطلبة على مدى فاعلٌة استراتٌجٌات
التدرٌس فً االهتمام بالجانب االنفعالً للطالب كانت عالٌة  ,حٌث بلغت الل نسبة
موافمة % 74،4وبلغت اعلى نسبة موافمة  , %11،5وهذا ٌدل داللة واضحة على
ان استراتٌجٌات التدرٌس لها دور فاعل فً االهتمام بالجانب االنفعالً للطالب .
وفٌما ٌلً نستعرض بالتحلٌل العبارات حسب نسبة الموافمة تنازلٌا .
 .5وافك عدد كبٌر من الطلبة كانت نسبتهم %11،5على ان ثمتهم بانفسهم تزداد
عندما ٌتعلمون باستراتٌجٌات التدرٌس ,وهذا ٌبٌن تاثٌر التعلم التعاونً فً
اتجاهات الطالب ولدراتهم العلمٌة كان اٌجابٌا لً تعزٌز ثمتهم بانفسهم كما
ان من مزاٌا استخدام استراتٌجٌة التعلم التعاونً بناء الثمة بالنفس وتمدٌر
الذات  .كما ٌستدل من ذلن على ماٌعانٌه بعض الطلبة فً طرق التعلٌم
التملٌدي من ضعف فً ثمتهم بانفسهم لد ٌصل ببعضهم الى فمدان ثلن الثفة ,
فٌبمى طوال حٌاته الدراسٌة معتمدا االخرٌن – من معلمٌن وزمالء واولٌاء
امور – وبالتالً ٌترتب على ذلن اثار سلبٌة تلزم الطالب طوال حٌاته .
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.1
.2

.3

.4
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ابدى  %12،7بالحٌوٌة عند حلول حصة الدرس وهذا دلٌل واضح فً ان
تنوع استراتٌجات التدرٌس مما ٌشعرهم بالسعادة والمتعة اثناء التعلم
والتعاون فٌما بٌنهم.
اتضح من اجابات الطلبة ان التعلم وفك استراتٌجٌات التدرٌس ٌزٌد حبهم
المادة للمادة الدراسٌة  ,بحٌث وافك على ذلن ما نسبتهم  % 12,2من
الطلبة  ,وربما اراتبطت الموافمة الكبٌرة على هذه العبارة بموافمتهم على
اهتمامات الطلبة  ,واشباع حاجاتهم  ,وتمدٌر ذواتهم .
أبدى معطم الطلبة ان استراتٌجٌات التدرٌس تشعرهم بالسعادة والمتعة اثناء
التعلم  ,وبلغت نسبة موافمتهم ,%11،9وهذا دلٌل واضح فً ان تنوع
استراتٌجات التدرٌس لبت بعض حاجات الطالب النفسٌة  ,بما تشتمل علٌه
من تشوٌك  ,وتشجٌع  ,ومنع الحوافز  ,ومرونة فً الطرح وتغٌر العرض .
ٌفضل  %74,4من الطالب ان تكون جمٌع الحصص منمذة باستراتٌجٌات
التدرٌس وٌالحظ ان هذه العبارة كانت الل نسبة موافمة فً هذا البعد  ,ولد
ٌفسر ذلن بما ٌطرا على طرح بعض المعلمٌن لهذه االستراتٌجٌات الذي
ٌشوبها فً بعض االحٌان لصور فً التطبٌك ,بسبب عدم تفعٌل بعض
عناصر تلن االستراتٌجٌات  ,وبالتالً وصلت نسبة عدم الموافمة على ان
تكون جمٌع الحصص منفذة بمثل هذا االسلوب الى  % 51,2من مجموع
الطلبة .

اجابات السوال الثالث (:مامدى فاعلٌة استراتٌجٌات التدرٌس فً تحسٌن البٌئة الصفٌة
)

رلم
العبارة
فً
االستبانة

55

جدول()5
ٌبٌن ترتٌب العبارات الخاصة بالبعد الثالث(تحسٌن البٌئة الصفٌة )
درجة الموافمة
العبارة

نسبة
موافك
%

نسبة
غٌر
موافك
%

نسبة
الاعرف
%

ساعدتنً على التمتع بحرٌة

75,2

53,4

9,1
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الحركة داخل الصف
51
52
53
54

تطبٌك هذه الطرٌمة ادى الى
توزٌعنا بشكل افضل داخل
الصف
ساعدتنً االنشطة على
التعلم بطرٌمة اسرع
كثرة استخدام الوسائل
التعلٌمٌة فً هذه الطرٌمة
ساعدتنً على استخدام
االدوات والمواد بسهولة

