
 

 

أثر استخدام استراتيجيتي التعليم المباشر والتعليم المستقل في 
 تحصيل طلبة المرحلة األساسية في الرياضيات في األردن 

 
The Impact of Direct Teaching and Independent 

Teaching Strategies on Mathematics 

Achievement of Basic Stage Students in Jordan 

 
  إعداد

 أيمن خلف عليان
 

 إشراف
 طالل يوسف )محمد رجب( أبو عمارة الدكتور

 
 

 استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التربيةقدمت هذه الرسالة 
 تخصص المناهج وطرق التدريس

 
 كلية العلوم التربوية

 الشرق األوسطجامعة 
 6102 /أيار

 



 ب
  

 

  



 ج
  

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  



 د
  

 الشكر والتقدير
 

 
لسعة كرمه ومدى توفيقه وعظيم  ،الحمد هلل تعالى حتى يبلغ الحمد منتهاه، المستحق الثناء

رضاه، المسير لألحوال والموّفق لألمور، اآلمر بالعلم والناهي عن الجهل، والصالة والسالم على 

 الرسول الخاتم به ربه النبيين والصديقين، وعلى آله وصحبه ومن تبعه أجمعين، وبعد:

طالل يوسف ) محمد رجب(  بجزيل الشكر وعظيم االمتنان للدكتور  أيمن خلف عليانأتوجه أنا 

إلشرافه على هذه الرسالة، ومتابعته وتسييره إلنجاز هذا العمل، وأتوجه بالشكر أيضًا  أبو عمارة

عاطف أبو والدكتور  عدنان حسين الجادري األستاذ الدكتور ،المحترمين ألعضاء لجنة المناقشة

شكر إلى األساتذة األفاضل ، كذلك أتوجه باللما تحّملوه من أعباء المناقشة الشرمان حميد

، لما قدموه لنا من رعاية واهتمام طوال هذه الشرق األوسطجامعة أعضاء هيئة التدريس في 

هذا العمل، كما أتوجه بالشكر ، ومن ثم إلى كل من مّد يد العون مساعدًا ومساندًا إلنجاز األعوام

ًا، لما لقيته من حسن الضيافة عند والعرفان إلى المملكة األردنية الهاشمية، ملكًا وحكومًة وشعب

 .وجودي في المملكة

 واهلل من وراء القصد

 

 الباحث:

 أيمن خلف عليان

  



 ه
  

 اإلهـــــداء
 إلى ....... أبي

 أمي

 زوجتي

 أطفالي

 
  



 و
  

 قائمة المحتويات

 الصفحة الموضوع

 أ العنوان 

 ب تفويض

 جـ قرار لجنة المناقشة 

 د شكر وتقدير

 هـ االهداء

 و المحتوياتقائمة 

 ز قائمة الجداول

 ح قائمة الملحقات

 ط الملخص باللغة العربية

 ك الملخص باللغة االنجليزية

 7 – 0 الفصل األول: خلفية الدراسة وأهميتها

 99 – 9 الفصل الثاني: األدب النظري والدراسات السابقة 

 10 – 01 الفصل الثالث: الطريقة واإلجراءات 

 10 – 16 الفصل الرابع: نتائج الدراسة 

 19 – 11 الفصل الخامس: مناقشة النتائج والتوصيات 

 71 – 21 المراجع 

 016 – 70 الملحقات 



 ز
  

 قائمة الجداول

صل
 الف
رقم

ول 
جد
م ال

رق
 

 محتوى الجدول

حة
صف

ال
 

لث
الثا

لث 
الثا

لث 
الثا

 

 64 القبلي معامالت الصعوبة لفقرات االختبار  .1

 64 التمييز لفقرات االختبار القبليمعامالت   .2

 64 معامالت الصعوبة لفقرات االختبار البعدي  .3

 05 لفقرات االختبار البعدي التمييزمعامالت   .4

رابع
ال

 

( على عالمات الطلبة البعدية، باعتبار عالمات الطلبة ANCOVAتحليل التباين المصاحب )نتائج   .5
 .القبلية متغايرًا مشتركاً 

05 

 06 تبعًا لمتغير المجموع  على عالمات الطلبة البعدية( للمقارنات البعدية Scheffeطريقة شيفيه ) تطبيق  .6

 

 

  



 ح
  

 قائمة الملحقات

رقم
ال

 

 المحتوى
حة

صف
ال

 

 76 أسماء المحكمين  .0

 79 كتاب تسهيل مهمة الباحث الموّجه إلى مدرسة الميراث الدولية  .6

 70 مدرسة النمو التربويكتاب تسهيل مهمة الباحث الموّجه إلى   .9

 71 كتاب تسهيل مهمة الباحث الموّجه إلى أكاديمية ساندس الوطنية  .0

 72 الخطة النصف شهرية للتعليم المباشر  .1

 77 الخطة النصف شهرية للتعليم المستقل  .2

 77 – 77 الخطط اليومية للتعليم المباشر  .7

 97 – 77 الخطط اليومية للتعليم المستقل  .7

 97 المواصفات لبناء االختبار التحصيلي البعديجدول   .9

 011 – 99 االختبار القبلي  .01

 016 - 010 االختبار البعدي  .00

 

 

 

 



 ط
  

أثر استخدام استراتيجيتي التعليم المباشر والتعليم المستقل في تحصيل طلبة المرحلة 
 األساسية في الرياضيات في األردن

 إعداد
 أيمن خلف عليان

 إشراف
 رجب( أبو عمارة )محمدد. طالل يوسف 

 الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر استراتيجيتي التعليم المباشر والتعليم المستقل في 

، ولتحقيق هدف الدراسة تم اعتماد طلبة المرحلة األساسية في الرياضيات في األردنتحصيل 

( طالبًا 35ى )( طالبًا وطالبة، موزعين إل103المنهج شبه التجريبي على عينة مكونة من )

( 31( طالبًا وطالبة في أكاديمية ساندس الوطنية، و)33وطالبة في مدارس النمو التربوي، و)

 طالبًا وطالبة في أكاديمية الميراث الدولية.

ولإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيس، تم استخدام التحليل االحصائي لنتائج أداة الدراسة المتمّثلة 

دي، إذ تم التأكد من صدق األداة بعد عرضها على مجموعة من باالختبارين القبلي والبع

 .  (KR-20)ريتشاردسون -المحكمين، ومن ثم إيجاد معامالت ثبات األداة بتطبيق معادلة كودر

 وجدتوأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي، والمتعّلقة بالفرضية الرئيسة والتي مفادها: ال 

عزى ت( في تحصيل الطلبة α = 0...) الداللة مستوىفروق ذات داللة احصائية عند 

، وجود فروق ذات داللة احصائية تميل لصالح ستراتيجيتي التعليم المباشر والتعليم المستقلال

واستراتيجية التعليم المباشر بدرجة أقل، مقارنة مع  استراتيجية التعليم المستقل بالدرجة األولى،

يم االعتيادي، إذ تم استخدام تحليل التباين المصاحب النتائج المنبثقة عن تطبيق طريقة التعل

(ANCOVA ومعادلة ،)( شيفيهScheffeللمقارنة ) .بين عالمات الطلبة 
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ات على االعتماد على حث المعلمين والمعلم وأوصى الباحث بعدة توصيات من أهمها:

أساليب استراتيجية التعليم وتطبيق  بشكل واسع في المدارس األساسية، التعليم المستقلاستراتيجية 

التنويع في استخدام المباشر بدرجة أقل في حال صعوبة تطبيق استراتيجية التعليم المستقل، و 

بناًء على احتياجات المتعلمين  االستراتيجيات التعليمية الحديثة في تدريس مادة الرياضيات

معلمي يمية بضرورة إلمام اهتمام المؤسسة التعلوتفاوت قدراتهم على فهم المادة العلمية، و 

، الرياضيات عند تدريس باستراتيجيتي التعليم المباشر والتعليم المستقل معلماتهاو  الرياضيات

ثر استراتيجيتي التعليم المباشر أإجراء بحوث مماثلة على مراحل دراسية أخرى لمعرفة وضرورة 

 .ة أخرىفي مواد دراسيو  ،مهارات الرياضياتوالتعليم المستقل في اكتساب 

  

استراتيجية التعليم المباشر، استراتيجية التعليم المستقل، التحصيل في  الكلمات المفتاحية:

 الرياضيات.
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Abstract 

This study aimed to estimate the impact of the direct teaching and 

Independent teaching strategies on mathematics achievement of basic 

school students in in Jordan. The Porpose Of Study can be achieved by 

the quasi-experimental method on a sample of (103) male and female 

students, that distributed to (35) students in the An-Numow A-Tarbawi 

Schools and (37) students in the National Academy of Sands, and (31) of 

the International Mirath Academy . 

In Order to answer the main question of study, the statistical analysis of 

the results of the study questionnaire in respect of  pre-test and post- test 

was applied, where the validity of questionnaire was approved after 

presenting to the arbitrators, then finding the values of validity of 

questionnaire  by applying Kuder-Richardson Formula (KR- 20). 

The results of statistical Analysis that related the main thesis indicate the 

following:  

There were no significant statistical differences at the level (α = 0.05) in 

the direct and independent teaching strategies in the students total. 

The significant statistical differences can be used in the independent 

teaching strategy more than direct teaching strategy compared with the 

results traditional education method as the analysis of disparity for 
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(ANCOVA) and formula of (Scheffeh) have been used to compare 

between the students marks. 

The recommendations of researcher including : 

The teachers should apply the independent teaching strategy more at the 

primary schools, and they should apply the methods of the direct teaching 

strategy less in case, there was difficulty to be applied the independent 

teaching strategy, also the teachers should diversify for using the modern 

education strategies to teach Mathematics according to the requirement of 

students and the difference of their abilities for understanding the subject. 

In addition the educational organizations should pay attention that the 

Mathematics teachers knowledge about the direct and independent 

teaching strategies in teaching Mathematics. The necessity for doing 

similar researches of other educational stages to knowledge the impact of 

the direct and independent teaching strategies on acquiring the 

Mathematics skills and other subjects. 

Keywords:Direct and independent teaching strategies, academic 

 

performance Mathematics. 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة

القرن العشرين، برزت الحاجة إلى اعتماد استراتيجيات  عقد السبعينات من مع نهاية 

المواد تعليمية جديدة، واتجهت المؤسسات التعليمية نحو تطوير االستراتيجيات السابقة في تدريس 

، ومنح واالتصالمع التطور الثوري للمعلومات  في المراحل التعليمية المختلفة، متزامنة الدراسية

التدريس ضمن هذه  أساليباستقاللية الحصول على المعلومات القدر األكبر، وتطوير 

التعليم  استراتيجيات على التعليم المباشر، والتعليم المستقل، كمثال   ااالستراتيجيات.فظهر مفهوم

قشت المقترحات والرسائل واألطروحات، والتي نافي تقديم  التربويونو  بدأ الباحثونالحديثة، و 

التعليم المستقل ومقارنتها مع االستراتيجيات األخرى، للوصول الى النتائج المرجّوة من  إستراتيجية

على تحصيل الطلبة، ورفع مستواهم العلمي والعملي، ومنح مساحة أكبر من حرية  استخدامها

 التعليمية. واتجاهاتهم احتياجاتهمالحصول على المعلومات وفرزها وتدقيقها، لمعرفة 

 فيه ويتمتعون والعمل، والتفاعل للمتعّلمين، للمشاركة فرصة جيدة التعليم يتيح هذا النوع من 

 بهم المحيطة لبيئةا مع تفاعلهم لمعرفة األفكار أوتعديل نشاءإأو  بناء وحيوية، وبإمكانهم بنشاط

،استخدام تقنية التعليم المستقل إستراتيجيةمن المجاالت التي ظهرت فيها و  (.2013)الساعدي، 

تعيد تشكيل المعلومات منصات تعليمية جديدة، وفرت اآلن تقنية  فقد التعّلم عن بعد في التعليم،

ويتيح ر، فالوصول الى المعلومات عبر العالم يتطور باستمرا ؛طتها الطلبةاالطريقة التي يتعّلم بوس

وألول مرة والتي ال يمكنهم التعرض لها، وان يستمعوا  مصورة مشاهدة اعمال  للطلبةالتعّلم عن بعد 

تقدم المحاضرات  أصبحتألن العديد من الجامعات  ونظراً  االساتذة والمعلمين،الى محاضرات 
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الجامعية بها على شبكة االنترنت فان الطلبة يكتسبون العديد من وجهات النظر في موضوع ما 

العديد من نظرائهم الطلبة والعلماء بشكل اسرع مما ويمكنهم ايضا التواصل بشكل الكتروني مع 

 .(2010)الرتيمي، والحسناوي،  تقدمه المنشورات التقليدية

قد أستوعب المعلمون حاجة الطلبة الستخدام وسائل مغايرة الستراتيجيات التدريس ل 

ة من قبل التقليدية، وضرورة تفعيل استراتيجيات تعليمية جديدة، وتنوع طرق طرح المادة العلمي

 عن التلقين المعتمد بالدرجة األولى على معلومات المعلم، ودعم المنهاج واالبتعادالمعلم للطلبة، 

جديدة، والسماح للطلبة بالبحث عن المعلومات من  أساليبشرح المادة العلمية ب في المدرسي

 وقت المعلمين وطرق جديدة في فهم المادة العلمية؛ لتوفير أساليبمصادرهم الخاصة، أو تجربة 

 .(2009سليم، لتغطية معلومات المنهاج المدرسي ) وجهدهم

أثر استراتيجيتي التعليم المستقل والتعليم المباشر  لقياسوبناًء على ماسبق، أتت هذه الدراسة       

لدى طلبة المدارس بشكل عام، وطلبة المرحلة األساسية  في مادة الرياضيات في التحصيل العلمي

في المدارس الخاصة بشكل خاص، وذلك لقلة الدراسات التي ناقشت أثر استراتيجيتي التعليم 

 المستقل والمباشر ضمن حدود علم الباحث.

 مشكلة الدراسة:

تدريس الرياضيات من  الرياضيات لغة التفكير في العلوم ولغة العصر، وينبع االهتمام في تعد     

فقد تعددت استراتيجيات تعليم الرياضيات،  االهتمام العالمي والمحلي بتدريس هذه المادة الدراسية،

والتي تهدف إلى رفع مستوى تحصيل الطلبة، والحد من مشكلة تدني التحصيل الدراسي في 

داخل الصفوف، ويصعب وبما أنه توجد فروق فردية بين الطلبة، وزيادة في أعدادهم الرياضيات، 

واالستراتيجيات تقليل األعداد العتبارات مادية واقتصادية، ووجود حاجة ماسة إلى تحسين الطرائق 
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ومستوى تفكيرهم، فقد جاءت  الطلبة، لرفع مستوى تحصيل لرياضياتالمستخدمة في تدريس مادة ا

المستقل  التعليمهما :  الرياضياتي تدريس مادة فهذه الدراسة لتطبيق استراتيجيتين تدريسيتين 

، تمشيًا مع ما طلبة الصف الرابع األساسي، والكشف عن أثرهما في تحصيل المباشر التعليمو 

في المملكة األردنية الهاشمية، والتعليم  ها وزارة التربيةأكدت عليه المؤتمرات التربوية التي عقدت

وزارة التربية ) ي تنمي أنواع التفكير المختلفةالت أوصت بضرورة تحديث استراتيجيات التدريسالتي و 

ونظرًا لما يواجهه المعلمون أثناء ممارستهم لعملية التدريس في المدارس  .(2002، والتعليم

األساسية من مشكالت تتعلق بتدني تحصيل الطلبة، ومحاوالتهم العتماد استراتيجيات تعليمية 

عمل على إفساح المجال أمام الطلبة للتفكير لمختلفة لشرح المادة العلمية، وذلك من خالل ا

بداء الرأي,  أكثر حيوية, وينتقل من التلقين إلى اإلبداع,  الرياضياتيبقى مبحث  حتىوالمناقشة وا 

 .الرياضياتتعمل على جذب الطلبة نحو مبحث التي طرق وتفعيل ال

 أسئلتها:و  هدف الدراسة

في  التعليم المباشر والتعليم المستقل استراتيجيتيالكشف عن أثر الى هدفت هذه الدراسة      

التحصيل في في األردنية  االساسية تدريس مادة الرياضيات للصف الرابع األساسي في المدارس

 :تياآلالسؤال  وذلك من خالل اإلجابة عن ،مادة الرياضيات لديهم
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المستقل في تحصيل الرياضيات لدى التعليم و  ما أثر التدريس وفقًا إلستراتيجيتي التعليم المباشر

 ؟طلبة الرابع األساسي في المدارس األساسية الخاصة

 الدراسة: ةفرضي

 الصفرية اآلتية: اختبار الفرضية تم ،الدراسة سؤاللإلجابة عن 

الرياضيات لدى طلبة ( في تحصيل α = 0...)مستوى فروق ذات داللة احصائية عند  وجدتال 

، الطريقة التعليم المستقل، التعليم المباشرالتدريس ) إستراتيجيةالى  عزىت الرابع األساسي 

 .(االعتيادية

 أهمية الدراسة:

تضيفه إلى عملية تدريس الرياضيات في المدارس هو متوقع أن  الدراسة فيماتنبع أهمية هذه      

 فيما يأتي: -بعد تطبيقها وبيان نتائجها -األساسية، والتي يمكن توضيحها

 التعليم إستراتيجيةاستخدام على تشجيع المعلمين بصورة عامة، ومعلمي الرياضيات بشكل خاص 

ستراتيجيةو  المستقل في المواقف التعليمية التعلمية التي يخططون لها وينفذونها في  التعليم المباشر ا 

الحجرة الدراسية وذلك باالستناد إلى المبادئ واألسس التي تقوم عليها الممارسات التدريسية 

من نتائج هذه الدراسة بأن تفيد واضعي المناهج التربوية عامًة، ومنهاج  والمؤمل السليمة.

التي تندرج ضمن استراتيجيتي التعليم  ساليباهجهم بالطرق واألالرياضيات خاصًة، في دعم من

 المباشر والتعليم المستقل.
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 :ومحدداتها حدود الدراسة

 م. 2016/  2015الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  زمني:الالحد 

 مدرسة، وتحديدًا المدارس الخاصة التابعة لمديرية التعليم الخاص في مدينة عمانمكاني: الالحد 

 .الميراث الدولية، ومدرسة النمو التربوي، وأكاديمية ساندس الوطنية

طالبًا وطالبة،  43من مدرسة الميراث الدولية وعددهم  الصف الرابع األساسي طلبةالحد البشري: 

 .طالبًا وطالبة من أكاديمية ساندس الوطنية 61طالبًا وطالبة من مدرسة النمو التربوي، و 53و

 يمعاملو  الثباتو  الخصائص السايكومترية التي تتمثل بالصدق علىم نتائج الدراسة يتحدد تعميو 

تعمم نتائج الدراسة على المجتمع الذي أخذت منه ين القبلي والبعدي، و يز لألختبار يالتمو  الصعوبة

 العينة وعلى المجتمعات المماثلة.

 مصطلحات الدراسة:

التعليمية  ى االستراتيجياتأحد االتعليم المباشر بأنه إستراتيجيةعّرف تالتعليم المباشر:  إستراتيجية

التي تعتمد نقل المعلومة من المعلم الى المتعّلم دون الحاجة إلى وسيلة تواصل غير مباشرة؛ إذ ان 

المعلم يعطي المعلومة دون أي تعديل عليها، ودون الحاجة إلى رأي المتعّلم بها، ويفهمها المتعّلم 

 .(Jacobs & Micheals, 2007) لتي يبّينها المعلم لهبالطريقة ا

 التعليم الفعال المعتمد استراتيجياتالتعليم المستقل من  إستراتيجية عدّ تالتعليم المستقل:  إستراتيجية

بالمعلم كمصدر للمعلومات، إذ  االستعانةذاته دون  ىعل باالعتماد يقوم المتعّلم إذعلى الذات، 

مصادر مستقلة، وبجهد  باستخداميقوم المتعّلم بالبحث عن معلومات المادة العلمية وما يتعلق بها 

 (.2011، عرقوب وشتّية، وأبو سعادة، وعقل، وزامل،) خاص من المتعّلم
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المؤسسات التعليمية  في التعليم والمتّبعة فيوهو عبارة عن الطريقة التقليدية  التعليم االعتيادي:

للمعلومات، والمتحكم  اً مصدر لتلقين، والتي يكون فيها المعلم قديمًا، والتي ترتكز على الحفظ وا

طلبة وكيفية تقويم هذه المعلومات بالعملية التعليمية، والمسيطر على كيفية وصول المعلومات لل

 (.2011أخرون , و  )سعادة

الدرجة التي حصل عليها أفراد العينة في  بأنها التعليم االعتياديتعرف طريقة التعريف اإلجرائي: 

 الطرق المتبعة في هذه الطريقة.المصمم لقياس  االختبار
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 الفصل الثاني
 األدب النظري والدراسات السابقة
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

 

تعليمي شامل  أسلوبك التعّلم النشطم يهامف في االدب النظري تناول هذا الفصل

ستراتيجيةالتعليم المباشر و  ستراتيجيةإل  فضاًل عنومفهوم التعليم االعتيادي. التعليم المستقل،  ا 

التعليم المستقل و التعليم  تيياستراتيج كل من وخصائصخصائص التعليم المباشر والتعليم المستقل، 

المستقل وبين التعليم التعليم التعليم المباشر و  يتياستراتيجبين  االختالفوأوجه ، المباشر

المستقل التعليم التعليم المباشر و  تناولتالدراسات السابقة التي  في قسمه الثانيتناول ، و االعتيادي

 وعلى النحو االتي : موضوعي الدراسة

 دب النظري :أواًل : األ

 :التعليم اإلعتيادي

 مفهوم التعليم االعتيادي:

في التعليم، إلى  االعتياديةبالطريقة  والمعروف أيضاً ، االعتيادي التعليم يشير مصطلح

فيرى تمع مناسبة للتقاليد التعليمية، المج يعدهاالعادات القائمة منذ أمد بعيد في المدارس والتي 

على الحفظ والتلقين يجب تعتمد التي و  ،المعلمالتقليدية المرتكزة على  ساليباإلصالحيون أن األ

قائمة على  طرائقباستخدام الطالب  تعليمية مرتكزة على أساليبواتباع  ،ً التخلي عنها تماما

 .(2010عبد العزيز، ) الواجبات
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بيد أن العديد من اآلباء المحافظين يهتمون باإلبقاء على المعايير التعليمية التقليدية في   

األساسي للتعليم فالهدف ، التقليدية ساليبالتعليم ألبنائهم، األمر الذي يعزز األ إستراتيجيةاختيار 

نتقل للجيل التالي تلك المهارات والحقائق والمعايير المتعلقة بالسلوك األخالقي تهو أن  االعتيادي

واالجتماعي، التي يرى البالغون أنها ضرورية للنجاح المادي واالجتماعي للجيل التالي، وبوصفهم 

بأنه "مفروض من أعلى  (John Dewey) جون ديويالمستفيدين من هذا المخطط, الذي وصفه 

الثابتة وأن يؤمنوا  األوامراإلخالص والطاعة عند تلقي تلك ب الطلبةومن الخارج", فُيتوقع أن يلتزم 

 ,Beckوكيةليير السهم الوسائل التي يتم بها نقل تلك المعرفة وتطبيق تلك المعا والمعلمونبها. 

2009) ). 

 :االعتيادي التعليم خصائص

والتي تركز للمجتمع خصائص التعليم بالطريقة االعتيادية بـاعتماده على الثقافة التقليدية تكمن 

إلى  ، وال يحتاج التعليم االعتياديالتعليمهو أساس عملية فيها ويكون المعلم  ،على إنتاج المعرفة

، كما ال يحتاج المعلم في التعليم والطلبةتدريب المعلمين وتكاليف ، التحتيةالبنية اليف عالية في تك

ويكون جميع  ،في بيئة تعلم تقليدية  الطلبةبنقل المعرفة إلى أذهان  للقياممساعدين االعتيادي إلى 

يعتمد على تلقي المعلومات من المعلم  الطالب سلبياً  ويعد، ذاته والزمان ذاته الطلبة في المكان

على يشترط و المحاضرة واإللقاء،  أسلوبدون أي جهد في البحث واالستقصاء ألنه يعتمد على 

في الصف الواحد  متجانسة اً ويقبل أعمار  ،انتظام طوال أيام األسبوعبالمتعلم الحضور إلى المدرسة 

 (.2009ن، دون أعمار أخرى وال يجمع بين الدراسة والعمل )رسال

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%86_%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%8A
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 االعتيادي:  التعليم أساليب

 ففي البسيطة،هو القراءة الشفهية  االعتياديةالتعليمي األساسي في الطريقة  سلوبكان األ

، يجلس الطلبة بهدوء في أماكنهم ويستمعون إلى شخص تلو االخر يقرأ االعتيادينموذج للتعليم أ

نشاط كان و  التدريبات،و  بعد شرح بعض األمثلة جميعاً  الطلبةعليهم الدرس، حتى يتم استدعاء 

، ومع نهاية الطلبةتخصيص الدروس واالستماع لتلك القراءات التي يدرسها  هو األساسيالمعلم 

 واالختبارالدراسة، والقراءة، التخصيص، و : م تتكرر العملية التي أطلق عليهاالوحدة ُيعقد اختبار، ث

(Henderson & Nathenson, 1984). 

المنهج على اإلجابات اللفظية واعتماده على الحفظ دون بذل جهد لفهم يركز ذلك  فضاًل عن

لى ع استخدامًا غير فعال يعد ذلك المنهج أيضاً و  المعنى، والواجبات غير المتصلة أو المترابطة

 ذاتهاعند المرحلة  ذاتهاكما يصر ذلك المنهج على تدريس المواد ، معّلماإلطالق لوقت الطالب وال

الذين ال يتعلمون بالسرعة الكافية يرسبون، بداًل من السماح لهم بالمتابعة  الطلبة، و الطلبةلجميع 

 .(Eisen,1998) حسب سرعة فهمهم واستيعابهم الطبيعيين

ثر مما تقبله معظم ويرتبط التعليم االعتيادي بعناصر من القهر والضغط واإلجبار أك  

للحفاظ على  العقوبات البدنية على: استخدام فهو ينطوي في بعض األحيان ،الثقافات اآلن

أو العقاب على األخطاء، وترسيخ الدين واللغة في األذهان،  الصف التعليمياالنضباط في 

موضوعات مختلفة  تدريس فضاًل عنحسب النوع والعرق والطبقة االجتماعية،  الطلبةوفصل 

 (.Klauda & Guthrie,  2014) للبنات واألوالد

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 االعتيادي: التعليم مزايا

 الفعال التواصل يحقق مما والمعلم، الطالب بين المباشر تواصلبال االعتيادي التعليم يتمّيز

 عن فضالً  التعليمية، العملية طرفي بين المعلومة نقل وخصائص ومزايا أساسيات فيه تجتمع الذي

 المنهجية، المادة شرح وقت وتوفير والمتعّلم، المعّلم جهد توفير الى يؤدي االعتيادي التعليم كون

 كاألفالم الالمنهجية، التعليمية بالوسائل المعّلم وتحكم التعليم، يةعمل لسير الالزمة النفقات واقتصاد

 األخالقية الناحية من الالمنهجية التعليمية الوسائل يضبط مما ،التوضيحية واللوحات ،التعليمية

)1984 ,Natherson & Henderson(. 

 المتوفرة، للمعلومات العملي التطبيق فرص والطالب المعلم بين المباشر االتصال ويوفر

 وترتيب العلمية، المفاهيم وتطوير بالمعلومات، المتعلقة التفاصيل لتعديل فرصة المعلم يعطي مما

 .(2011 )شاهين، للطلبة إيصالها طريقة تغيير أو المعلومات، عرض سياق

) ,Rogers, Berg, Boettcher وشنيك وجستيس وهوارد وبوتشر وبيرغ روجرز وعد  

, 2009)Howard, Justice, & Schenk التعليمية للمراحل يتناسب التقليدي التعليم أن 

 أن وحيث تربويًا، مؤهل شخص قبل من كامل بشكل التوجيه الى الطلبة حاجة تبرز إذ األولى،

 الكتابة في االساسية المهارات اتقان على تعتمد الدنيا التعليمية المراحل في التعليم عملية

 حسب إتقانها للطلبة يتيح المهارات هذه تطبيق بكيفية المعلم تحكم فإن الحسابية، والعمليات

 الطلبة على االعتيادي التعليم أسلوب تطبيق (Bonwell, 1996) بونويل برر حين في األصول.

 والعلوم اللغة في األساسية المعارف إلى التعليمية حياتهم بداية في الطلبة حاجة إلى السن، صغار

 هذه تحقيق يمكن وال ،مبسط أسلوبوب بسرعة المعلومات على حصولهم ومتطلبات والدين،

 االعتيادي. التعليم أسلوب بتطبيق إال المتطلبات
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 االعتيادي: التعليم سلبيات 

 سلوبأل ةالرئيس السلبية النقطة الصفية الغرفة داخل التعليم عملية على المعلم سيطرة تعد      

 يمكن االعتيادي التعليم سلبيات أن (Johnsen, 2005) جونسن ذكر قدف عتيادي،اال التعليم

 نالتلقي أسلوب على معتمداً  للمعلومات، المتلقي دائرة في يقع والذي للطالب السلبي بالدور حصرها

 المعلم. قبل من

 وأ واالستقصاء، البحث على الطلبة مقدرة عدم أن إلى (Smith, 2007) سميث وأشار

ضافتها، معلمهم لهم يعطيها التي المعلومات تعديل  االعتيادي. التعليم أسلوب عيوب أحد تكون وا 

 تكمن االعتيادي التعليم مساوئ أبرز أن (Tait & Knight, 2013) وتايت نايت عد   حين في

 هذا وخضوع يتغير، ال جامد واحد أسلوب ضمن هئوبقا واضحة، تربوية إستراتيجية انعدام في

 الطلبة أفكار بذلك متجاهالً  ،المعلومة إيصال في مقدراتهو  المهارّية المعلم مكانياتإ إلى األسلوب

 .ومقدراتهم ومهاراتهم

 االعتيادي التعليم مساوئ إلى (e,Featherston & Bayley 2013) وفيذرستون بايلي  وأضاف

 سلوباأل لهذا المنخفضة للتكلفة نظراً  الصفّية، الغرفة داخل الطلبة من ةكبير  أعداد على تطبيقه

 الجيد التعليم فرص من يقلل الصفية الغرفة داخل الطلبة من جيدة أعداد فوجود التعليم، من

 بسبب طلبته مع جيد بشكل التواصل على المعلم مقدرة وعدم ،الفعال التواصل فرص من وتخفض

 .الكبير العدد

 :االعتيادي التعليم في المعلم دور

 الوحيد المعلومات مصدر فهو االعتيادي، التعليم أسلوب في األساس حجر المعلم يعد        

 ،التعليم عملية بسير والمتحكم المنظمو  المنهجية للمعلومة والشارح والمبين الصفية، الغرفة داخل
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 & Schraw) والسلوكية والتربوية العلمية النواحي من أوالخط الصواب تحدد التي والسلطة

Dennison, 1994). 

 المتعلم، أمام الصحيح األداء مدى االعتيادي التعليم أسلوب خالل من المعلم نويبيّ 

 المعلم، يحدده الذي الصحيح األداء ةبمحاكا المتعلمين أداء نماذج ويضع طلبته، أخطاء ويصحح

 والصوص، موسى )أبو ةالمدرسي المناهج واضعي قبل من أو المعلم قبل من محددة غاية لتحقيق

2014). 