73,3

53,5

55,4

55

12,9

1,1

7,2

51

49,2

25,0

9,7

54

72,4

57,5

9,3

53

ٌتضح من جدول ( )5ان نسبة موافمة الطلبة على فاعلٌة استراتٌجٌات
التدرٌس فً تحسٌن البٌئة الصفٌة جاءت متفاوتة  ,حٌث بلغت الل نسبة موافمة 49,2
 %فً حٌن بلغت اعلى نسبة  %12,9وهذا ٌدل على الدور الفاعل الستراتٌجٌات
التدرٌس فً تحسٌن البٌئة الصفٌة  ,وفٌما ٌاتً استعراض وتحلٌل العبارات حسب
نسب الموافمة تنازلٌا :
 .5اجاب معظم الطلبة ونسب موافمتهم بلغت  %12,9بان االنشطة المستخدمة
عند تطبٌك استراتٌجٌات تساعدهم على التعلم بطرٌمة جٌدة  ,وٌستدل على
ذلن استخدام لستراتٌجٌات التدرٌس االنشطة الالزمة وتنوعها عند التدرٌس
فمنها الفردي التاملً  ,ومنها الجماعً  ,كما تراعى فٌها الفروق الفردٌة بٌن
الطلبة  ,وبالتالً فهً تتنوع فمنها اثرائً ومنها تعزٌزي ومنها عالجً.
 .1ابدى  % 75,2من الطلبة موافمتهم على تطبٌك هده الطرٌمة ادى الى
جلوسهم بشكل افضل و وهذا ٌوكد على اهمٌة استراتٌجٌات التدرٌس التً
تدعو ان ٌتخلى الطلبة عن الجلسة الرتٌبة والتملٌدٌة وٌنتظمون فً مجموعات
ٌ ,عملون فٌها بروح الفرٌك الواحد  ,متعاونون  ,ومتمابلون  ,وٌتحاورون .
وٌتنالشون  ,وٌتعلمون عن طرٌك االلران  ,وكل ذلن ٌودي الى بماء العلوم
والمعارف والمهارات المكتسبة الطول ولت ممكن .
 .2وافك ما نسبة  %73,3من الطالب على التدرٌس وفك االستراتٌجٌات ادى
الى توزٌعنا بشكل افضل داخل الصف, ,وهذا ٌبٌن تاثٌر التعلم التعاونً فً
توزٌع الطلبة على شكل مجامٌع داخل الصف مما ٌعطً الطلبة حرٌة
الجلوس والحركة داخل الصف.
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 .3بٌن ما نسبته %72،4ان استراتٌجٌات التدرٌس لد ساعدتهم على كٌفٌة
استخدام االدوات والمواد بسهولة,من خالل ما علمتهم االستراتٌجٌات كٌف
ٌتحاورون  .وٌتنالشون  ,وٌتعلمون عن طرٌك االلران.
 .4اظهر ما نسبته  % 49,2من الطلبة ان استخدام الوسائل التعلٌمٌة عند
التدرٌس بهذه االستراتٌجٌة ٌزداد  ,الن االستراتٌجٌات تعتمد اعتمادا على
الوسائل التعلٌمٌة المناسبة  ,وال شن ان ذلن ٌساهم فً اٌصال المعلومة
للطالب بالل جهد وولت ممكنٌن .
اجابة السوال الرابع (:مامدى فاعلٌة استراتٌجٌات التدرٌس فً ادارة الصف بطرٌمة
مناسبة  ,من وجهة نظر الطلبة ؟)

جدول ()7
ٌبٌن ترتٌب العبارات الخاصة بالبعد الرابع (ادارة الصف بطرٌمة مناسبة )
رلم
العبارة
فً
االستبانة

55
57

درجة الموافمة
العبارة

نسبة
موافك
%
مع

تعلمت كٌفٌة التعامل
زمالئً داخل الصف
جعلتنً اشارن فً النشاطات
15,5
بشكل منظم
11,2
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نسبة
غٌر
موافك
%

نسبة
الاعر
ف%

الترتٌب
حسب
الموافمة

52,0

3,7

57

1,1

1,2

51
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51
59
10

دور المعلم مرالب ومتابع
العمالنا
ساعدتنً هذه الطرٌمة على
72,5
احترام الولت
جعلتنً احضر للدرس بانتظام
15,1
وبالولت المحدد
14,5
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1,2

5,5

55

55,5

50و1

10

55,5

5,7

59

ٌتضح من الجدول ( )7ان نسبة موافمة الطلبة على مدى فاعلٌة استراتٌجٌات
التدرٌس فً ادارة الصف بطرٌمة مناسبة اتت متناسبة فً معظمها  ,حٌث بلغت الل
نسبة موافمة  %72,5فً حٌن بلغت اعلى نسبة موافمة  %15،5و وهذا ٌوكد على
تطبٌك استراتٌجٌات التدرٌس له دور فاعل فً ادراة الصف بطرٌمة مناسبة  ,وفٌما
ٌلً ٌتم استعراض عبارات البعد الرابع بالتحلٌل و حسب نسب الموافمة تنازلٌا :
 .5وافك معظم الطلبة وبنسبة كبٌرة بلغت  %15,5على انهم ٌشاركون فً
النماش مع زمالئهم بطرٌمة منظمة عند التدرٌس بهذه اإلستراتٌجٌات ,
وٌستدل من ذلن ان للتدرٌس وفك هذه االستراتٌجٌات دورا كبٌرا فً تنظٌم
مشاركات الطلبة ,ومنالشاتهم مع زمالئهم  ,وربما ٌعود ذلن الى عدة
عوامل منها حرص الطلبة على الحفاظ على تماسن المجموعة وشعور كل
منهم بمسؤولٌة تجاه مجموعته  ,اضافة ان هنان لوائح انضباط تدعو الٌها
بعض االستراتٌجٌات  ,ولد تعمم معظمها  ,وٌشارن فً وضعها الطلبة,
ومن ثم ٌلتزم الجمٌع بما ورد فٌها .
 .1ابدى  %14,5من الطلبة موافمتهم على ان للمعلم دورا واضحا فً متابعة
اعمالهم  ,اثناء تطبٌك االستراتٌجٌات  ,وٌستدل من ذلن ان كثٌرا من
المعلمٌن مدركون الهمٌة متابعة اعمال الطلبة اثناء تطبٌمهم دروس
االستراتٌجٌات وبالتالً فان المتابعة الجٌدة تساعدهم على حسن ادارة
الصف  ,وتحمٌك االنضباط والهدوء داخل المجموعات  ,وٌموم كل طالب
بدوره المنوط به .ومهامه المسندة الٌه  ,وتحمك مبادي العمل بروح الفرٌك
الواحد  ,وٌضمن المعلم بمتابعته الجٌدة الحفاظ على مسار العمل ووحدة
الموضوع داخل المجموعة .
 .2اعتبر ما نسبته  %11,2من الطلبة انهم تعلموا الدروس المنفذة وفك
االستراتٌجٌات التحدث بصوت هادي مع زمالئهم  ,والعجب فً ذلن فان
االستراتٌجٌات تموم على العمل الجماعً فً معظمها  ,وكما هو معلوم ان
العمل الجماعً ٌتطلب التواصل اللفظً وغٌر اللفظً عند التحدث  ,والنماش
 ,والحوار بٌن افراد المجموعة الواحدة  ,ولكً ٌنجح العمل الجماعً ال بد
ان ٌجٌد الطلبة ادب الحوار بما ٌتطلبه من هدوء النماش لٌستوعب الجمٌع
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االفكار المطروحة  ,ومن ثم بلورتها  ,و صٌاغتها فً افكار موحدة وبصورة
مناسبة .
 .3اظهرت مجموعة الطلبة ان التدرٌس وفك االستراتٌجٌة ساعدهم على تنظٌم
الولت  ,حٌث بلغت نسبة الموافمة على ذلن  %72,5من الطلبة  ,وكانت
هذه النسبة االلل بٌن النسب الموافمة فً هذا البعد  ,ربما ٌعزى ذلن الى ان
الطلبة لم ٌمنحوا فرصا الدارة ذواتهم وتنظٌم اولاتهم  ,فً طرائك التدرٌس
التملٌدٌة التً اعتادوا علٌها مسبما  ,وكان المعلم فٌها ٌموم بالدور الرئٌس فً
عملٌة التعلٌم وما ٌصاحبها من تنظٌم للزمن  ,وحسن استثمار للولت ,
وبالتالً عندما اسندت لهم بعض المهام  ,وحدد انجازها بولت معٌن  ,لم
ٌستطع البعض انجاز ذلن فً الولت المحدد  ,وربما ٌستطٌعون مع التدرٌب
 ,والممارسة والتطبٌك المستمر لالستراتجٌات االعتماد على ذواتهم فً
المحافظة على الولت  ,وتنظٌمه بصورة مناسبة .
اجابات السوال الخامس :
(مامدى فاعلٌة استراتٌجٌات التدرٌس على تفاعل الطالب داخل الصف  ,من
وجهة نظر الطلبة ؟)