 مراعاة دون يديه، بين التي المعلومات بعرض يكتفي المعلم أن إلى (2014) رباح وأشار

 فالعملية لديهم، والمهاري والعمري العقلي المستوى عن النظر وبغض طلبته، لدى الفردية للفروق

 للمعلومات. اً متلقي يكون بدوره الذي الطالب ال المعلومة مصدر ألنه المعلم على ترتكز التعليمية

 االعتيادي: التعليم في المتعلم ورد

 حفظهاو  ه،معّلم من المعلومة تلقي على االعتيادي التعليم في المتعلم دور ينحصر         

 لالختبار الطالب خضوع أثناء في وتقديمها وتذكرها ستاذه،أ يراه الذي المناسب بالشكل بيقهاوتط

 .(2003الطابور، )

 بالطريقة معلمه من تلقاها التي بالمعلومات الصفية الغرفة داخل المشاركة للمتعلم يمكن

 هي االعتيادي التعليم في للطالب األساسية المهمة تبقى لكن ،المعلم يحددهما ناللذي وبالوقت

 ذاكرة في مرتكزة علوماتالم تلك بقيت سواء التحصيلية، االختبارات في النجاح لعالمة وصوله

 .,Tobin) (2000 الحقاً  النسيان يطويها أم الطالب

 للمدرسة حضوره ويشترط ،االعتيادي التعليم أسلوب ضمن والزمان بالمكان المتعلم ويلتزم

 يستوعب وأن الصفية، الغرفة داخل أقرانه مع الطالب يتواجد وأن األسبوع، أيام طوال بانتظام
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 وأن المنهاج، يبينها التي الخطواتو  بالطريقة المدرسي المنهاج ضمن الموجودة المعلومات الطالب

 بعض مع الدراسية، بالحصة المحدد الوقت ضمن مباشرةً  المعلم لتوجيهات الطالب يستمع

 بالتوجيهات الطالب يلتزم وأن معلمه، على األسئلة طرح في الطالب بمشاركة المتمثلة التجاوزات

 ,Thome) التعليم عملية أثناء في سلوكه  بطلض المدرسة إدارة قبل من إليه الموجهة والتعليمات

2003). 

 :التعّلم النشط

وتيرة التقدم العلمي والتكنولوجي، وهذا أدى إلى أن  تسارعشهدت السنوات القليلة الماضية 

تواجه التربية على مستوى العالم تحديات كثيرة متعددة ومتسارعة وذلك نتيجة التغيرات الهائلة في 

المعارف والمعلومات وتتطلب هذه التحديات مراجعة شاملة لمنظومة التعليم في معظم دول العالم 

دى ذلك إلى إيجاد مداخل واتجاهات حديثة لتطوير التعليم وتحديثه وقد المتقدمة منها والنامية وقد أ

كل  تعّلموجعلته محور العملية التعليمية وأكدت على إمكانية  تعّلمركزت هذه المداخل على دور الم

 مقدراتهمع الذي يتناسب  التعليم أسلوبوالوصول به إلى مستوى اإلتقان إذا توافر له  طالب

من هذا المنطلق إنبثقت العديد من الطرق  و  ،(3.02الساعدي، ) هّلمتعوأنماط  ئهوذكا

 كالتعليم المستقل.واألستراتيجيات التدريسية الجديدة 

ومن بين التعريفات  ،التعّلم النشططرح األكاديميون والتربويون تعريفات عديدة لمفهوم و 

 تعّلمعبارة عن طريقة  بأنه" :(362، 3.00، وآخرونسعادة )للتعليم النشط ما قّدمه  دقيقةال

، بفاعلية كبيرة روعاتفي األنشطة والتمارين والمش الطلبةيشارك  إذوطريقة تعليم في آن معًا، 

ينتج عنها سلوك والتي  تعّلمقائم على األنشطة المختلفة التي يمارسها الم تعّلمهو  التعّلم النشطف

 ."التعليمي التعّلمي الفاعلة وااليجابية في الموقف تعّلمعتمد على مشاركة المي
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يس النشط على أنه اتاحة  تعّلم( تعريفًا لل,Bonwell & Eison 0990) نو وطرح بونويل وا 

للمشاركة في بعض األنشطة التي تشجعهم على التفكير والنقاش، وتطوير مهارات الفرصة للطلبة 

التعامل مع المفاهيم في ميادين المعرفة المتعددة، وتحليل تلك المهارات وتقويمها، من خالل 

 الدراسية أومناقشة معلميهم، أو طرح األسئلة المتنوعة، وذلك ضمن طرق عديدة تبعًا للمادة 

 .، وهذا يعتبر من األساليب المتبعة في إستراتيجية التعليم المستقلروضة للنقاشالموضوعات المع

 :التعّلم النشطأسس 

 في اختيار نظام العمل وقواعده، الطلبةاشتراك  ألسس ومعايير منها، التعّلم النشطيخضع 

واستخدام استراتيجيات التدريس  ،التعليمتنوع مصادر  في تحديد أهدافهم التعليمية، الطلبةاشتراك 

واهتماماته وأنماط تعلمه والذكاءات التي يتمتع  مقدراتهوالتي تتناسب مع  الطالبالمتمركزة حول 

 .(.3.0)األسطل،  أنفسهم وزمالئهم الطلبةبها، واالعتماد على تقويم 

إتاحة التواصل في جميع االتجاهات بين المتعلمين وبين المعلم،  ،التعّلم النشطويضاف إلى أسس 

وتعلم كل  ،التعليمأثناء  في باإلدارة الذاتية إشاعة جو من الطمأنينة والمرح والمتعة للطلبةوالسماح 

 على فهم ذاته واكتشاف نواحي القوة والضعف لديه الطالبومساعدة  حسب سرعته الذاتية، طالب

 (.3.00سعادة وآخرون، )

 : التعّلم النشطاستراتيجيات 

، إال أن هذه التعّلم النشطعددا من استراتيجيات ( 3.06م امبوسعيدي والحوسنية )قدّ     

االستراتيجيات ال يمكن حصرها بعدد محدد، لخضوعها للتعديل والتطوير من قبل المعلمين 

االستراتيجيات ومن قبل المشرفين التربويين، فتندرج بعض  التعّلم النشط سلوبالممارسين أل

التعاوني، وتعلم االقران، والعصف  التعليم، و التعّلم الذاتية للتعلم النشط، ككاستراتيجيات رئيس
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المباشر،  التعليماألركان التعليمية، و و  الذهني، ولعب األدوار، والخرائط الذهنية، وحل المشكالت،

 المستقل. التعليمو 

 :م المباشريالتعل

 أفكارالتدريس الذي يتكون من  أساليبذلك النوع من  االتعليم المباشر بأنه إستراتيجيةعرف ت

 سلوب، ويعد هذا األمونقد سلوكه الطلبةتوجيه عمل بوهو يقوم  ،وخبراته تجاربهو  المعرفيةالمعلم 

أن المعلم في هذا إذ يالحظ  الدراسي الصفالمعلم للسلطة داخل  استخدامالتي تبرز  ساليبمن األ

بالخبرات والمهارات التعليمية التي يرى هو أنها مناسبة، كما يقوم  طلبةيسعى إلى تزويد ال سلوباأل

 طلبةال فهممدى  إلىبتقويم مستويات تحصيلهم وفقًا الختبارات محددة يستهدف منها التعرف 

الصفوف األساسية األولى وذلك الءم مع تت ستراتيجيةاإل مات التي قدمها لهم، ويبدو أن هذهللمعلو 

 (2014Gutmann Quinn &, Liu ,) لحاجة الطلبة في الصفوف األولى إلى التوجيه واإلرشاد

في الحصص المحكمة البناء التي يعدها ويديرها المعلم. وهذه  ستراتيجيةتستخدم هذه اإلو 

الطريقة تتحكم بمجال االنتباه، خاصة عند وجود قيود زمنية. إذ تقدم المادة التعليمية من خالل 

توجه استجابة  إذ. ل على التغذية الراجعة من الطلبةطرح األسئلة والعبارات التي تسمح بالحصو 

المحاضرة، والعروض : ومن أمثلة التدريس المباشردرس حسب الحاجة، المعلَم ليكيف ال الطلبة

التدريبات  فضاًل عنزائر، وحلقات البحث، وأسئلة وأجوبة، وأوراق العمل الضيف الالتوضيحية، و 

 .(0..3)أبو السمن،  في الكتاب المدرسي

م االعتيادي، إال يالتعل أساليبالتعليم المباشر تتشابه في المضمون مع  إستراتيجيةعلى أن 

انها تختلف في كيفية التطبيق، وفي مستوى تدخل المعلم داخل الحصة الصفية، وفي مقدار 

 االعتيادي التعليمتحكمه بالعملية التعليمية، فالمعلم يسيطر على العملية التعليمية بشكل كامل في 
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 إستراتيجيةاألوامر في ، في حين تكون سيطرته جزئية وأقرب إلى التوجيهات منها إلى ويتحكم بها

 االعتيادي التعليمالمباشر أكثر منها في  التعليمالمباشر، فمقدار حرية المتعلم في  التعليم

Jaquith & Hathaway,2012)). 

 م المباشر:يخصائص التعل

بدرجة  ه للعملية التعليميةخصائص التعليم المباشر في كون المعّلم موجّ ( 3.02) رباححدد 

تعليمية  أساليبالتعليم المباشر تطبق فيها  إستراتيجيةأن و  ،أقل عن المعلم في التعليم اإلعتيادي

تنقل والحصول على المعلومات، مما الضمن مناهج منظمة، مع إعطاء الطالب مساحة من حرية 

 بالدرجة األولى. وجهده يوفر في وقت المتعلم

على  ستراتيجية( خصائص التعليم المباشر، في تركيز هذه اإل2..3أبو اللبن وقورة )ولخص 

بناء المهارات من المستوى األقل إلى المستوى األعلى، وربط األهداف والمهارات مع عناصر 

الجماعي، وتركيز المعلم على الطرق التقليدية  التعليمالفردي أكثر من  التعليماالختبار، واالهتمام ب

 هارّية واالختبارات المنهجية.كأوراق العمل المللقياس 

النظريات السلوكية )المثير  التعليم المباشر، وبين إستراتيجية بين (2..3عامر )وربط 

تعالج المدخالت  واالستجابةالمثير  ةفي نظريفواالستجابة(، والنظريات المعرفية )جمع المعلومات(، 

، تقنيات تعديل السلوك بالصف بإدارة، وذلك تعديل السلوكفي دور المعلم ل الطالب تبعاً  في عقل

على جمع المعلومات  على شكل نشاطات سلوكية، في حين ركزت نظرية التعليمات ةبرمجو 

 .حل المشكالت أسلوب

 المعلومةتخزين  عملية ( انMoseley & Whitton, 2013) ويتونو  موسيلي وذكر

ن المعلمين يجب ان يستفيدوا من أو  ،بصورة عالية تهاوتنمي الطلبةمفيدة لبناء مهارات  معالجتهاو 
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وبين  وكذلك استخدام منظمات التقدم لسد الفجوة بين ما يعرفه المتعلم فعالً  المعرفية،الهياكل 

 .المعلومات الجديدة

 التعليم المباشر: أساليب

 عرضو موضوع الدرس، يليه شرح المعلم ل تقديمب ستراتيجيةاإلسير التدريس وفق هذه يبدأ 

الكتاب  ثم حل المتعلمين ألسئلة للمعلومات والمهارات المتضمنة في موضوع الدرس،المعلم 

ثم  ،لتطبيقات بشكل فردي ومستقل في الصفلوأخيرَا ممارستهم  ،بشكل جماعي تمارينهو  المدرسي

 .(3.00)زهران،  في البيت

 تدريس موضوعات الدراسة ذاتفي  ستراتيجيةهذه اإل أساليب (3.00) بغدادي توحدد

لذا  الصف،في  توجيهيًا أعلى من التعليم المستقلدور المعلم فيها  يؤديو  ،المهاريّ  الطابع المعرفي

 والً ؤ ذلك ألن المعلم يكون مس من قبل المعلم، ةموجهّ  إستراتيجيةأنها  ستراتيجيةاإليقال عن هذه 

المهارات على  عرض إذ يتولى شرح المعلومات أو، الصففي عليمية بدرجة كبيرة عن العملية الت

ويصحح أخطاء  يزودهم بتغذية راجعة عن أدائهم،و طبيقات المتعلمين، ويطرح أمامهم التمارين والت

 .حلولهم

دارةؤ مسيتولى  أن المعلم (3.00) زهرانوذكر  جعلها بيئة مناسبة أجل  من الصف ولية وا 

يستخدم المعلم في ، فالمطلوبةللمواد واألدوات واألجهزة التعليمية فضاًل عن توفيره  للتدريس الفعال،

المحاضرة، والعرض اإليضاحي، والعمل بالكتاب المدرسي، واألسئلة  أساليب ستراتيجيةهذه اإل

 واألجوبة، أوراق العمل، وحلقة البحث، والتمارين والتدريبات، والبطاقات الخاطفة.
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 مزايا التعليم المباشر:

وتطبق بامتياز عند تدريس المواد التعليم المباشر تصلح  إستراتيجية ( أن2..3مبل )ر  وضحأ

يتم تقديم معلومات أكثر بأقل وقت وجهد وتكلفة، كما تضمن هذه  إذ، األدبية والعلوم اإلنسانية

 للتعليم المباشر من قبل المعلم. تسلسل المعلومات وتكاملها، وسهولة التخطيط ستراتيجيةاإل

عضًا من ميزات التعليم المباشر، ( ب3.00) وأبو شيخدم ت برهوش، والعطوي، وتليالن،ذكر و 

على تغذية راجعة فورية، وتقليل الوقت الالزم لفهم المادة العلمية، وابتكار الطلبة كحصول المتعلم 

ن كانت غير بديلة –طرقًا مستحدثة داعمة   واستيعابها. العلمية لطريقة المعلم في طرح المادة  -وا 

مزايا  كإحدىإمكانية استخدام الطلبة لوسائل االتصال الحديثة، ( 3.00) الحلفاويوأضاف 

يمكن  إذالتعليم المباشر،  إستراتيجيةالتعليم المباشر، وكشكل من أشكال التعليم االلكتروني ضمن 

وتوجيهها، عن طريق دخول المعلم والطلبة إلى أحد المواقع االلكترونية  التعليملمعلم قيادة عملية ا

التفاعلية، والتي من خاللها يتم ايضاح المادة العلمية ومناقشة تفاصيلها عن بعد، ودون الحاجة إلى 

 حضور الطلبة إلى المدرسة.

 سلبيات التعليم المباشر:

ضمن  المباشر التعليم أساليبن أ( Brown & Christie, 1990)كريستي و  وجد براون

قواعد العند تطبيق تشابه التعليم المباشر ة، و مملّ المهارة ولكنها  ستدرّ  الفردية المعلم تمسؤوليا

اختبار و  االداء في التعليم المباشر بأهدافبقوة مام المعلم اهتالتعليم االعتيادي، و أشبه بتعليمات الو 

 .أساليب التعليم المستقلمع إعطاء حرية أقل من الفردية، المهارة 
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ال ن ا، بأهأساليبو  التعليم المباشر إستراتيجية (Charbonneau, 2014)شاربونيو وانتقد 

دون الرجوع إلى  حل المشكالت مال يمكنه الطلبة، فبةباحتياجات الطل لتعليم المباشرل عالقة

ة دافعي، وعدم وجود بالحياة اليومية ةالتعليم ليست ذات صل ةن انشطأ هم، وشعور نصائح معّلمهم

خارج النطاق الزمني للتعليم  التعليمالطلبة على  مقدرةوضعف  نحو تطوير أنفسهم ذاتيًا، لديهم

 لدراسي.ا الصفالمتمثل ب

 الطلبةتنمية تحصيل اعتماد  ستراتيجية( أن إحدى سلبيات هذه اإل.3.0) نايت وعدّ 

تنمية عمليات  بمقدرتهاوليس  كفاءتها،و  كمقياس لنجاحها للمعلومات والمهارات محل التدريس

 ،التعليم بأساليبأكثر من كونها تهتم  التعليمبنتائج  ستراتيجيةاإلتهتم هذه  لكلذ، لديهم التفكير العليا

كيف يستخدمون هذه  يتم تعليمهمالمهارات، وال و  م المتعلمين المعلوماتيعلت يتم من خاللهاأي 

 .بأنفسهم اليتعلموهالمعلومات 

 دور المعلم في التعليم المباشر:

 المعرفة والمهارات األولية التي يحتاجها بتحديد المباشر،يكون دور المعلم في تطوير التعليم 

تنظيم العرض وتخطيطه في تسلسل منطقي، وفحص استيعاب الطلبة و  الطلبة الستيعاب الدرس

ة تقدم الطلبة خالل فترة التدريب في الحصة، ومساعدة )كطرح أسئلة مباشرة خالل الدرس(،  ومراقب

اعتمادًا على  التعليمالطلبة الذين يواجهون صعوبات في تعلمهم، وتخطيط الخطوات القادمة في 

 .(0..3)الشنيفي، إجابات عن أسئلة الطلبة 

 التعليمالمباشر والتعليم االعتيادي يكمن في أن المعلم من خالل  التعليمعلى أن الفرق بين 

هم ائأر  فيدون التأثير  البحث عن المعلوماتعملية  لقدرات الطلبة في لموّجهالمباشر يكون ا

 وسلوكهم، بعكس التعليم االعتيادي الذي يكون فيه المعلم هو المسيطر على اتجاهات الطلبة
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أثناء عملية  في المعلومات عنطريقة بحثهم في هم، والمتحكم ائر آ فيوالمؤثر الرئيس  سلوكهمو 

، حيث تكون الغاية من العملية التعليمية في التعليم المباشر (2..3)المغّير والزعيلي،  التعليم

ليس فقط تحصيلهم الدراسي كما هو الحال في التعليم و  مهارات المتعلمين ،و  تنمية قدرات

 اإلعتيادي.