جدول ()1
ٌبٌن ترتٌب العبارات الخاصة بالبعد الخامس (تفاعل الطالب داخل الصف )
رلم
العبارة
فً
االستبانة
15
11
12

درجة الموافمة
العبارة

ازداد تفاعلً بالمشاركة فً
الدرس
تبعث روح النتافس مع
زمالئً
ازداد تركٌزي على ماٌدور
فً الدرس
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الترتٌب
حسب
الموافمة

نسبة
موافك
%

نسبة
غٌر
موافك
%

نسبة
ال
اعرف
%

19,1

5,1

3,5

15

14,0

9,4

4,4

14

14,2

9,1

3,9

12
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13
14

افادتنً فً االعتماد على
نفسً
ساعدتنً على تنظٌم
مشاركاتً فً اثناء الدرس
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11,5

55,5

5,1

11

14,3

9,1

4,4

13

ٌتضح من جدول ( )1ان نسبة الموافمة على فاعلٌة استراتٌجٌات التدرٌس
على تفاعل الطلبة داخل الصف من وجهة نظر الطلبة كانت كبٌرة  ,فً حٌن بلغت
اكبر نسبة موافمة  %19,1وهذا ٌدل على ان فاعلٌة استراتٌجٌات التدرٌس على
تفاعل الطلبة داخل الصف كبٌرة وفٌما ٌلً نستعرض بالتحلٌل العبارات حسب نسبة
الموافمة تنازلٌا :
.5اظهر معظم الطلبة ان استراتٌجٌات التدرٌس زادت تفاعلهم ومشاركاتهم مع
زمالئهم داخل الصف نسبة كبٌرة  ,,ولد اٌد ذلن نسبة الموافمة العالٌة من لبل
افراد العٌنة الدراسة التً وصلت  % 19,1ان تاثٌر التعلم التعاونً فً اتجاهات
الطالب ولدراتهم التعلٌمٌة كان اٌجابٌا فً مشاركتهن وتفاعلهم الصفً  ,وٌستدل
من ذلن ان الستراتٌجٌات التدرٌس دورا فاعال فً تفاعل الطالب داخل الطالب
داخل الحجرة الدراسة مع بعضهم  ,وزٌادة مشاركتهم لما تثٌر لدٌهم من دافعٌة
للتعلم وتشو ق للمادة الدراسٌة وال شن ان هذا جانب ٌبرر مدى الحاجة لمثل هذه
االتجاهات الحدٌثة فً اسالٌب التدرٌس وتنوع طرائمه .
 .1ابدى ما نسبته  % 14,2من افراد عٌنة الدراسة موافمتهم على ان
استراتٌجٌات التدرٌس تزٌد من تركٌزهم اثناء تلمٌهم للدرس  ,وهذا ٌدل على
دورها الواضح فً حعل الطالب اٌجابٌا ٌتحمل جزءا كبٌرا من عملٌة التعلم  ,من
خالل تركٌزه على ماٌطرح ومن ثم تعاونه مع زمالئه النجاز ماهو مطلوب منهم
من اعمال ومهام .
.2اتضح من اجابات الطلبة ان التعلم وفك استراتٌجٌات التدرٌس ٌبعث روح
التنافس بٌن الطلبة حٌث وافك على ذلن  %14من الطلبة وتتفك هذه النتٌجة مع
ما توصلت الٌه دراسة المحطانً ( 5315هـ ) من ان تاثٌر التعلم التعاونً كان
اٌجابٌا فً اثارة حماس الطالب وكانت اجابات الطالب فً هذا عالٌة بدرجة
كبٌرة وٌستدل من ذلن المصور الطرٌمة التملٌدٌة فً التعلٌم خالل استراتٌجٌات
التدرٌس التً تعمل على اذكاء الروح التنافس بٌن الطالب داخل المجموعات من
خالل حثهم على العمل الجماعً وبروح الفرٌك الواحد.
 .3وافك مانسبته  % 11,5من الطلبة على ان استراتٌجٌات التدرٌس افادتهم فً
االعتماد على انفسهم اثناء التعلٌم وهذا ٌؤكد على بعض مزاٌا استراتٌجٌات
التدرٌس فً بناء الثمة بالنفس  ,وتمدٌر الذات  ,وتحمل المتعلم لمسؤولٌة تعلمه ,
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وهو ٌسعى لتحمٌك الهدف الكبٌر الذي تركز على استراتٌجٌات التدرٌس  ,والذي
لد جعلته شعارا لها بعنوان "علمنً كٌف اتعلم " والشن فً ان هذا الشعار لد اكد
علٌه علماء التربٌة المسلمون االوائل  ,فها هو الزرنوجً الذي عاش فً المرن
المتعلم طرٌك التعلم " وٌركز فٌه على اهمٌة تعرٌف المتعلم بطرائك التعلم
لٌصبح معلم نفسه .
اجابة السوال السادس :
( مامدى فاعلٌة استراتٌجٌات التدرٌس فً رفع مستوى التحصٌل الدراسً,من
وجهة نظر الطلبة ؟)