 في التعليم المباشر: المتعلمدور 

طرح األسئلة للتأكد من ، و اإلصغاء الفعال المباشر فييم ليكمن دور المتعلم في التع

، في الدرس بإعطاء مالحظـات تضيف معلومات وأفكارًا وآراء جديدة للدرس األسهامو  ،االستيعاب

 ت التقويم الذاتيمهاراو  ،ممارسة المهارات المكتسبة تحت إشراف المعلم ومن ثم باستقالليةو 

ستخدامها  (.0..3 )الجهني، التعليملمراقبة  وا 

التعليم المباشر المستخدمة  إستراتيجيةتربوية تدعم  أساليبيمكن للمتعلم أن يطبق وسائل و و 

كالتكامل الرأسي واألفقي عند قراءته للمادة العلمية، من قبل المعلم لفهم المادة العلمية المطروحة، 

التواصل اإللكتروني المباشر، ضمن غرف المحادثات المباشرة، أو مشاركة  أساليبأو إتباع 

 .(9..3كافي، ) المعلم في طرحه للمادة العلمية عن طريق أوراق البحث والحصص التشاركية

وقد الحظ الباحث أن إستراتيجية التدريس المباشر و طريقة التدريس االعتيادية تتفقان في 

لم و تجمع بين قيام المعلم بشرح معلومات أو عرض كيفية أداء كونهما متمركزتين حول المع

المهارات للمتعلمين في صف دراسـي و قيام هؤالء المتعلمين بممارسة أنشطة تعليمية )أسئلة ـ 

تمارين ـ تطبيقات .. الخ( ذات عالقة بهذه المعلومات أو تلك المهارات ،كذلك تتفقان في أنهما 

 و عند وجود متعلمين من ذوي القدرات األكاديمية الدنيا . تستخدمان للمجاميع الكبيرة
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و لكن إستراتيجية التدريس المباشر تسير وفق مراحل تقديم موضوع الدرس، يليه شرح  

/عرض من المعلم للمعلومات والمهارات المتضمنة في موضوع الدرس، ثم حل المتعلمين ألسئلة أو 

ارستهم لتطبيقات بشكل فردي ومستقل في الصف ثم في ممارستهم لتمارين بشكل جماعي وأخيرَا مم

و أنها تستخدم  ومن ثم تلقيهم تغذية راجعة من المعلم تتعلق بأدائهم في هذه األنشطة،  البيت،

خصيصَا لتدريس موضوعات الدراسة ذات الطابع المعرفي وذات الطابع المهاري ،وهي إستراتيجية 

اإلستراتيجية بكفاءتها في تنمية تحصيل الطالب  موجهة من قبل المعلم ، ويقاس نجاح هذه

للمعلومات الصعبة الفهم بدون شرح مباشر من المعلم و تكون غير متاحة بسهولة لدي المتعلمين 

لالطالع عليها في مصادر تعلم أخرى و تفيد عند تدريس أكبر كمية ممكنة من المعلومات أو 

ريس االعتيادية ال تلتزم بذلك و ليس لها سمات و المهارات في أقل زمن ممكن ، بينما طريقة التد

 خطوات محددة .

 التعليم المستقل:

والذي من الفعالة للتعّلم النشط،  واحدة من أهم األستراتيجيات المستقل التعليم إستراتيجية تعد

 استخدامأن يصبح بمقدور المتعّلم قراءة الكتب بنفسه، وكتابة القصص القصيرة، مع  أمثلته

عال  من المسؤولية  على قدر  الطلبة  تي يراها مناسبة، وذلك حتى يصبحالتوضيحية ال ساليباأل

وفق و ، (3.02)رباح،  والرغبة الحقيقية في التركيز التام عند حل التمارين أو اجراء بحوث تربوية

منظم، وعرض هذه األبحاث أمام  أسلوبمن ترتيب للمعلومات ب يقتضي ذلكالمنهج العلمي وما 

مشاركتهم في األلعاب التربوية المختلفة، والقيام بإعداد  فضاًل عنالزمالء داخل الحجرة الدراسية، 

خامات البيئة المحلية المتوفرة، أو اعداد مشاريع تربوية هادفة، تعتمد على  استخدامبالمجسمات، 
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، وتنمية مهاراتهم العقلية في التعّلم الذاتيالمستقل، الذي يتيح للطلبة الفرصة لممارسة  التعليممنهج 

 (.3.00والعمل بروح الفريق )سعادة، وآخرون،  واالستقصاءالبحث 

عن  التعليمتقنية  استخدام المستقل، التعليم إستراتيجيةومن بين المجاالت التي ظهرت فيها 

وفرت  كافة األنظمة التقنية هي حركة مستمرة بالتقدم، فقد استخدامأن  بعد في التعليم، إذ يالحظ

، الطلبةطتها اسيد تشكيل الطريقة التي يتعّلم بو اآلن تقنية المعلومات منصات تعليمية جديدة، وتع

  )Huggins & Duffy, Field , (2014فالوصول الى المعلومات عبر العالم يتطور باستمرار

يمكنهم التعرض لها، عمال حية وألول مرة والتي ال أمشاهدة  للطلبةعن بعد  التعليمويتيح 

، ونظرا ألن العديد من صفوفهمساتذة والمعلمين وهم جالسون في ألوان يستمعوا الى محاضرات ل

يكتسبون العديد  الطلبةالجامعات صارت تقدم المحاضرات الجامعية بها على شبكة االنترنت فان 

لعديد من نظرائهم يضا التواصل بشكل الكتروني مع اأجهات النظر في موضوع ما ويمكنهم من و 

 (.2010)الرتيمي، والحسناوي،  والعلماء بشكل اسرع مما تقدمه المنشورات التقليدية الطلبة

، فيعرف مستقالً مًا يتعل يعدّ م الذاتي التعلّ ، فإن التعليم المستقل إستراتيجيةوبحسب مفهوم 

 ومساعدته تعّلمه، في المسؤولية تحمل على الطالب مقدرة زيادة إلى تهدف بـعمليةالذاتي، م التعلّ 

 اتجاهات وبناء التفكير، أساليبب مباشر، وتزويده غير مأ مباشر بتوجيه سواء ،ذاتياً  متعّلماً  ليصبح

 .((Wilke, 2003 الذهني العمل استقاللية نحو إيجابية

 :ومهاراته المستقل التعليم مبادئ

تنمية مهاراته ل التعليم عملية في تعّلمالم أمامتطوير البحث  فرصة يتيح التعليم المستقل

 موقف كل مع الطالب تفاعلي ومن خالله ،مقدرتهو  لوقته وتبعاً ، واستيعابه لسرعته تبعاً ، وقدراته

نما للمعلومات، مستقبالً  ليس فهو ،إيجابية بطريقة تعليمي  التي المعلومات لهذه وجامع مشارك وا 

http://eprints.qut.edu.au/view/person/Huggins,_Anna.html
http://eprints.qut.edu.au/view/person/Duffy,_James.html
http://eprints.qut.edu.au/view/person/Field,_Rachael.html
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 عليه ُيطلق وما ،ةتعّلمالم المادة مستوى يضبطو  الطالب، فيتحكم مصادرها وبتعدد بتنوعها تتسم

، مما يعطي لها إتقانه من التأكد قبل بدأها التي الوحدة من ينتقل أن للطالب ال ّيسمح إذ، الكفاءة

 عن إجابته أو ،لالختبارات أدائه بعد تعّلمالم عليها يحصل التي الراجعة والتغذية الفوري التعزيز

 وصوله ومدى، درسه الذي للجزء إتقانه مدى من الطالب يتحقق طريقها عن التي ،األسئلة بعض

 .(Khiat, 2015) المطلوب للمستوى وتحقيقه، للهدف

 قدرةمال، كالمستقل ميّ تعللل مهاراتم المستقل، يمكن وضع يخالل المبادئ السابقة للتعل منو 

 اتخاذالناقد و  التفكير ، وتشجيعواإلبداع االبتكار، و معهم والتعايش اآلخرين مع التواصل تحقيق على

 يتم سياقاً  وجعلها المتغيرة الظروف مع هتكيفالذاتية و  بقيمته الفرد شعور تنمية، و المناسبة القرارات

، فيه يعيش الذي مجتمعه في الشخص هتعّلمي بما تتصل التي األمور في اإلسهام، أو التعليم فيه

 .(Bird, 2009) ذلك في ودوره

المباشر في مساحة حرية الحصول على المعلومات التي  التعليمالمستقل عن  التعليمويختلف 

المستقل، وفي مقدار حكم الطلبة على أهمية  التعليم ستراتيجيةإلأثناء اتباعهم  يمتلكها الطلبة

المعلومة، فيصبح المعلم أقرب إلى مرجع  للتحقق من صدق المعلومة وأهميتها، فال يكون المعلم 

بعكس التعليم و  ،(2011) سعادة وآخرونمثلما ذكر مصدرًا للمعلومات وال موجهًا لعملية التعليم 

، والموجه والمرجع لطريقة الحصول على التعليمالمباشر الذي يكون المعلم فيه أحد مصادر 

 المعلومات.

 خصائص التعليم المستقل:

الذاتي والمستمر السمة األساسية للتعليم المستقل، فيكون المتعلم بعيدُا عن  مالتعلّ  أسلوبيعد 

معلمه، ويتحمل مسؤولية تعّلمه باستخدام مواد تعليمية مرئية وصوتية ومقروءة مختلفة، بحيث 



26 
  

، وتنقل المواد التعليمية عبر وسائل تكنولوجية عدادهاإعند  مقدراتهمب طبيعة المتعلمين وتباين تناس

 .(Charbonneau, 2014) مختلفة

متنوعة في تدريس  أساليبتؤدي حرية الحصول على المعلومات إلى اتباع استراتيجيات و و 

 إستراتيجيةالمعلم في عد دور ، والعامل المؤثر فيها، فيمكن التعليم، كونه محور عملية لذاته المتعلم

في التعليم، فهم المتعلم للمادة العلمية  ستراتيجيةوينتج عن اتباع هذه اإلالتعليم المستقل ثانويًا، 

، كما أن حرية الوصول الى المعلومات تعني وجود للمادة ذاتهابصورة مختلفة عن فهم معلمه 

ة وفي طريقة الحصول عليها، فيمكن لمجموعة من المتعلمين اتباع الطريقة التشاركية في المعلوم

، 2014)دون الرجوع إلى المعلم  مهما بين، كما بإمكانهم توضيح المعلومات لديهم فيذاته سلوبواألأ

Mota & Scott). 

 التعليم المستقل: أسلوب

، إال أن له حرية اختيار مناهجهاو  على المتعلم اتباع قواعد المؤسسة التعليمية التابع لها

يوجد نظام اتصال مزدوج بين المتعلم والمؤسسة التعليمية، من  إذطرق حصوله على المعلومات، 

واألعمال الواجب تنفيذها من قبل المتعلم، ويقدم  اتمالمعلمين والمرشدين، يحددون المهخالل 

لوسيلة والطريقة المتبعة دون التقيد باوالواجبات بالشكل المطلوب منه  وره هذه المهماتالطالب بد

(Williams, 2003). 
لمهارات التي اكتسبها المتعلمون، للمعلومات واراجعة بعمل تغذية يقوم المعلم والمرشد و 

حتى يتيح للمتعلمين التوصل إلى المعلومة الصحيحة، والتطبيق السليم، وتصويب األخطاء وفق 

 .(Tilstone, Robertson, Porter & Lacey, 2013) المتّبع سلوباأل
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 قل:مزايا التعليم المست

يعطي التعليم المستقل مساحة كافية من حرية الحصول على المعلومات من قبل 

المتعلمين، فال يوجد تأثير للمعلم بصفة مباشرة، مما يؤدي إلى حب المتعلمين لالستطالع 

متنوعة ووسائل تعليمية مختلفة، مما يجعل واالكتشاف، ويؤدي بدوره إلى البحث عن مصادر 

في حل  ، ويستثمرهاف تلك المعلومات بالحياة اليوميةالمتعلم يربط المعلومات بعضها ببعض، ويوظّ 

 .(Harlee, 2006) ، ويقوم بعملية التحديث لمعلوماته بشكل مستمرالمشكالت التي تواجهه

المستقل بمفهوم الحداثة، وما يصاحبها من ثورة في التكنولوجيا  التعليم إستراتيجيةوترتبط 

تغييرات في أنماط التفكير  من ، وما يترتب عليهاستراتيجيةهذه اإل أساليبواالتصاالت تخدم 

والتعليم، مما يؤدي إلى تسارع وتيرة التعليم لدى المتعلمين، وحصولهم على مخزون  ضخم  من 

للمتعلمين تأماًل ناقدًا لحجم ونوعية  ريات، والتعاميم المتوافرة، ويعطيالمعلومات، والخبرات، والنظ

 .(2014رباح، تلك المعلومات )

المستقل يوفر متعة للمتعلمين، وذلك ألنهم يتعلمون ما يهتمون به، ودون  التعليمكما أن 

تحاور بين حفظ للمعلومات التي ليس لها أهمية لديهم، ويفتح التعليم المستقل آفاقًا واسعة لل

دون قيود،  التعليميصبح المتعلم المستقل مفكرُا مستقاًل ويحظى بحرية  إذالمتعلمين والمعلمين، 

المعلومات، وعدم تقّبل األخطاء في  على ويتيح التعليم المستقل تحمل المتعلم لمسؤوليات الحصول

الشجاعة الكافية لدراسة مجال اهتمامه  ، وتصبح لدى المتعلمطبيعة المعلومات الناتجة عن البحث

 .(Meyer, 2010)الرجوع إلى المعلم دون 
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 سلبيات التعليم المستقل:

حصول  مثل عدم( بعضًا من سلبيات التعليم المستقل، 2015ذكرت برهوش وآخرون )

وضرورة ، إلى التفاعل بين المتعلم والمعلم ستراتيجية، وافتقار هذه اإلالمتعلم على تغذية راجعة فورية

، والتكلفة العالية ستراتيجيةضمن هذه اإل ، وشبكة اتصاالت جيدةمكلفة تجهيزات حديثةوجود 

 لتكوين شبكة االتصاالت، ودعمها بالتجهيزات الالزمة.

المتبعة في التعليم المستقل لدى المتعلمين  ساليبعدم وضوح األ (Hay, 2011)هاي  عد  و 

مقيدة في طريقة الحصول على المعلومات، تؤدي الى تشتت ال غيرمن أبرز سلبياته، فالحرية 

المتعلم عن الهدف المنشود من بحثه عن المعلومة، وتبعده عن المصداقية والموثوقية في طبيعة 

المعلومات المتوفرة تبعًا للثورة التكنولوجية،  سبب الكم الهائل منبالمعلومات التي حصل عليها، ف

لهذه  ممكنةظهرت صعوبة الحصول على المعلومة بالشكل الصحيح ومن مصدر موثوق كسلبية 

، كما أن عدم تدخل المعلم في طريقة الحصول على المعلومة وفي طبيعة المعلومات، ستراتيجيةاإل

 علومات.التغذية الراجعة لطبيعة الم فاعليةأدى إلى ضعف 

 دور المعلم في التعليم المستقل:

التعليم المستقل، بأنه  إستراتيجيةدور المعلم من خالل  (2011سعادة وآخرون ) حصر

دون التدخل في حيثياته، وفي تقويم المعلومات الواردة من قبل  التعليميقّدم إطارًا عامًا لسير عملية 

 .وتصحيحها الطلبة

 (Jaquith & Hathawayهاثوي و  حسب رأي جاكيثولتحقيق ذلك فأنه يستحسن 

المستقل، وذلك  التعليمأن يقوم المعلم بتوفير الوقت الكافي والظروف المناسبة لممارسة ،  2012)

 :بتوفير األمور واألنشطة والفعاليات اآلتية
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 واألنشطة والفعاليات الهادفة والشاملة والمدروسة، من أجل  التحضير للتمارينو  اإلعداد

 التعامل معها من جانب المتعلمين.

  توفير أو إيجاد بيئة تعلمية مناسبة، تشجع المتعلمين على حب االستطالع

 واالستكشاف.

  توفير المصادر التعليمية المتنوعة والمالئمة، من كتب ومعاجم ومراجع ونشرات ثقافية

 ائل تعليمية مختلفة.وعلمية ووس

 .ربط المعلومات ببعضها والعمل على توظيفها في حياة المتعلم اليومية 

  تشجيع المتعلمين على التعبير الحر والعمل على زيادة رصيدهم العلمي بالبراهين

ية الهادفة، مع مساعدتهم التعليموالنظريات والقوانين العلمية، وذلك من خالل خبراتهم 

 هلونه.ما يج اكتشافعلى 

 :في التعليم المستقل المتعلمدور 

أبعادًا مختلفة ضمن التعليم المستقل، كونه محور العملية التعليمية،  المتعلميأخذ دور 

الباحث األساسي عن المعلومات، فإن كان دور المعلم يتمثل بعملية التوجيه عن بعد، فإن دور و 

أبعاد دور  ،((Knight  & Tait, 2013نايت وتايت ذكر فقدالطالب يصبح محوريًا في تعلمه، 

 الطالب على النحو اآلتي:

 .تحديد أهداف الطالب لتعلمه 

 محتوى النظري والعلمي الذي يسعى من خالله لتحقيق اإلختيار والتنظيم لل

 األهداف.
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 واالستراتيجيات المناسبة والتي تناسب المحتوى النظري والعلمي  ساليباختيار األ

 وتساعده على تحقيق أهداف تعليمه.

 لحيثيات عملية البحث واالستقصاء عن المعلومات للتأكد  مراقبتهو  رصد الطالب

 من صحتها.

  التقويم الذاتي لعملية التعليم التي قام بها، لقياس مدى تحقيقه لألهداف المرجوة من

 واالستراتيجيات المطبقة ساليباأل وفاعليةالتنظيمية لديه،  المقدرةمه، ومدى تعل

 .نجاحهاو 

أثناء بحثه عن المعلومات، خاصة وأن المعلومات  على أن الطالب ال يتخلى عن المعلم

التعليم المستقل، تحتاج إلى مراجعة ناقدة مستمرة من قبل  إستراتيجيةفي  عليها التي تم الحصول

وطرق  أساليبالتعليم المستقل يتطلب خبرة متدرجة ب فضال عن كونالمعلم، لتقويمها وتصحيحها، 

 .(Rogers et. al., 2009)البحث، وال يمتلك معظم الطلبة هذه الخبرة 

 :ذات الصلة ثانيًا: الدراسات السابقة

الدراسات المتعلقة و  الدراسات  المتعلقة بالتعليم المباشرتم تقسيم الدراسات السابقة الى قسمين 

 على النحو االتي :و  تم عرضها من األقدم الى األحدثو  ، بالتعليم المستقل

 الدراسات المتعلقة بالتعليم المباشر:

ية باستخدام أثر تدريس العلوم الحياتإلى قياس ( 2005دراسة ابو السمن ) هدفت

التطورية في تنمية التفكير االبداعي واالدراك فوق  ستراتيجيةالتدريس المباشر واإل إستراتيجية

المنهج شبه التجريبي والمطّبق على عينة مكونة من  عتبّ إذ أُ المعرفي لدى طالبات الصف العاشر، 

مدرسة نسيبة المازنية في مدينة الرصيفة في محافظة الزرقاء األردنية، ( طالبة من طالبات 114)
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 إستراتيجية( طالبة درسن ب32مت عينة الدراسة إلى ثالث مجموعات، األولى تكونت من )سّ وقُ 

التعليم التطوري، والثالثة  إستراتيجية( طالبة درسن ب32التعليم المباشر، والثانية تكونت من )

تورانس  مقياس اعتمددرسن بالطريقة التقليدية. و  ( طالبة32نة من )كمجموعة ضابطة مكوّ 

(Torrance, 1972) وقائمة شراو ودينسون ،(Schraw & Dennison)  للتفكير كأداتين للدراسة

التعليم  ستراتيجيةنتائج الدراسة أن هناك أثرًا واضحًا إل، وأظهرت االبداعي واالدراك فوق المعرفي

ستراتيجيةالمباشر في تنمية التفكير اإلبداعي، و  التعليم التطوري في تنمية اإلدراك فوق المعرفي  ا 

لدى عينة الدراسة، مما زاد من مستوى التحصيل الدراسي في المادة العلمية ضمن منهاج العلوم 

 الحياتية.

ـــــــ زاوج ــــــ )فكر يةإستراتيجأثر استخدام ( إلى قياس 2002هدفت دراسة عبد الفتاح )و 

لدى تالميذ المرحلة  يالرياضيات على تنمية التواصل واإلبداع الرياض تدريس في شارك( 

المدارس الحكومية ضمن  الرياضيات في تدريس المباشر، كأحدى استراتيجيات التعليم االبتدائية

أوالهما عينة تجريبية مكونة من  قت الدراسة على عينتين،المنهج التجريبي، وُطبّ  إذ ُأتّبعالمصرية، 

ن ألداتي اوخضعت العينت طالبًا وطالبة، 40طالبًا وطالبة، واألخرى عينة ضابطة مكونة من  33

توصلت الدراسة الحالية إذ ، اختبار اإلبداع الرياضي، و اختبار التواصل الرياضيالدراسة والمتمثلة ب

اإلبداع و  شارك( في تنمية مهارات التواصل –زاوج  –)فكر  إستراتيجيةدام خلية إستعاإلى ف

شارك( كمتغير  –زاوج  –)فكر  ستراتيجيةإل اً كبير  اً ثر أوجد أن هناك  فقد الطلبة، لدىالرياضي 

 ين.مستقل على التواصل واإلبداع الرياضي كمتغيرين تابع
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 الدراسات المتعلقة بالتعليم المستقل :

المستقل على تحصيل  التعليم إستراتيجيةتأثير والمعنونة بـ " ( 2002) سليمدراسة هدفت و 

. إلى تحديد دور متغيرات الطلبة من وجهة نظر معلمي المدارس الحكومية الثانوية في طولكرم"

قد أظهرت النتائج أن و  .وات الخبرة في وجهة نظر المعلمينسنو  المؤهل العلميو  كل من الجنس

 وجودبشكل إجمالي. كما أظهرت النتائج  المستقل على تحصيل الطلبة كان عالياً  التعليمتأثير 

ح الذكور في كل من مهارة لفي وجهة نظر معلمي اللغة اإلنجليزية لصا ذات دالله إحصائية فروق

جدت فروق لصالح اإلناث. أما متغير المؤهل و  الكتابة أما مهارة القراءة فقدو  دثةاالمحو  االستماع

بالنسبة و  فقد أظهرت النتائج أن أعلى متوسط كان للماجستير ثم البكالوريوس ثم الدبلوم. العلمي

 10-6أقل ثم من و  لمتغير سنوات الخبرة فقد أوضحت النتائج أن أعلى متوسط كان لخمس سنوات

 سنة. 15-11أخيرا من و  أكثرو  سنة 15 سنوات ثم

ية المستقل: المراجعة األدب التعليمبعنوان " ( Meyer, 2010)ماير دراسة ناقشت 

مع السياسات التعليمية، فبحسب الدراسة تنوعت  التعليم المستقلط مفهوم اارتب، والتطبيق الحديث

إذ التعليم المتمحور حول الطالب، وملكية التعليم، و  التعليم المستقل إلى: التعليم الشخصي أساليب

األساسية الحيوية لمواصلة تطوير نظام التعليم ينظر إلى التعليم شخصي على أنه أحد العناصر 

في المدارس والتي تشجع على الجودة العالية في التعليم، والتعليم مدى الحياة، فذكرت الدراسة أنه 

( إلجراء مراجعة األدبيات في DCSFتم تكليف دائرة شؤون األطفال والمدارس واألسرة األمريكية )

طالبًا وطالبة  (403عشوائية مكونة من ) األدبيات على عينة وتطبيق هذهمجال التعليم المستقل، 

مدمج  أسلوبوتوظيف ، في والية نيوجيرسي األمريكية من طلبة رياض األطفال والمدارس االبتدائية

مة الواقع"، ءبادئ "كالمراجعة المنهجية" و"مواتطبق مجموعة من الم إستراتيجيةمن الطرق  ك
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ونماذج التعليم  الطلبة، في تحقيق عناصرفي المستقل المحتمل  واستكشاف تأثير مفهوم التعليم

المهارات المطلوبة من قبل المعلمين تفعيل إضافة إلى تحقيق هذه العناصر والنماذج في المستقل، 

، التقييم في التعليم المستقلبيان أثر حقيقة واقعة، و  مفهوم التعليم المستقلوالمتعلمين لجعل 

التعليم المستقل عند تطبيقه وكيف يمكن إدارته، وتصف هذه الدراسة  والتحديات التي تواجه

م المستقل التي تتألف من العوامل الداخلية والخارجية للمتعلمين. يالعناصر األساسية للتعل

والمجاالت التي تشملها هذه العناصر. والعناصر الداخلية المتمثلة بالمهارات المعرفية، والبناء 

 يتوقف التعليم المستقل الفعال على إذيصبح الطلبة متعلمين مدى الحياة، المعرفي والعاطفي ل

 التفاعالت المثمرة بين الطلبة والمعلم.

 إستراتيجية أثر استخدامإلى الكشف عن ( 2011وهدفت دراسة الخطيب والعبابنة ) 

نحو الرياضيات لدى طالب  اإلتجاهاتو  تدريسية قائمة على حل المشكالت على التفكير الرياضي

تكونت  ، وقدم الذاتي )المستقل(كإحدى استراتيجيات التعلّ ، الصف السابع األساسي في األردن

 بطريقةمن الصف السابع األساسي، تم تقسيمهم إلى مجموعتين  طالب( 104عينة الدراسة من )

التدريس القائمة  ستراتيجيةإالمجموعة األولى التجريبية درست مادة الرياضيات باستخدام ، ةعشوائي

أظهرت النتائج  قدعلى حل المشكالت، والثانية الضابطة درست المادة بالطريقة االعتيادية، و 

الضابطة، وعدم  المتعلقة بالتفكير الرياضي تفوق طالب المجموعة التجريبية على طالب المجموعة

التدريس  إستراتيجية للتفاعل بينوجود فروق ذات داللة إحصائية في التفكير الرياضي تعزى 

أقرانهم  وأن اتجاهات طالب المجموعة التجريبية كانت أفضل من اتجاهات. والمستوى التحصيلي

 المجموعة الضابطة، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات الطالب من

 .التدريس والمستوى التحصيلي إستراتيجيةتعزى للتفاعل بين  الرياضيات نحو
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في توظيف مهارات  التعّلم الذاتيبأثر  ( والمعنونة2012دراسة حسامو، والعبداهلل )أما 

 أثر إلى قياس هدفت فقدالتحاور االلكتروني المتزامن وغير المتزامن لدى طلبة جامعة تشرين، 

 وتكونت المتزامن، وغير المتزامن الصوتي االلكتروني مهارات التحاور توظيف في التعّلم الذاتي

 أدوات وتكونت تشرين، الثانية بجامعة التربية كلية طلبة من وطالبة طالباً  (22من ) الدراسة عينة

 صورة في بناء البرنامج التدريبي تم اكم قبلي وبعدي، معرفي تحصيلي اختبار من الدراسة

 إحصائياً  وجوود فروق داّلة النتائج وأظهرت ،)الموديول( التعّلم الذاتي على قائمة تعليمية موديوالت

 المعرفي للجانب لالختبار التحصيلي والبعدي القبلي التطبيقين في الطلبة درجات متوسطي بين

 في الطلبة درجات متوسطي بين إحصائياً  دالة فروق وجودو  الصوتي، االلكتروني التحاور لمهارات

 الصوتي غير االلكتروني التحاور لمهارات العملي األداء مالحظة لبطاقة والبعدي التطبيقين القبلي

 بين متوسطي إحصائياً  داللة فروق ظهرت النتائج كذلك وجودأحده، و  على وكالً  مجتمعةً  المتزامن

 فروق وجود وعدم لالختبار التحصيلي، البعدي التطبيق في اإلناث لصالح واإلناث الذكور درجات

 وكذلك بين العملي، األداء مالحظة لبطاقات البعدي في التطبيق الطلبة درجات متوسطي بين

 التحصيلي. البعدي لالختبار التطبيق في الثانوية الشهادة لمتغير تبعاً  الطلبة درجات متوسطي

حالة إلى تعّرف ( 2012) الموسويو عبد الرحيم، و عسان، و ثمان، دراسة عهدفت و 

إلى الدراسة وخلصت  ،التعليممواد  استخدامالمعتمد على اإلنترنت ب التعليمعن نموذج  االكتشاف

باالعتماد على شبكة  التعّلم النشطأنماط  استخدامب االكتشافالقائمة على  التعليمنموذج لبيئة أتنفيذ 

 التعليم. وقد كشفت هذه الدراسة أن بيئة الطلبةنموذج لدراسة تأثيرها على تعّلم أاإلنترنت، وتطبيق 

 تمّ و ، أحد أنماط التعليم المستقل بوصفها التعليمبخبرات  الطلبةيمكنها تعزيز االكتشاف القائمة على 

نموذج المقترح للدورة الجامعية التي تقدمها كلية التربية في جامعة السلطان قابوس في تطبيق األ
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على شبكة القائم  التعليمنموذج االستفسار عن أم. وأشارت النتائج إلى أن تنفيذ 2002عام 

ساعد معظم  التعليمنموذج من هذا األو  ،التعليمإلعداد أنماط كافية من أنماط اإلنترنت كانت ناجحة 

وسمح  وفي بناء العروض التوضيحية الدورة، أثناء إلدارة األدوات والتقنيات المستخدمة الطلبة

في  اسهمالمستقل جنبًا إلى جنب مع العروض  التعليمخالق وفي مجال  أسلوببحرية االستكشاف ب

إنتاج كل طالب. وأخيرا، فإن الموارد التعليمية المفتوحة تستخدم كدعم  لتفرد وقيمةالحفاظ على ا

 أساسي ذي أهمية.

وأثرها في التعلم التعاوني  إستراتيجية إلى الكشف عن (2012دراسة العمري ) وهدفت

، واشتملت الدراسة على جانبين، نظري دراسة ميدانية مقارنة: التحصيل الدراسي لمادة الرياضيات

ى التعلم التعاوني كأحد ستراتيجيةوعملي، أوضحت الدراسة في جانبها النظري السمات االساسية إل

موّجه، ثم تناولت في جانبها التطبيقي كيفية اجراء الدراسة على الغير استراتيجيات التعليم المستقل 

اعتمد المنهج التجريبي، و درسة السعودية بالجزائر، ( طالبًا وطالبة في الم36)من عينة مكونة 

ثالثة اختبارات كأداة للدراسة، تمهيدي ومتوسط ونهائي، على طول العام الدراسي  واستخدمت

(، وأظهرت النتائج ميل الطلبة وظهور تجاوبهم وانفعالهم نحو التعلم التعاوني 2012 – 2011)

أظهرت النتائج المدرسية لإلختبارات الثالثة ارتفاع  إذ مقارنة مع الطريقة االعتيادية في التعليم،

التعلم التعاوني، وتدني  إستراتيجيةالتي قام المعلم بتطبيق الموضوعات مستوى التحصيل في 

 التي تم تدريسها بالطريقة االعتيادية. الموضوعاتالمستوى في 

القة استراتيجيات التعلم ذاتي التنظيم بالدافعية بع( والمعنونة 2013وهدفت دراسة زيادة )

 ةشعبتا العلوم التجريبية والرياضي: في مادة الرياضيات لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي لالنجاز

لإلنجاز في مادة  إلى محاولة فهم العالقة بين استراتيجيات التعلم ذاتي التنظيم والدافعية
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في المدارس  ثانوي شعبتا العلوم التجريبية والرياضيات السنة الثالثة طلبةالرياضيات، لدى 

محاولة اكتشاف الفروق ذات داللة إحصائية بين كل من شعبة العلوم  فضاًل عن، الجزائرية

اتبع المنهج تيجيات التعلم ذاتي التنظيم والدافعية لإلنجاز، يخص استرا التجريبية والرياضيات فيما

ومقياس الدافعية ( 1223)لتعلم ذاتي التنظيم لمرزوق مقياس ل واستخدم ،الوصفي االرتباطي

وطالبة  اً ( طالب351نة )عينة مكوّ على  تاناألدا تطبقتين للدراسة، و ( كأدا2006)خليفة للإلنجاز 

 ساليبشعبتا العلوم التجريبية والرياضية، وباالعتماد على األ من طلبة الصف الثالث ثانوي

 أظهرت نتائج الدراسة وجود، لعينتين مستقلتين( t) بيرسون، واختبار معامل االرتباطكاالحصائية 

وأن ودافعية اإلنجاز، المعرفية  ستراتيجيةاإلاستخدام  عالقة موجبة طردية ذات داللة احصائية بين

فروق ووجود عالقة موجبة طردية ذات داللة إحصائية بين التنظيم الذاتي والدافعية لإلنجاز، هناك 

فيما يتعلق باستخدام استراتيجيات التعلم  الرياضيةو شعب العلوم التجريبية ذات داللة إحصائية بين 

 ذاتي التنظيم، والدافعية لإلنجاز.