جدول ()9
ٌبٌن ترتٌب العبارات الخاصة بالبعد السادس (رفع مستوى التحصٌل الدراسً )
رلم
العبارة
فً
االستبانة
15
17
11
19

درجة الموافمة
نسبة
موافك
%

العبارة

أكسبتنً مفاهٌم جدٌدة فً
المادة التعلٌمٌة
المفاهٌم
بعض
عالجت
الخاطئة التً امتلكها
ازداد فهمً للمادة التعلٌمٌة
ساعدتنً فً حل المسائل
التطبٌمٌة بسهولة
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13,9

الترتٌب
نسبة نسبة
حسب
غٌر الاعرف
الموافمة
موافك %
%
15
4,9
9,1

12,0

55,7

4,2

71,1

51,5

7,1

10,5

51,5

7,1

17
20
19
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20

رفعت من تصوري للمادة
التعلٌمٌة

15,5
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55,4

5,9

11

ٌتضح من جدول ( )9ان نسب موافمة الطلبة على فاعلٌة استراتٌجٌات
التدرٌس فً رفع مستوى التحصٌل الدراسً كانت كبٌرة  ,حٌث بلغت الل نسبة
موافمة  % 71,1فً حٌن بلغت اعلى نسبة موافمة  %13,9وهدذا ٌدل على الدور
الفاعل الذي تمدمه استراتٌجٌات التدرٌس للرفع من مستوى التحصٌل الدراسً لدى
الطلبة  ,وفٌما ٌلً عرض نستعرض عبارات هدا البعد بالتحلٌل حسب نسب الموافمة
تنازلٌا :
.5وافك اغلب الطلبة على تطبٌك استراتٌجٌات التدرٌس ٌكسبهم معلومات جدٌدة
فً المادة التً ٌدرسونها  ,حٌث بلغت نسبة موافمتهم  %13,9وهذا ٌوكد الدور
الكبٌر الذي تمدمه استراتٌجٌات التدرٌس الطلبة فً المواد التً تدرس بهذا
االسلوب  ,فهً تفتح لهم مجاالت واسعة من المعرفة  ,وذلن بما تمدهم به من
مفاتٌح مهمة تساعدهم على ان ٌخطوا الخطوة االولى بمدر كبٌر من الصحة ,
حتى تضعهم على بداٌة الطرٌك  ,فتضمن لهم بذلن مزٌدا من المعلومات ,
والمعارف  ,والخبرات الجدٌدة  ,وما تعلم الطلبة فً مجموعات واعتمادهم على
بعضهم  ,ونماشهم  ,وتحاورهم  ,وماٌتطلبه ذلن من بحث واكتشاف  ,وحل
للمشكالت  ,واتصال بمصادر التعلم المتنوعة  ,اال دلٌل موكد على ما تكسبه
استراتٌجٌات التدرٌس للطلبة  ,من معلومات جدٌدة ومتنوعة فً المواد التً
ٌدرسونها بهذا االسلوب .
ٌ .1ؤكد عدد كبٌر من الطلبة وبنسبة بلغت  %12على انهم اصبحوا اكثر فهما
للمادة العلمٌة  ,عندما تدرس وفك استراتٌجٌات التدرٌس  ,وتتفك هذه النتٌجة مع
ما توكد علٌه فاعلٌة خرائط المفاهٌم ( احدى استراتٌجٌات التدرٌس ) من تنمٌة
المدرة على ادران العاللات بٌن المفاهٌم  ,وفً تعدٌل التصورات الخاطئة.
وٌستدل من ذلن ان استراتٌجٌات التدرٌس تساعد الطالب على االستٌعاب والفهم
بصورة كبٌرة  ,تفوق ماكان ٌحدث بالطرٌمة التملٌدٌة الن الطالب هنا اصبح
مشاركا فً عملٌة التعلم  ,ولم ٌعد متلمٌا فمط  ,حٌث بدا ٌمارس دوره االٌجابً
الذي ظل معطال ردحا من الزمن بسبب مالامت به الطرٌمة التملٌدٌة على
المعلمٌن من لصور فً تفعٌل اسالٌب التدرٌس المناسبة  ,وبالتالً تحمل المعلم
الجزء االكبر من مهمة التعلٌم  ,فعطل لدرات كثٌر من الطلبة  ,ومن ثم اتت
مخرجات التعلٌم الل مما كان مأموال .
.2اظهر مانسبته  % 10,5من افراد عٌنة الدراسة ان استراتٌجات التدرٌس
ساعدتهم على حل الواجب الواجبات والتدرٌبات بسهولة  ,وذلن الن
االستراتٌجٌات تركز على كٌفٌة تعلم المتعلم  ,وتزوده بمهارات الطالب ادوات
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ذلن النوع من التعلم فانه ٌحمك نجاحا كبٌرا ٌستطٌع من خالله ان ٌجٌب عن
التدرٌبات  ,وٌحل الواجب  ,وكله ثمة بنفسه وبمدراته  ,وبالتالً ٌمل اعتماده على
االخرٌن  ,وربما ٌنعدم فً مراحل متمدمة  ,وٌتحول ذلن الى مجرد استشارة
واستنارة بالراي فمط
 .3ذكر ما نسبته  % 71,1من افرادا عٌنة الدراسة ان استراتٌجٌات التدرٌس
عالجت بعض الصعوبات التً كانت تواجههم اثناء شرح الدروس  ,وال عجب
فً ذلن فان تلن االستراتٌجٌات تعمل على توظٌف نتائج عملٌة التموٌم الصفً
فً تحسٌن تعلم الطلبة من خالل مراعاتها للفروق الفردٌة بٌنهم  ,فهً تهتم بكل
طالب على حدة  ,وبالتالً تمدم االنشطة التً تخد مستوى كل طالب  ,من انشطة
اثرائٌة  ,واخرى تعزٌزٌة  ,وثالثة عالجٌة وبالتالً نجد استراتٌجٌات التدرٌس
تركر على عملٌة تفرٌد التعلٌم  ,بحٌث ٌصبح كل طالب عنصرا فرٌدا فً
المولف التعلٌمً التعلمً ٌ ,مدم له ما ٌناسبه
وباعادة النظر فً عبارات هذا البعد المتعلك بفاعلٌة استراتٌجٌات التدرٌس فً
رفع مستوى التحصٌل الدراسً ٌ ,تضح ان نتائج هذا البعد تتفك مع ما توصلت
الٌه معظم الدراسات السابمة التً وردت فً الفصل الثانً من هذه الدراسة ,
حٌث اكدت على ان الستراتٌجٌات التدرٌس فاعلٌة كبٌرة فً رفع مستوى
التحصٌل الدراسً لدى الطلبة ,وان تحصٌل الطلبة الذٌن تعلموا وفك
االستراتٌجٌات ٌفوق تحصٌل الرانهم الذٌن تعلموا بالطرٌمة التملٌدٌة وهذا ٌدل
على اهمٌة التوسع فً تطبٌك االستراتٌجٌات  ,لتشمل جمٌع المدارس وبكافة
مراحلها  ,لما تحممه من نتائج اٌجابٌة .
اجابة السوال السابع:
(مامدى فاعلٌة استراتٌجٌات التدرٌس فً تنمٌة مهارات التفكٌرعند الطلبة,من
وجهة نظر الطلبة ؟)
جدول ()50
ٌبٌن ترتٌب العبارات الخاصة بالبعد السابع (تنمٌة مهارات التفكٌر)
الترتٌب
درجة الموافمة
رلم
حسب
العبارة
نسبة
نسبة
نسبة
العبارة
الموافمة
فً
اوافك الاوافك الاعرف
االستبانة
%
%
%
25

ساعدتنً
واالبتكار

على

االبداع

77,9
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21
22
23
24

اثارت تفكٌري فً المادة
التعلٌمٌة
جعلتنً امٌز بٌن الصح من
74,5
الخطا
اعطتنً فرصة للتعبٌر عن
11,5
افكاري بحرٌة
اكسبتنً مهارة االستنباط
77,1
74,3
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52,7

50,9

25

55,5

1,1

24

1,5

9,2

21

51,7

9,5

22

ٌتضح من جدول ( )50ان الموافمة على فاعلٌة استراتٌجٌات التدرٌس فً
تنٌمة مهارات التفكٌر عند الطلبة كانت متماربة ,فمد بلغت الل نسبة موافمة فً هذا
البعد  % 74,5حٌن بلغت اكثر نسبة  % 11,5وهذا ٌدل على ان فاعلٌة
استراتٌجٌات التدرٌس فً تنٌة مهارات التفكٌر عند الطالب كبٌرة  ,وفٌما ٌلً ٌتم
استعراض عبارات هذا البعد بالتحلٌل  ,حسب نسب الموافمة تنازلٌا :
 .5وافك معظم الطلبة على ان التدرٌس وفك االستراتٌجٌات جعلهم ٌمٌزون بٌن
االراء الصائبة والخاطئة  ,ولد بلغت نسبة الموافمة تلن  % 11,5من الطلبة ,ان
لطرٌمة العصف الذهنً ( احدى استراتٌجٌات التدرٌس ) اثر فً تنمٌة التفكٌر النالد
لدى الطالب  ,وانها تنمً معرفة الفرضٌات  ,والتفسٌر  ,وتمدٌم المنالشات .
واالستنتاج  ,وٌستدل من ذلن على اهمٌة استراتٌجٌات التدرٌس  ,ودورها فً تنمٌة
مهارات التفكٌر النالد الذي ٌموم على فحص الولائع والمعطٌات وتحلٌلها ونمدها
واكتشاف العاللات واوجه التشابه واالختالف كما ان خرائط المفاهٌم تنمً المدرة
على ادران العاللات بٌن المفاهٌم وتعدل التصورات الخاطئة .
 .1اظهر مانسبته  % 77,9من الطلبة ان استراتٌجٌات التدرٌس اعطتهم فرصة
اكبر للتعبٌر عن ارائهم وافكارهم  ,ان من مزاٌا استخدام استراتٌجٌات التعلم
التعاونً بناء الثمة بالنفس وتمدٌر الذات وتبادل االراء واالفكار وستدل من ذلن ان
لالستراتٌجٌات دور كبٌر فً تشجٌع الطالب على التعبٌر عن ذاته من خالل تهٌئته
لطرح ارائه وافكاره وتشجٌعه على ابداء وجهة نظره  ,وعلى المنالشة والحوار.
 .2ابدى مانسبته  % 74,3من الطلبة موافمتهم على ان استراتٌجٌات التدرٌس
ساعدتهم على االبتكار والتجدٌد  ,ان استراتٌجٌات العصف الذهنً لها اثر على تنٌمة
التفكٌر االبتكاري السٌما فً مهارة الطاللة والمرونة واالصالة والمدرة االبتكارٌة
الكلٌة وتشجٌع الطالب على التفكٌر بطرائك ابداعٌة وغٌر مالوفة بعٌدا عن التفكٌر
التملٌدي المتاثر بالطرٌمة التملٌدٌة فً التعلٌم .
 .3اظهر عدد من الطلبة بلغت نسبتهم  % 74,5ان المدرس عندما ٌدرس وفك
استراتٌجٌات التدرٌس ٌطرح اسئلة تثٌر تفكٌرهم وهذا عكس ماهو سائد فً الطرٌمة
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التملٌدٌة التً ٌوجه المدرسون فٌها اسئلة عند مستوٌات فً معظمها على التذكر
وبالتالً تحد من اكتشاف كثٌر من لدرات الطلبة المدرة على االحساس بالمشكالت ,
وتتٌح لهم ممارسة االنشطة التعلٌمٌة التً تموم على البحث  ,واالستمصاء  ,وتتطلب
التجرٌب  ,والتحلٌل والممارنة  ,ومن ثم اتخاذ المرار المناسب .
االستنتاجات :
جرى فً هذه استطالع اراء الطلبة لمعرفة مدى فاعلٌة المحاضرات التً
ٌنفذها المدرسون معهم باستخدام استراتٌجٌات التدرٌس  ,ولد تم التوصل الى ان
تدرٌس المدرسٌن باستراتٌجٌات التدرٌس ساهم فً تحسٌن وتطوٌر معظم العوامل
واالتجاهات التً تم لٌاسها فً االستبانة  ,وٌمكن تلخٌص ذلن كما ٌلً :
اوال :اكدت الدراسة ان استخدام المدرسٌن الستراتٌجٌات التدرٌس ساهم فً زٌادة
فاعلٌة جمٌع االبعاد التً تم دراستها عن طرٌك استبانة الدراسة وتنمٌتها  ,حٌث
تراوحت نسب الموافمة من لبل الطلبة علٌها (من  %72,4الى  ) % 15,9وٌمكن
ترتٌب ابعاد الدراسة االكثر فاعلٌة فً استراتٌجٌات التدرٌس من وجهة نظر الطلبة
بحسب درجة موافمتهم علٌها  ,كما هو موضح فً جدول (: )55

ت
5
1
2
3
4
5
7

جدول ()55
البعد
تنمٌة المهارات االجتماعٌة
تفاعل الطلبة داخل الصف
االهتمام بالجانب االنفعالً للطالب
ادراة الصف بطرٌمة مناسبة
رفع مستوى تحصٌل الطلبة
تنمٌة مهارات التفكٌر عند الطلبة
تحسٌن البٌئة الصفٌة