كيفية تعليم  إلى تعّرف( ,2014Jones & Dexterدراسة جونز وديكستر ) هدفت

والتي أظهرت آثار الطرق الثالث المعلمين: دور التعليم المنهجي، وغير المنهجي، والمستقل، 

في نوعية تعليم الرياضيات والعلوم، وبيان أثارها على نتائج الطلبة في مدرستين من المدارس 

، في الدراسة اتبع المنهج الوصفيوقد المتوسطة في والية اريزونا في الواليات المتحدة األمريكية، 

طالبًا وطالبة، وطبقت  (20)اصرها مدرستين إلى مجموعات صغيرة متوسط عدد عن وتم تقسيم

المتبعة ضمن االستراتيجيات التعليمية الثالث على هذه المجموعات، وتم وصف تأثير  ساليباأل

وتحديد كيفية تعّلمهم وتوجيهه من قبل المعلمين،  ،على النتاج التعليمي لدى الطلبة ساليبهذه األ

تقليل اعتماد المعلمين على و ، ةالوصفي ةانباالستب أداة الدراسة المتمثلة وأظهرت النتائج المنبثقة عن
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االنشطة المنهجية ضمن المقرر الدراسي، واتجاه الطلبة نحو التعليم المهني الالمنهجي، ورضا 

التعليم المستقل، وعدم وجود نظام  إستراتيجيةالطلبة عن حرية الحصول على المعلومات ضمن 

 التعليم المستقل من قبل المعلمين. إستراتيجيةذ تنفي فيتكنولوجي متكامل يؤثر بشكل فّعال 

 التعليم)اجراء تحقيق لمنهج المعنونة  (Cukurova, 2014) كوكورفا دراسةهدفت 

 وفهمهم وصفاتهم الفكرية( الطلبةالمستقل في الكيمياء على مستوى الجامعة: وآثاره على معرفة 

المستقل في الكيمياء على  التعليمالتدريس المعتمدة على  إستراتيجيةتقديم معلومات أولية في  إلى

ولهذا الغرض، ُطبق منهج التدريس المذكور بالدراسة في مادة دورة  مستوى الدرجة الجامعية،

الجزيئات، واظهار أثره على معارف الطلبة، وسماتهم الفكرية، وحول فهمهم لألفكار والمعلومات 

المرحلة الجامعية في السنة األولى في واحدة من عشر  طلبةمن  الكيميائية. وتكونت عينة الدراسة

وطالبة ضمن عينة الدراسة،  اً طالب (163)جامعات في المملكة المتحدة، وكان ما مجموعه 

المستقل  التعليم إستراتيجيةوأجريت مقابالت مع أربعة وعشرين طالبًا، وكشفت النتائج أن تطبيق 

في  االسهامعن  وفهم األفكار حول الكيمياء، فضالً  الطلبةمعارف يمكن أن يكون فعااًل في تحسين 

بعض الصفات الفكرية، وأظهرت الدراسة أيضا أنه عندما ُترك للطلبة إجراء دراسات مستقلة من 

وبدون أي دعم، لم تتغير معرفتهم وتفهمهم حول األفكار الكيميائية من  بها تلقاء أنفسهم للقيام

لم تكن هناك فروق ذات داللة إحصائية في استجابات و ، ظ إحصائياحتوى الدورة بشكل ملحو م

داللة إحصائية في عدد من فروق ذو الطلبة لتسعة من أصل عشرة أسئلة تشخيصية، وكان هناك 

 مع عالمة على سوء الفهم في سؤال تشخيصي واحد. الطلبةستجابات ا

الموّجه: أداة تشخيص  الذاتيالتعّلم قياس المعنونة:  (Khait, 2015) خياطدراسة أما 

التعّلم يات استراتيج أن إذكال تعليم الكبار، شكاًل من أش وصفهب التعّلم الذاتيبحثت  فقد ،البالغين
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لمتعلمين الكبار التعامل بشكل أفضل مع دراستهم المنهجية في حين يتفقون مع لتسمح  الذاتي

هذه الدراسة وتتحقق من صحة اختبار األسرة والعمل وغيرها من االلتزامات األخرى، تصور 

بنقاط القوة  الطلبة والتي تعّرف التعليم تشخيصي للتعلم في سنغافورة، مستخدمة أداة لتشخيص

طالبًا للدراسة، وأظهر تحليل النتائج أن  (1260) خضعوقد . التعّلم الذاتيوالضعف في مجاالت 

االختبار  ود أداة الدراسة، يتفق مع بياناتخالل بن، والمبين من التعّلم الذاتينموذج المقترح من األ

 .، مما يؤكد على صحة األداة واالعتماد عليهاونتائجه التشخيصي

 الدراسات السابقة: تعقيب

ذكرت الدراسات استراتيجيات فرعية للتعليم المباشر والمستقل، حيث ناقشت دراسة أبو 

التعليم المباشر في مادة العلوم الحياتية، على عكس دراسة عبد الفتاح  إستراتيجية( 2005السمن )

شارك( كإحدى استراتيجيات التعليم المستقل في  –زاوج  –)فكر  إستراتيجية( والتي ناقشت 2002)

أخرى من  إستراتيجية( عن 2011في حين كشفت دراسة الخطيب وعبابنة ) مادة الرياضيات،

 ةدراس كل من حل المشكالت، وكذلك هدفت إستراتيجيةتقل، والمتمّثلة باستراتيجيات التعليم المس

إلى قياس  (Khiat, 2015)(، ودراسة خياط 2013، ودراسة زيادة )(2012حسامو والعبداهلل )

( 2002على أن دراسة سليم )الفرعية للتعليم المستقل،  أثر التعلم الذاتي كأحد االستراتيجيات

تي ماير وبالمثل أتت دراسالمستقل بشكل عام في مبحث اللغة اإلنجليزية، ناقشت اتراتيجية التعليم 

(Mayer, 2010)  وكوكورفا ،(Cukurova, 2014) التعليم المستقل  ستراتيجيةبمراجعة شاملة إل

 إستراتيجية( والتي اعتمدت 2012الحديث، ويالعودة إلى دراسة عثمان وآخرون ) سلوبتطبيقها باأل

التعليم المعتمد على االنترنت كموضوع لها، وجد أن للتكنولوجيا دور في التعليم المستقل، وكذلك 
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حد استراتيجيات التعلم التعاوني كأ إستراتيجية( إلى الكشف عن 2012هدفت دراسة العمري )

 التعليم المستقل.

 اإلفادة من الدراسات السابقة:

في وضع اإلطار النظري إلستراتيجتي التعليم استفادت الدراسة من الدراسات السابقة، 

االستراتيجيتين السابقتين واالستراتيجيات الفرعية  وئإذ شمل مزايا ومساأدبياته، و باشر والمستقل مال

التعلم المستقل،  إستراتيجيةالمتبعة في  ساليبالمنبثقة عنه، كالتعلم عن طريق اإلنترنت كأحد األ

التعلم المستقل في تحصيل الطلبة، وأفادت الدراسات  إستراتيجية أساليبوفي قياس مدى تأثير 

اختبارها في الدراسة تصورها و تم والتي  الرئيسة يةفرضال بوضع توقع ،كذلك الدراسة الحالية السابقة

هذه  تأثيرمستقلة والتابعة، وبيان في تحديدها للمتغيرات ال وأفيد من الدراسات السابقةالحالية، 

 أساليبالتعليم الذاتي كأحد  ستراتيجيةإلوضع تصور وكذلك مادة الرياضيات،  على المتغيرات

 .ستراتيجيةمن خالل مراجعة الدراسات السابقة التي ناقشت تلك اإل التعليم المستقل إستراتيجية
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

تم فيها ، ثم وصف اإلجراءات التي هاومجتمع منهجية الدراسةل اً صفتضمن هذا الفصل و ي

الدراسة وهي االختبار القبلي، واالختبار البعدي، وكذلك الخطوات  اةاختيار العينة، وخطوات بناء أد

 ، كما تضمن وصفًا لتصميم الدراسة، والمعالجة اإلحصائية . األداة وثباتهاالالزمة للتأكد من صدق 

 منهج الدراسة

واختبار  اإلجابة عن أسئلتها أجلمن لتحقيق أهداف الدراسة  شبه التجريبيالمنهج  ستخدمأ

، مامن صدقه والتأكد بإعدادهماالباحث  قام إذقبلي وبعدي،  اختبارينمن خالل إعداد فرضياتها 

 .يتي التعليم المباشر والمستقل استراتيجللمقارنة بين 

 :الدراسة أفراد

أفراد الدراسة من ثالث شعب من طلبة الرابع األبتدائي ومن ثالثة مدارس  تم إختيار

النمو ( طالبًا وطالبة في مدرسة 35)و ،رس الميراث الدوليةامدفي  ( طالبًا وطالبة31) مختلفة:

 مديريةلتابعة المدارس المذكورة  وكانت، ةالوطني ساندسأكاديمية في  ( طالبًا وطالبة33)و ،التربوي

 .في مدينة عمان الجامعة لواءالتعليم الخاص ضمن 

 :أداة الدراسة

بعدي في قياس المعرفة في اختبار قبلي و  اختبار لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم تطوير

 الكسور العشرية وتطبيقاتها للصف الرابع األساسي.
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 ،)×(أو  (√): اختيار االجابة الصحيحة، ضع ة أسئلةأربعفقد تكون اإلختبار القبلي من 

إمأل المربع، وسؤااًل مقاليًا، وتم بناء اإلختبار في صورته النهائية بعد تحليل محتوى المادة الدراسية 

 من الوحدات السابقة والفصل الدراسي األول، وقد أخذ الباحث بآراء لجنة المحكمين قبل تطبيقه.

ة ية الكسور العشرية بالطرق التعليمأما االختبار البعدي، فقد تم تطبيقه بعد االنتهاء من تدريس وحد

ضمن استراتيجيات التعليم المباشر والتعليم المستقل والمعتمدة في هذه الدراسة، وتكون االختبار 

مأل الفراغ، والترتيب التصاعدي،  البعدي في صورته النهائية من أربعة أسئلة: تظليل نسب، وا 

كمال الجدول، وتم تطبيق االختبار البعدي بعد عرضه على لجنة من المحكمين من ذوي الخبرة  وا 

الميدانية واألكاديمية في المجال التربوي، وبعد تحليل المحتوى وبناء جدول المواصفات لوحدة 

 (.2الكسور العشرية )ملحق 

 :وثباتها صدق اداة الدراسة

صدق أداة الدراسة والمكونة من اختبارين، أحدهما قبلي واآلخر بعدي لمحتوى  لحساب

الكسور العشرية، في كتاب الرياضيات للصف الرابع، تم عرض االختبارين على مجموعة من 

 (.1هم في الملحق )المحكمين، والمذكورة أسماؤ 

والخبرات العلمية من من أصحاب الكفاءات  رأي المتخصصين من المحّكمين اعتمادتم و 

فضاًل عن  ،وعلم النفس ، والتقويم، والرياضيات،التربوية الدراسات مجال أساتذة الجامعات في

وذلك  األداة صدق برأي معلمي الرياضيات للصف الرابع في ميدان التعليم، لتحديد مدى االستئناس

بحيث أصبحت على الشكل ، مناسباً  رأوهبما  ة االختباريناسئل وعدلتعليهم،  االختباربعرض 

 .(11( و)10الموضح في الملحقين )
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 الدراسة:وانموذج متغيرات 

 

 

 

 

 

 

 

 المعالجات اإلحصائية

لإلجابة عن سؤال الدراسة واختبار الفرضية الصفرية المتعلقة، تم استخدام تحليل التباين المصاحب 

(ANCOVA)، جرى استخدام اً فروق داّلة إحصائي وبسبب ظهور: 

  اختبار شيفيه(Scheffe) .للمقارنات البعدية 

  ريتشاردسون  –معادلة كودر(KR . 20). 

 الموضحة الحقأ.و  الصعوبة ومعامالت التمييز،عامالت م 

ستراتيجية  وذلك لمعرفة الفروق التي تعود لصالح استراتيجية التعليم المستقل بالدرجة األولى، وا 

 التعليم المباشر بدرجة ثانية.

 

 

 المتغير المستقل

 

 المستقل التعليم 

 المباشر التعليم 

 التعليم األعتيادي 

 المتغير التابع

  التحصيل الدراسي

 في مادة الرياضيات

  : الكسور )وحدة

 العشرية وتطبيقاتها(

X0 
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 :إجراءات تطبيق الدراسة

 :الباحث بعمل االجراءات االتية  قاملتحقيق أهداف الدراسة 

 تحديد مجتمع الدراسة والعينة . .1

في جامعة الشرق  كلية العلوم التربويةمن  مهمة ب تسهيلالحصول على كت .2

، 3، والملحق 2إلى المدراس المذكورة ضمن مجتمع الدراسة )الملحق االوسط 

 .(4والملحق 

المشرف على  األستاذاختيار الدروس المراد تطبيق الدراسة عليها بالتعاون مع  .3

ن منهاج الرياضيات للصف الرابع األساسي واألكثر مناسبة لموضوع الدراسة م

 الدراسة.

ذلك لمطابقة المحتوى وضع الخطة الدراسية لها، و تحليل محتوى الوحدة المختارة و  .4

 (6، والملحق 5)الملحق  القبلي االختبارمع تحليل 

مدى مهارات الطلبة في الوحدة الدراسية التي تم  قاَس اعداد االختبار القبلي والذي  .5

اختيارها بالتعاون مع الدكتور المشرف وعرضه على لجنة من المحكمين من ذوي 

 .(10)الملحق  الكفاءات والخبرات

على أسئلة ( ألفا - كرونباخالتأكد من ثبات االختبار القبلي وذلك بتطبيق معادلة ) .6

 االختبار.

على مجموعات عينة الدراسة الثالث، وذلك لقياس نتائج تطبيق االختبار القبلي  .3

 .الطلبة قبل تطبيق استراتيجيتي التعليم المستقل والتعليم المباشر
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تطبيق مقياس تكافؤ المجموعات، بعد تسجيل نتائج االختبار القبلي ومعالجتها  .2

 .(SPSS)باستخدام برنامج المعالجة االحصائية 

استراتيجيتي التعليم المستقل والتعليم المباشر  تمادباعالوحدة الثالثة دروس تحضير  .2

تدريس مجموعتين من مجموعات عينة الدراسة وذلك لتطبيق االستراتيجيتين  في

 .(2، والملحق 3)الملحق  على أفراد المجموعتين المختارين

في الوحدة  مدى التغييرات في نتائج  الطلبة قاَس اعداد االختبار البعدي والذي  .10

الدراسية التي تم اختيارها بعد تطبيق استراتيجيتي التعليم المستمر والتعليم المباشر 

بالتعاون مع الدكتور المشرف وعرضه على لجنة من المحكمين من ذوي الكفاءات 

 . (10)الملحق  والخبرات

على ( ألفا - بعدي وذلك بتطبيق معادلة )كرونباخالتأكد من ثبات االختبار ال .11

 أسئلة االختبار .