نسبة الموافمة *
17,0
14,3
11,9
15,9
15,5
77,1
72,4

*تم حساب نسبة الموافمة عن طرٌك جمع تكرارات الموافمة لعبارات كامل اي البعد
ومن ثم حساب نسبتها .
انتىصيات واملقرتحات :
فً ضوء النتائج التً أظهرتها هذه الدراسة ٌوصً الباحثون بما ٌاتً :
 .5العمل على التوسع فً تطبٌك استراتٌجٌات التدرٌس فً المٌدان
التربوي.
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 .1التوعٌة االعالمٌة باهمٌة استراتٌجٌات التدرٌس فً احداث نملة نوعٌة
فً عملٌة التدرٌس  ,وبالتالً تطوٌر العملٌة التربوٌة التعلٌمٌة .
 .2نشر الوعً بٌن المدرسٌن واالساتذة  ,باهمٌة استراتٌجٌات التدرٌس فً
تحمٌك الدور النشط للطالب فً عملٌة التعلم.
 .3اهتمام الجهات المختصة فً وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً بتطوٌر
الممرارات الدراسٌة بحٌث ٌتم توظٌف استراتٌجٌات التدرٌس فٌها .
 .4حث المدرسٌن واالساتذة على تحفٌز طلبتهم  ,وتشجٌعهم على استخدام
التعلم الذاتً  ,وتنمٌة لدرتهم على البحث واالطالع .
 .5التاكٌد على استخدام المدرسٌن واالساتذة الستراتٌجٌات التدرٌس ,
الثرها االٌجابً من وجهة نظر الطلبة .
 .7اٌجاد حوافز للمدرسٌن واالساتذة وتشجٌعهم على تفعٌل استراتٌجٌات
التدرٌس من خالل اسالٌب مختلفة منها  :المفاضلة عند الترشٌح لالٌفاد ,
او الترشٌح لالشراف التربوي  ,او العمال لٌادٌة اخرى ..
 .1العمل على توفٌر جمٌع وسائل التكنولوجٌا التعلٌمٌة واالجهزة الحدٌثة
التً تحتاجها المدارس
 .9التاكٌد على ضرورة تهٌئة البٌئة الصفٌة فً المدارس والكلٌات لتكون
مالئمة لتطبٌك استراتٌجٌات التدرٌس المتنوعة .
 .50ادراج استراتٌجٌات التدرٌس ضمن برامج اعداد المعلمٌن
والمدرسٌن فً مؤسسات اعداد المعلمٌن ومنها كلٌات التربٌة والتربٌة
االساسٌة .
املصادر :
 -5ابو زٌنة ،فرٌد كامل(:)5993مناهج الرٌاضٌات وتدرٌسها،ط،5مكتبة الفالح
للنشر والتوزٌع،العٌن.
 -1ادم عوان ،واخرون(:)5991دلٌل استراتٌجٌة التعلم فً مرحلة المتابعة
والتعلم المستمر،المنظمة العربٌة للتربٌة والثمافة والعلوم،تونس.
 -2الحٌلة ،دمحم محمود ( : )1005طرائك التدرٌس واستراتٌجٌات ,ط , 5دار
الكتاب الجامعً ،العٌن  ,االمارات العربٌة المتحدة .
 -3راجً،زٌنب حمزة(:)1002اثر انموذج دورة التعلم وخرائط المفاهٌم فً
االكتساب واالستبماء لدى تلمٌذات الصف الخامس االبتدائً ،رسالة ماجستٌر
غٌر منشورة ،كلٌة التربٌة –ابن رشد،جامعة بغداد.
 -4رمضان مسعد بدوي ( : )1002استراتٌجٌات فً تعلٌم وتموٌم الرٌاضٌات ,
ط , 5عمان  ,دار الفكر .
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 -5الرواشدة،ابراهٌم( :)5991مالمح تطورٌة فً مناهج علوم العاشرة فً
االردن .بحسب تمدٌر الطلبة ،مجلة البصائر ،جامعة البنات االردنٌة االهلٌة
،مجلد(،)1العدد(.)5
 -7زٌتون ,عاٌش محمود ( : )1005طبٌعة العلم وتطبٌماته فً الترٌبة العملٌة ,
ط , 5عمان  ,دار عمان .
 -1السعدي ،رفاه عزٌز(":)1001اثر استخدام التعلم التعاونً لمعالجة االخطاء
الرٌاضٌة لطالبات الصف الثانً المتوسط وتحصٌلهن الدراسً"،الجامعة
المستنصرٌة ،كلٌة المعلمٌن ،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة.
 -9السودانً ،انور صباح(":)1003اثر خرائط المفاهٌم فً التحصٌل والتفكٌر
الرٌاضً"،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،الجامعة المستنصرٌة ،كلٌة التربٌة
االساسٌة.
 -50صبحً خلٌل عزٌز ( :)5914اصول وتمنٌات التدرٌس والتدرٌب  ,ط, 5
مركز التعرٌب والنشر ،بغداد .
 -55صبحً خلٌل عزٌز(:)5941اصول وتمنٌات التدرٌس والتدرٌب ،ط،5
مركز التعرٌب والنشر،بغداد
 -51الطائً،غالب(" :)1005فعالٌة استخدام اسلوب دورة التعلم على تنمٌة
التفكٌر واالتجاهات نحو الرٌاضٌات والتحصٌل فٌها "،اطروحة دكتوراه غٌر
منشورة،كلٌة التربٌة،جامعة طنطا.
 -52عبدهللا ،علً(:)5994برنامج االوتاكاد فً مدارس التعلٌم الفنً،االمانة
للتعلٌم
العربٌة
التمنً،المجلة
للتعلٌم
العربً
لالتحاد
العامة
التمنً،المجلد(،)29العدد(.)2
 -53العجٌلً مركز  ,وتاجً خلٌل : )5995( :نظرٌات التعلٌم  ,ط , 2بنغازي
 ,منشورات جامعة لار ٌونس .
 -54الفتاح  ,دمحم احمد ( : )5973استراتٌجٌات التربٌة فً العالم العربً ,
الجمهورٌة العربٌة السورٌة  ,وزارة التربٌة .
 -55الكرش ,دمحم احمد ( :)5991دراسة تحلٌلٌة لبعض العوامل التربوٌة المؤدٌة
الى تدنً التحصٌل العلمً للطالب فً مادة الرٌاضٌات بالمرحلة الثانوٌة بدولة
لطر كما ٌراها المعلمون والطالب  ,مجلة مركز البحوث التربوٌة  ,العدد (, )3
السنة ( , )7لطر .
 -57ممدوح سلٌمان(":)5911اثر ادران الطالب المعلم للحدود الفاصلة بٌن
طرائك التدرٌس واسالٌب التدرٌس واستراتٌجٌات التدرٌس فً تنمٌة بٌئة تغلٌمٌة
فعاله داخل الصف"،رسالة الخلٌج العربً،السنة(،)1العدد(.)13
 -51ناصر،ابراهٌم محً(":)1005اثر استخدام انموذج (وودز)والخرائط
المفاهٌمٌة فً تغٌٌر المفاهٌم الكٌمٌائٌة ذوات الفهم الخطا لدى طالب الصف
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الثانً المتوسط"،رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ،الجامعة المستنصرٌة ،كلٌة
التربٌة االساسٌة.
 -59ولٌم عبٌد،واخرون( :)5977طرق تدرٌس الرٌاضٌات  ،وزارة التربٌة
والتعلٌم ،الماهرة.
20-Bottag,B&Hassel,B,Ted(1993):"A comparison of Two
Approaches For Teaching Complex Authentic problems To
"Adoles Cents In Remedial Math Classes Exception children
,Vol.59, No.(6)P556.
21-Brown,R.A palicsar (1982):"Inducing strategic learning from
Text By Means of In Formal Self_control Training" .
22- Eggan ,p.,D.,other(1979):"strategies for Teacher Information
processing Models In The classroom Engle woods" .
23-Lawson,A,E,(1996):"Research on Aco-visiton of science
know ledge Episteme logical Foundation of Cognition Hard book
of Research on science Teaching and Learning New York
McMillan publishing co19.Joyce ,Bruce and M.weill,cliffs
prentice Itall .
24- Richard,c.,(1982):,New Direction In primary Education The
Flmer Press , Amomber of Taylor English .
ملحق ()1
عزٌزي الطالب
عزٌزتً الطالبة
السالم علٌكم ورحمه هللا وبركاته  .........وبعد :
بموم الباحثون باجراء دراسة بعنوان :
(فاعلٌة استراتٌجٌات التدرٌس من وجهة نظر الطلبة )
وتهدف هذه الدراسة الى التعرف على راٌن-عزٌزي الطالب -فً الطرٌمة او
االستراتٌجٌة التً ٌتبعها التدرٌسً معكم فً تمدٌم بعض الدروس  ,لذا رغبنا
االستفادة من راٌن حول موضوع الدراسة من خالل االجابة على فمرات االستبانة
المرفمة .
ان تعاونكم فً االجابة على فمرات هذه االستبانة بكل دلة وموضوعٌة سٌكون له
االثر االكبر فً تحمٌك النتائج االٌجابٌة لهده الدراسة بمشٌئة هللا تعالى  ,وان جمٌع
اجاباتكم لن تستخدم اال فً اغراض البحث العلمً فمط .
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ولكم خالص الشكر والتمدٌر
الباحثون
تعلٌمات لكٌفٌة تعبئة االستبانة :
 -5تتضمن هذه االستبانة ( )24فمرة وممابل كل فمرة خٌارات .
 -1بعد لراءة كل فمرة ضع اشارة (√) تحت الخٌار الذي ٌمثل درجة موافمتن (
موافك ,غٌر موافك  ,ال اعرف ) على العبارة المكتوبة من حٌث
االستفادة من الطرٌمة او االستراتٌجٌة التً طبمها التدرٌسً معكم داخل
الماعة .
( التوجد عبارات صحٌحة واخرى خاطئة  ,ولكن الصحٌح هو ما ٌعبر فعال عن
وجهة نظرن ) كما فً المثال التالً :
درجة الموافمة
العبارة
ال اعرف
غٌر موافك
موافك
√
االستبانة بشكلها النهائً:
اعزائً الطلبة ٌرجى لراءة كل عبارة ثم وضع االشارة (√) فً الخانة التً تمثل
من وجهة نظرن مدى االستفادة من االستراتٌجٌة التً طبمها التدرٌسً معكم :
درجة الموافمة
ت
العبارة
موافك
5
1
2
3
4
5
7