تطبيق االختبار البعدي على مجموعات العينة الثالث وذلك لقياس نتائج الطلبة  .12

 بعد تطبيق استراتيجيتي التعليم المباشر والمستقل .

جمع البيانات ومعالجتها وذلك بتطبيق أسس المعالجة االحصائية المذكورة سابقًا  .13

 ( .SPSSباستخدام برنامج المعالجات االحصائية )

 .تحليل نتائج أداة الدراسة بعد المعالجة االحصائية والخروج بالنتائج والتوصيات .14
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 ي  بلالق ختباراللالخصائص السيكومترية 

 ،تم استخراج معامالت )الصعوبةالقبلي بهدف إيجاد الخصائص السيكومترية لالختبار 

 40تطبيق االختبار على عينة استطالعية )شعبة مكونة من  إذ تموالتمييز، والثبات، والصدق(، 

 وفيما يلي عرض النتائج:من خارج عينة الدراسة، ( وطالبة اً طالب

 معامالت الصعوبة ومعامالت التمييز

وذلك كما  ،المهارات الرياضية لكل فقرة من فقرات اختبار اكتساب  الصعوبة معامالت تم إحتساب

 (.1في الجدول )

 (1)الجدول 

 القبلي معامالت الصعوبة لفقرات االختبار
 معامل الصعوبة الفقرة معامل الصعوبة الفقرة

1 0.58 9 0.58 

2 0.55 10 0.50 

3 0.68 11 0.68 

4 0.58 12 0.73 

5 0.43 13 0.58 

6 0.50 14 0.50 

7 0.50 15 0.58 

8 0.73   

(، وبنـاء 0.73 -0.43تراوحـت بـين ) ( أن معامالت الصعوبة لفقـرات االختبـار1جدول )اليظهر 

 . على ذلك، فإن جميع مؤشرات صعوبة فقرات االختبار مقبولة
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مجموعــات العليــا والمجموعــات الــدنيا القدرتــه علــى التمييــز بــين موتــُدلد درجــة التمييــز لالختبــار علــى 

تفعـة، وتـدل (، وتعتبر قيمـة مر 0.77للصفة التي يقيسها، وعند حساب قوة التمييز لالختبار كانت )

إحصـائيا علـى قـوة تمييــز عاليـة لالختبـار، كمــا تـم اسـتخراج معامـل التمييــز لجميـع فقـرات االختبــار، 

 ( يبين ذلك.2والجدول )

 (2)الجدول 
 القبلي معامالت التمييز لفقرات االختبار 

 لتمييزمعامل ا الفقرة لتمييزمعامل ا الفقرة

1 0.36 9 0.57 

2 0.40 10 0.50 

3 0.64 11 0.50 

4 0.29 12 0.50 

5 0.50 13 0.50 

6 0.43 14 0.64 

7 0.64 15 0.57 

8 0.57   

(، 0.64-0.36أن معــامالت التمييــز لفقــرات االختبــار تراوحــت بــين ) (2يظهــر الجــدول )

 .ة قواعدوذلك ألن معامل التمييز يخضع لمجموع ،فأن معامل التمييز تعتبر مقبولة وبناء عليه

 القبليصدق االختبار 

 وعـــددهم للتحقـــق مـــن صـــدق المحتـــوى لالختبـــار تـــم عرضـــه علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــين

 جامعـةفـي  بكليـة التربيـة لرياضـياتمن أعضاء هيئة تدريس مناهج وطرق تـدريس ا( محكمين 10)

وزارة التربيــة مــن ، ومــدراء ومعلمــي المــدارس الحكوميــة والخاصــة ، ومشــرفين تربــويينالشــرق األوســط
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طلب منهم إبداء الرأي حول مـدى شـمول فقـرات االختبـار ومالءمتهـا ألهـداف االختبـار، ذ إ، والتعليم

وصياغتها اللغوية ودقتها العلمية. وفي ضوء مالحظات المحكمين تم حذف بعض الفقـرات وتبـديلها 

ضـافة فقـرات أخـرىبفقرات أخرى، كما تم تعديل بعض الفقرات، و  ، ليصـبح االختبـار القبلـي بالشـكل ا 

 (.11ح بالملحق )الموض

 القبلي ختباراالثبات 

عادة اإلختبارتم التحقق من ثبات االختبار بطريقتين: طريقة اإل ق االختبار بّ طُ إذ ، ختبار وا 

 ثـــم أعيـــد ،وطالبــة اً طالبـــ( 40تألفـــت مــن )والتــي علــى عينـــة اســتطالعية مـــن خــارج عينـــة الدراســـة، 

، وحسب معامل ارتباط بيرسون بين أسبوعين مقدارهبفارق زمني ها ذاتتطبيقه مرة أخرى على العينة 

 (.0.26االختبارين فكان )

معادلـة  من خـالل تطبيـقالختبار اثبات أما الطريقة الثانية، فقد تمثلت في استخراج معامل 

ـــدل 0.88بلـــغ معامـــل الثبـــات )إذ ، ( KR.20– ريتشاردســـون -)كـــودر (، وهـــي قيمـــة مرتفعـــة ت

 إحصائيا على ثبات االختبار.

 البعدي   لالختبارالخصائص السيكومترية 

والتمييز،  ،لالختبار تم استخراج معامالت )الصعوبة السيكومتريةبهدف إيجاد الخصائص 

 اً طالب 40تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية )شعبة مكونة من إذ والثبات، والصدق(، 

 وفيما يلي عرض النتائج:من خارج عينة الدراسة، ( وطالبة
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 معامالت الصعوبة ومعامالت التمييز

وذلك كما في  ،المهارات الرياضية لكل فقرة من فقرات اختبار اكتساب  الصعوبة حسبت معامالت

 (.4الجدول )

 (3)الجدول 
 البعدي معامالت الصعوبة لفقرات االختبار

 معامل الصعوبة الفقرة معامل الصعوبة الفقرة

1 0.35 11 0.43 
2 0.53 12 0.58 
3 0.44 13 0.53 
4 0.53 14 0.45 
5 0.50 15 0.33 
6 0.63 16 0.73 
7 0.72 13 0.35 
8 0.43 12 0.48 
9 0.44 12 0.43 
10 0.35 20 0.50 

(، وبنـاء 0.76 -0.45( أن معامالت الصعوبة لفقـرات االختبـار تراوحـت بـين )3جدول )اليظهر 

 .مقبولةعلى ذلك، فإن جميع مؤشرات صعوبة فقرات االختبار 

مجموعـات العليـا والمجموعـات القدرته على التمييز بـين موتُدلد درجة التمييز لالختبار على 

قيمـة مرتفعـة، وتعـد (، 0.75الـدنيا للصـفة التـي يقيسـها، وعنـد حسـاب قـوة التمييـز لالختبـار كانـت )

لجميـــع فقـــرات وتـــدل إحصـــائيا علـــى قـــوة تمييـــز عاليـــة لالختبـــار، كمـــا تـــم اســـتخراج معامـــل التمييـــز 

 ( يبين ذلك.4االختبار، والجدول )
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 (4)الجدول 
 البعدي معامالت التمييز لفقرات االختبار

 لتمييزمعامل ا الفقرة لتمييزمعامل ا الفقرة

1 0.57 11 0.43 

2 0.53 12 0.64 

3 0.50 13 0.57 

4 0.29 14 0.29 

5 0.29 15 0.64 

6 0.43 16 0.29 

7 0.29 13 0.50 

8 0.64 12 0.64 

9 0.29 12 0.29 

10 0.50 20 0.64 

 (، وبنـاء عليـه0.53-0.22أن معامالت التمييز لفقرات االختبار تراوحت بين ) (4يظهر الجدول )

 :وذلك ألن  معامل التمييز يخضع لمجموعة قواعد، وهي ،فأن معامل التمييز تعتبر مقبولة

 وممتاز. ز عاليذات تمي دفإن الفقرة تع (،0.40. إذا كان معامل التمييز أكبر من )1

 ز جيد.ير ذات تميد(، فإن الفقرة تع0.39 – 0.30. إذا كان معامل التمييز بين )2

ز جيــد إلــى حــد يــذات تمي د(، فــإن الفقــرة تعــ0.29 –0.20. إذا كــان معامــل التمييــز بــين )3
 ما.

 وينصح بحذفها.ضعيفة  د(، فإن الفقرة تع0.19. إذا كان معامل التميز أقل من )4
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 البعدي صدق االختبار

للتحقــــق مــــن صــــدق المحتــــوى والصــــدق البنــــائي لالختبــــار تــــم عرضــــه علــــى مجموعــــة مــــن 

 لرياضـــيات مـــن أعضـــاء هيئـــة تـــدريس منـــاهج وطـــرق تـــدريس ا( محكمـــين 10) وعـــددهم المحكمـــين

ــيمبكليــة التربيــة، ومشــرفين تربــويين مــن  الــرأي حــول مــدى طلــب مــنهم إبــداء إذ ، وزارة التربيــة والتعل

شمول فقرات االختبار ومالءمتها ألهـداف االختبـار، وصـياغتها اللغويـة ودقتهـا العلميـة. وفـي ضـوء 

مالحظات المحكمين تم حذف بعض الفقرات وتبديلها بفقـرات أخـرى، كمـا تـم تعـديل بعـض الفقـرات، 

ضافة فقرات أخرى.  وا 

 البعدي ختباراالثبات 

عــــادة اإلختبــــار تــــم التحقــــق مــــن ثبــــات  ق ّبــــطُ إذ ، االختبــــار بطــــريقتين: طريقــــة اإلختبــــار وا 

ثـم  ،وطالبـة اً طالبـ( 40تألفـت مـن )والتـي االختبار على عينة اسـتطالعية مـن خـارج عينـة الدراسـة، 

، وحســـب معامـــل ارتبـــاط أســـبوعين بفـــارق زمنـــي مقـــدارهأعيـــد تطبيقـــه مـــرة أخـــرى علـــى العينـــة نفســـها 

 (.0.23ان )بيرسون بين االختبارين فك

معادلـة  من خـالل تطبيـقالختبار اثبات أما الطريقة الثانية، فقد تمثلت في استخراج معامل 

(، وهـــــي قيمـــــة مرتفعـــــة تـــــدل 0.22بلـــــغ معامـــــل الثبـــــات )إذ ، (KR.20) (ريتشاردســـــون -)كـــــودر

 إحصائيا على ثبات االختبار.
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 الفصل الرابع

 عرض النتائج

 
 



53 
  

 الفصل الرابع

 عرض النتائج

أثر استراتيجيتي التعليم المباشر والتعليم المستقل في  هذه الدراسة إلى الكشف عنهدفت 

، وفيما يلي النتائج التي تم تحصيل طلبة المدارس األردنية األساسية الخاصة في الرياضيات

 التوصل إليها في هذه الدراسة من خالل اختبار فرضياتها.

 فروق ذات داللة احصائية عند المستوى توجدال  :الرئيسةالنتائج المتعلقة بالفرضية  -

 (α = 0.05)  والمستقل التعليم المباشر تيتحصيل الطلبة تعزى الى استراتيجيفي. 

التعلم الكشف عن داللة الفروق بين مجموعات الدراسة )للتحقق من صحة هذه الفرضية تم 

تم استخدام تحليل التباين المصاحب  (،التعليم المباشر، التعليم المستقل، اإلعتيادي

(ANCOVA ،على عالمات الطلبة البعدية، باعتبار عالمات الطلبة القبلية متغايرًا مشتركًا )

 ( نتائج هذا التحليل.5ويبين الجدول )

 (1الجدول )
القبلية ( على عالمات الطلبة البعدية، باعتبار عالمات الطلبة ANCOVAتحليل التباين المصاحب )نتائج 

 .متغايرًا مشتركاً 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
اإلحصائي 

(F) 

الداللة 
 اإلحصائية

Eta 

square 
(2η) 

االختبار القبلي 
 )مصاحب(

3.15 1 3.15 0.23 0.63 0.00 

طريقة التدريس 
)االختبار البعدي( 

 )المعدل(
334.86 2 167.43 12.26 0.00 0.20 

    13.65 99 1351.72 الخطأ

     102 17821.00 الكلي
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( لعالمات ANCOVA( المتعلق بنتائج تحليل التباين المصاحب )5يالحظ من الجدول )

(، F( )12.26( لقيمة )α=0.05البعدي وجود داللة إحصائية )االختبار طلبة عينة الدراسة على 

ختبار البعدي، وهذه النتيجة تعني وجود فروق العالمات االمتعلقة بأثر طريقة التدريس في تباين 

التجريبية والمجموعة الضابطة على  اتمتوسطات درجات المجموعذات داللة إحصائية بين 

, تم االختبار البعديعلى أفراد العينة  في أداء طريقة التدريسولتحديد نسبة مساهمة االختبار ككل، 

داللة  العلمية ال(, للتعرف إلى Effect Sizeحجم التأثير ) ( لقياس2ηاستخراج قيمة مربع ايتا )

 .(٪20( بلغت )2η)أن قيمة مربع ايتا أيضًا ( 5) الجدول نلفروق, ويبيّ ل

( للمقارنات البعدية ، Scheffeولمعرفة مصادر هذه الفروق تم تطبيق طريقة شيفيه )

 ( يوضح ذلك.6الجدول رقم )

 (2الجدول رقم )
 تبعًا لمتغير المجموع  على عالمات الطلبة البعدية( للمقارنات البعدية Scheffe) تطبيق طريقة شيفيه

 التعليم المباشر التعليم المستقل التعلم اإلعتيادي المتوسط الحسابي المجموعة
 2.98-* 4.47-*  9.94 التعلم اإلعتيادي

 0.29   14.41 التعليم المستقل

    12.92 التعليم المباشر

 .(α = 0.05)عند مستوى الداللة  إحصائّياً لة *دا

( أن مصادر الفروق كانت بين التعليم االعتيادي والتعليم 6يظهر من الجدول رقم )

(، بينما بلغ المتوسط الحسابي للتعلم 14.41المستقل لصالح التعليم المستقل بمتوسط حسابي )

(، كما أظهرت النتائج وجود فروق بين المتوسطات الحسابية للتعليم المباشر 2.24) اإلعتيادي

 (.12.22لصالح التعليم المباشر بمتوسط حسابي )أن مصادر الفروق كانت و  ،واالعتيادي
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 الفصل الخامس

 والتوصيات مناقشة النتائج
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 الفصل الخامس

 والتوصيات مناقشة النتائج

أثر استراتيجيتي التعليم  لىنتائج الدراسة التي هدفت التعرف إضمن هذا الفصل مناقشة ت

، المباشر والتعليم المستقل في تحصيل طلبة المدارس األردنية األساسية الخاصة في الرياضيات

 وفيما يلي مناقشة النتائج.

 احصائية عند المستوى توجد فروق ذات داللةال  :الرئيسةمناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية 

(α = 0.05في تحصيل الطلبة تعزى الى استراتيجي )والمستقل التعليم المباشر يتي. 

 ذات داللة احصائية عند المستوى وجود فروقأظهرت النتائج المتعلقة بهذه الفرضية 

 (α = 0.05 فــي تحصــيل الطلبــة تعــزى الــى )أظهــرت النتــائج و  كمــا ،التعلــيم المباشــر إســتراتيجية

( فـي تحصـيل α = 0.05) ذات داللـة احصـائية عنـد المسـتوى وجـود فـروقبهـذه الفرضـية المتعلقـة 

ــيم  إســتراتيجيةوقــد تعــزى هــذه النتيجــة إلــى أن   .التعلــيم المســتقل إســتراتيجيةالطلبــة تعــزى الــى  التعل

لتعليمية المطلوبة، باإلضـافة بطريقة مرنة وبما يتناسب مع المادة ا طلبةالمباشر تتيح للمعلم تعليم ال

 .من خالل المناقشة وتلخيص األفكار الطلبةإلى تفاعل 

التعلــيم المباشــر بأنماطــه  إســتراتيجيةاســتخدام  إلــى يميلــون المعلمــين وقــد ُيعــزى ذلــك إلــى أن

أقـرب مـا تكـون إلـى وهـي ، ابهـ التعلـيمداخـل الغـرف الصـفية انـدفعوا إلـى  االمختلفة. وألنهم يمارسونه

فــي الحقيقــة ممارســة  هــيالتعلــيم المباشــر وتحصــيل الطلبــة  إســتراتيجيةحيــث أن  التطبيــق العملــي،

 عملية تطبيقية.   