ازداد اندفاعً نحو التعاون مع
زمالئً
اتاخت لً فرصة بناء عاللات
اٌجابٌة مع زمالئً
شجعتنً على تمبل افكار زمالئً
وارائهم
ساعدتنً على فهم العناصر الثمافٌة
للمجتمع
اعطتنً فرصة تحمل المسوؤلٌة فً
اداء العمل
حعلتنً استمتع بدراسة المادة
التعلٌمٌة
اشعرتنً باالرتٌاح والسعادة اثناء
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1
9
50
55
51
52
53
54
55
57
51
59
10
15
11
12
13
14

التعلم
تزٌد هذه الطرٌمة من ثمتً بنفسً
اثناء التعلم
جعلتنً اشعر بالحٌوٌة عند حلول
حصة الدرس
اشعرتنً بالمتعة عند تحدث
االخرٌن امامً بموضوعات المادة
ساعدتنً على التمتع بحرٌة الحركة
داخل الصف
تطبٌمها ادى الى توزٌعنا بشكل
افضل داخل الصف
ساعدتنً االنشطة على التعلم
بطرٌمة اسرع
كثرة استخدام الوسائل التعلٌمٌة فً
هذه الطرٌمة
ساعدتنً على استخدام االدوات
والمواد بسهولة
تعلمت كٌفٌة التعامل مع زمالئً
داخل الصف
جعلتنً اشارن فً النشاطات بشكل
منظم
دور المعلم مرالب ومتابع العمالنا
ساعدتنً هذه الطرٌمة على احترام
الولت
جعلتنً احضر للدرس باستمرار
وبالولت المحدد
ازداد تفاعلً بالمشاركة فً الدرس
تبعث روح الدرس التنافس مع
زمالئً
ازداد تركٌزي على ماٌدور فً
الدرس
افادتنً فً االعتماد على نفسً
ساعدتنً على تنظٌم مشاركاتً فً
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15
17
11
19
20
25
21
22
23
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اثناء الدرس
اكسبتنً مفاهٌم جدٌدة فً المادة
التعلٌمٌة
عالجت بعض المفاهٌم الخاطئة التً
امتلكها
ازداد فهمً للمادة التعلٌمٌة
ساعدتنً فً حل المسائل التطبٌمٌة
بسهولة
رفعت من تصوري للمادة التعلٌمٌة
ساعدتنً على االبداع واالبتكار
اثارت تفكٌري فً المادة التعلٌمٌة
جعلتنً امٌز بٌن الصح من الخطا
اعطتنً فرصة للتعبٌر عن افكاري
بحرٌة
اكسبتنً مهارة االستنباط

24
ملحق()2
اسااماء الخبااراء والمختصااٌن فااً التربٌااة وعلاام الاانفس وطرائااك التاادرٌس اللااذٌن
استعان بهم الباحثون فً بناء االستبانه
االختصاص
اسماء الخبراء والمختصون
ت
ارشاد تربوي
 -5ا.د.لٌث كرٌم حمد
علم النفس
 -1ا.د.مهند عبدالستار
طرائك تدرٌس الفٌزٌاء
 -2ا.د.علً مطنً
ادارة تربوٌة
 -3ا.د.علً ابراهٌم االوسً
طرائك تدرٌس الفٌزٌاء
 -4ا.م.د.عصام عبدالعزٌز المعموري
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