ويمكــن أن ُيعــزى ذلــك إلــى أســباب متعــددة مــن أهمهــا أن طلبــة هــذه المرحلــة بالــذات يميلــون 

يلة للـتعلم. ولـوحظ التعلـيم المباشـر بوصـفها وسـ إستراتيجية تنفيذ االساليب والطرق التي تضمنهاإلى 
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تجــري وفــق خطــوات محــددة، يــؤدي إلــى تنميــة خبــرة جيــدة لــدى الطلبــة. فضــال  ســتراتيجيةأن هــذه اإل

قـــدرتها علـــى تجريـــب واختبـــار الفرضـــيات للوصـــول إلـــى الحلـــول النهائيـــة للمشـــكلة، وهـــي مـــن معـــن 

 ،أخـرى إسـتراتيجيةا أكثر من أية واستخدامه ستراتيجيةاإلطلبة لتنمية هذه الالمراحل المهمة في تعلم 

 (. 2005التي أظهرتها دراسة أبو السمن )و 

 ،والمختصة بنتـائج تطبيـق إسـتراتيجية التعلـيم المسـتقلالسابقة الذكر  ويعزو الباحث النتيجة 

ادخلت إلى البيئة التعليمية عنصر التشويق؛ مما يخلق لدى المتعلم  المستقلإلى أن استخدام التعليم 

المناقشـة واالستقصـاء والتـي تعـد مـن اكثـر طـرق  أسـلوبحيـث أنهـا تعتمـد علـى  التعليمنحو  دافعية 

 .( 2002) سليم التي أظهرتها نتائج دراسةو  ،التدريس فاعلية في تنمية مهارات التفكير لدى الطلبة

يحــث الطلبــة علــى جمــع  المســتقلكمــا يعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلــى أن اســتخدام التعلــيم  

المعلومــات مــن خــالل التحضــير للمناقشــة وتبــادل اآلراء والخبــرات فيمــا بيــنهم؛ إذ أن الطالــب يســعى 

من خالل جمع هذه المعلومات إلى كسب إعجاب المعلم والطلبـة فـي الصـف أثنـاء التجربـة، ويمكـن 

تلبـــي حاجـــات الطالـــب التعليميـــة مـــن خــــالل  إســـتراتيجيةتفســـير هـــذه النتيجـــة بـــأن حداثـــة اســـتخدام 

المعلومــات بالتــدريج، تعــزى هـــذه  اكتســابالتحــريض علــى التفكيــر الناقــد والمبــدع وذلــك مــن خــالل 

مـن االسـتراتيجيات التعليميـة الحديثـة التـي تـدمج جميـع الطلبـة  المسـتقلالنتيجة أيضا إلى أن التعليم 

تقـــان ممــــا يــــؤدي إلــــى زيـــادة الفاعليــــة فــــي تــــذكر فـــي العمليــــة التعليميــــة وتوصـــل بهــــم إلــــى حالــــة اإل

 .(2011كما بينته دراسة الخطيب والعبابنة ) المعلومات

على االختبار والممارسة من قبـل  ستراتيجيةوقد تعزى هذه النتيجة كذلك إلى اعتماد هذه اإل

العمليــة، الطلبــة؛ إذ أن مــا يتعلمــه الطلبــة يرســخ ويثبــت فــي أذهــانهم عــن طريــق التجربــة والممارســة 

كاستخدامهم للعمليـة الذهنيـة، واسـتخدام الحـديث والحـوار، فيجـد الطلبـة فيهـا المتعـة، ويمارسـون ذلـك 
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ذا يســهم فــي بشــكل عملــي بــداًل مــن تلقــيهم المهــارات عــن طريــق الكتــب أو عــن طريــق التلقــين، وهــ

 تحسين مستوى التحصيل.

 التوصيات

 :ييأتبما يوصي الباحث  استنتاجات في ضوء ما تقدم من

التعلــــيم المباشــــر والتعلـــــيم )حــــث المعلمــــين والمعلمــــات علـــــى االعتمــــاد علــــى اســـــتراتيجيتي  .1

 في تحصيل طلبة المدارس األردنية األساسية الخاصة في الرياضيات. (المستقل

 التنويع في استخدام االستراتيجيات التعليمية الحديثة في تدريس مادة الرياضيات. .2

باسـتراتيجيتي التعلـيم  معلماتهـاو  معلمـي الرياضـياترورة إلمـام اهتمام المؤسسة التعليمية بض .3

 الرياضيات. عند تدريس المباشر والتعليم المستقل

ثـر اسـتراتيجيتي أإجراء بحوث مماثلة على مراحل دراسية أخرى وعلى كال الجنسـين لمعرفـة  .4

 . مهارات الرياضياتالتعليم المباشر والتعليم المستقل في اكتساب 

 ة مماثلة للبحث الحالي في مواد دراسية أخرى . إجراء دراس .5
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 قائمة المراجع
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 العربية المراجع

أثر تطبيق استراتيجيتين للتعّلم النشط في تحصيل طالب  (،2010األسطل، محمد زياد ) -

منشورة،  غير رسالة ماجستيرالصف التاسع في مادة التاريخ وفي تنمية تفكيرهم الناقد، 

 .األردن، عمان جامعة الشرق األوسط،

 إستراتيجيةأثر تدريس العلوم الحياتية باستخدام (، 2005السمن، فاطمة سليم ) أبو -

التطورية في تنمية التفكير اإلبداعي واإلدراك فوق  ستراتيجيةالتدريس المباشر واإل

الجامعة الهاشمية،  ،غير منشورة رسالة ماجستيرالمعرفي لدى طالبات الصف العاشر، 

 الزرقاء، األردن.

 ياالستراتيجيات الحديثة ف(، 2002أبو اللبن، وجيه المرسي، وقورة، علي عبدالسميع ) -

 .: دار اللوتس للنشر والتوزيعمصر القاهرة، ،1ط ، م اللغةتعليم وتعلّ 

المدمج  التعليم(، 2014أبو موسى، مفيد أحمد، والصوص، سمير عبدالسالم ) -

األردن: دار  عمان، ،1ط (: بين التعليم التقليدي والتعليم اإللكتروني، )المتمازج

 ن للنشر والتوزيع.األكاديميي

التعّلم استراتيجيات (، 2016امبوسعيدي، عبداهلل بن خميس، والحوسنية، هدى بنت علي ) -

: دار المسيرة عمان، األردن ،2ط مع األمثلة التطبيقية،  إستراتيجية 071: النشط

 .للطباعة والنشر

برهوش، هبة عبد الكريم، والعطوي، ليلى محمد، وتليالن، فدوى عيسى، وأبو شيخدم،  -

، وزارة 1، ط 1جـ الحاسوب للصف التاسع االساسي،  كتاب(، 3.00اسماعيل محمد )

 ، األردن. التربية والتعليم
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، 2ط تطوير التعليم في ضوء تجارب بعض الدول، (، 2012بغدادي، منار محمد ) -

 األردن: دار المنهل للنشر والتوزيع.

 القاهرة، ،0ط التعليم اإللكتروني: تطبيقات مستحدثة، (، 3.00الحلفاوي، وليد سالم محمد )

 مصر: دار الفكر العربي.

ماذا تعرف عن التعّلم الذاتي، وأهميته؟، وكيف ُتصبح متعلًما (، 2015الجاويش، محمد ) -

تم الولوج بتاريخ  ساسة بوست اإللكتروني،مقال منشور على موقع ، ذاتيًّا؟

 /learning-http://www.sasapost.com/self متاح على الرابط:م، 14/02/2016

التدريس المباشر في تنمية بعض  إستراتيجيةأثر (، 0..3الجهني، هدى سلمان ) -

، مهارات قراءة المحتوى التاريخي نحو مادة التاريخ لدى طالبات الصف االول الثانوي

 .مصر القاهرة، ة واألزهر،منشورة، جامعتي طيبغير رسالة ماجستير 

في توظيف مهارات التحاور  التعّلم الذاتيأثر "(، 2012حسامو، سهى، والعبداهلل، فواز ) -

المجلة األردنية للعلوم  "،االلكتروني المتزامن وغير المتزامن لدى طلبة جامعة تشرين

 .15(، 1)2، التربوية

تدريسية قائمة على  إستراتيجية"أثر إستخدام ، (2011عبابنة ، عبد اهلل )و  الخطيب ، محمد -

نحو الرياضيات لدى طالب الصف  اإلتجاهاتو  حل المشكالت على التفكير الرياضي

 .210-122(، 1)32. دراسات: العلوم التربوية ،السابع األساسي في األردن"

، القاهرة، مصر: دار 1ط مقياس الدافعية لإلنجاز، (، 2006خليفة، عبداللطيف محمد ) -

 للطباعة والنشر والتوزيع.غريب 

 

http://www.sasapost.com/self-learning/
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"أثر استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات على تحصيل  ،(2012سعد ) ، الدايل -

كلية المعلمين  "، ورقة عمل مقدمة إلى قسم تقنيات التعليم،طالب الصف الثاني االبتدائي

  .ةبالرياض، السعودي

األردن: دار المنهل عمان، ، 2ط التعليم اإللكتروني، (، 2014رباح، ماهر حسن ) -

 للطباعة والنشر والتوزيع.

تأثير تقنية المعلومات (، 2010الرتيمي، محمد أبو القاسم، والحسناوي، محمد رحومه ) -

 سبها، جامعة سبها،السابع من إبريل،  ، جامعةةمنشور غير  دراسةفي التعليم العالي، 

 ليبيا.

المقارنة بين التعليم التقليدي والتعليم المفتوح، ورقة عمل (، 2002رسالن، محمد ) -

  .فلسطيننابلس، الوطنية،  النجاح جامعةلعلوم التربوية، مقدمة إلى كلية ا

مصر: المركز العربي القاهرة، ، 2ط عن بعد،  التعليمإدارة نظم (، 2003رمبل، غريفيل ) -

 للتعريب والترجمة والتأليف والنشر.

االردن: دار المنهل عمان، ، 1ط التعليم عن طريق االنترنت، (، 2011زهران، مضر ) -

 والنشر.للطباعة 

في مادة  عالقة استراتيجيات التعلم ذاتي التنظيم بالدافعية لالنجاز(، 2013زيادة، أمينة ) -

، دراسة شعبتا العلوم التجريبية والرياضية: الرياضيات لدى تالميذ السنة الثالثة ثانوي

 ماجستير غير منشورة، جامعة أبو القاسم سعداهلل )جامعة الجزائر الثانية(، الجزائر.
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 الطلبةفي تحصيل  التعّلم النشط استخدامأثر "(، 2013الساعدي، عمار طعمة جاسم ) -

 30، ث التربوية"، مجلة البحو الصف الثالث المتوسط في الرياضيات وميلهم نحو دراستها

(1،) 232. 

عرقوب، هدى  سعادة، جودت أحمد، وعقل، فواز، وزامل، مجدي، وشتّية، جميل، وأبو -

 عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع.بين النظرية والتطبيق،  النشطالتعّلم (. 2011)

المستقل على تحصيل الطلبة من  التعليم إستراتيجيةتأثير (، 2009ليلى محمد ) سليم، -

، دراسة طولكرموجهة نظر معلمي اللغة اإلنجليزية في المدارس الحكومية الثانوية في 

 فلسطين. نابلس، باللغة اإلنجليزية، جامعة النجاح الوطنية، غير منشورة ماجستير

 التعليميات استراتيجالتدريس المتقدمة و  استراتيجيات(، 2011شاهين، عبد الحميد حسن ) -

جامعة اإلسكندرية، ، ، غير منشوربحث الدبلوم الخاص في التربية، التعليموأنماط 

 االسكندرية، مصر.

التدريس المباشر لمهارات التفكير في  إستراتيجيةأثر (، 2005) الشنيفي، هيفاء عبداهلل -

تفعيل النشاط غير الصفي للغة العربية وتحسين األداء الكتابي لدى طالبات المرحلة 

 .السعوديةالرياض، منشورة، جامعة الملك سعود،  غير رسالة ماجستيرالثانوية، 

أبوظبي،  ،1ط التعليم التقليدي المطوع في اإلمارات، (، 2003الطابور، عبداهلل علي ) -

 اإلمارات: مركز زايد للتراث والتاريخ.

 في التعّلم النشط استراتيجيات بعض توظيف أثر(، 2012العالول، رنا فتحي محمد ) -

األساسي بمحافظة غزة،  الرابع الصف لدى طالبات الرياضية المسألة حل مهارات تنمية

 ة، فلسطين.كلية التربية، جامعة األزهر بغز  منشورة،غير رسالة ماجستير 
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التربية والتعليم المستمر: مفهومها وخصائصها (، 2003عامر، طارق عبد الرؤوف ) -

 : دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.عمانوأهدافها، 

رسالة ماجستير التعليم عن بعد والجامعة المفتوحة، (، 2010عبد العزيز، صفاء عباس ) -

 السودان.  الخرطوم، منشورة،غير 

 في شارك( ـــــ زاوج ــــ )فكر إستراتيجيةأثر استخدام ، (2..3عبد الفتاح، ابتسام محمد ) -

، لدى تالميذ المرحلة االبتدائية يالرياضيات على تنمية التواصل واإلبداع الرياض تدريس

 رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الزقازيق، الزقازيق، مصر.

التعلم التعاوني وأثرها في التحصيل الدراسي  إستراتيجية(، 2012) العمري، فاطمة عوض -

، دراسة ماجستير غير منشورة، جامعة أبو القاسم لمادة الرياضيات : دراسة ميدانية مقارنة

 عبداهلل )جامعة الجزائر الثانية(، الجزائر.

 عمان، ،1ط التعليم االلكتروني واالقتصاد المعرفي، (، 2002كافي، مصطفى يوسف ) -

 األردن: دار المنهل للطباعة والتوزيع والنشر.

(، مكونات الدافعية واستراتيجيات التعلم ذاتي التنظيم 1223مرزوق، مرزوق عبد المجيد ) -

جامعة مجلة كلية التربية، المرتبطة باألداء األكاديمي للطالب داخل الفصل المدرسي، 

 .224 -20(: 1)3سكندرية، اال

ورقة عمل  ،ونماذج الدمج التعليم(، نظريات 2003المغير، منيرة، والزيعلي، خلود ) -

، مديرية تربية معان، مقدمة ضمن برنامج اإلنتل لتعليم المستقبل، قسم اإلشراف التربوي

 األردن. معان، وزارة التربية والتعليم،
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شحاته، وليد  ،مدرسًا في التعليم العالي حين يكون المرء(، 2010) .نايت، بيتر ت -

 : دار العبيكان للطباعة والنشر.، السعوديةالرياض ،2)مترجم(، ط 

، 3المؤتمر الثالث، طتوصيات مؤتمر التطوير التربوي. (. 2002وزارة التربية والتعليم ) -

 .األردن عمان، مطبعة وزارة التربية والتعليم،
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مدرسة بيادر وادي  مناهج وطرق تدريس دكتوراه محمود بني طريف  .1
 السير األساسية

 مدارس الجزيرة مناهج وطرق التدريس ماجستير رياض محمد أحمد  .2

مدرسة بيادر وادي  قياس وتقويم ماجستير أيمن محمد اسماعيل  .7
 السير األساسية

 مدرسة صويلح الثانوية لغة عربية وآدابها ماجستير محمود حسننبيل   .7

 مديرة مدرسة اإلدارة التربوية ماجستير عبير فايز عيد  .9

 مدارس الرأي علوم حياتية ماجستير آالء خالد التالوي  .01
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 الخطة النصف شهرية للتعليم المباشر
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 االختبار التحصيلي البعديجدول المواصفات لبناء 
 
 

           
 المجال المعرفي               

مهارات عقلية  تطبيق فهم تذكر الموضوع
 المجموع عليا

 0 1 1 1 1 األجزاء من عشرة

 0 1 1 1 1 األجزاء من مئة

 2 1 3 1 1 مقارنة الكسور العشرية

 0 1 1 1 1 األعداد العشرية

 61 0 2 0 0 المجموع
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