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لتحصيل الدراسى ومصفوفة المزج بين إستراتيجيات التعلم وأثرها على ا

واإلتجاه نحوه فى الجامعات  AACSB القياس لإلعتماد األكاديمى الدولى

 العربية

 منتصر عثمان صادق هالل .د

 قسم نظم المعلومات -االقتصاد واالدارة  ةيکل - ميجامعة القص

 : مستخلص البحث

الُمتعلم هو النواة الحقیقیة للمؤسسة التعلیمیة و المنتج التعلیمي األهم ، حیث يعتبر هو المحور        

الرئیس التى تبنى وتصمم األنظمة التعلیمیة من أجل الوصول به إلى أعلى قدر من مواكبة 

لعلمیة والعملیة ،ولذلك يُبذل الكثیر من الجهد والترتیب والتطوير، وتحاول المؤسسات التطورات ا

التعلیمیة الدخول فى مصاف العالمیة بطرق واسالیب متنوعة، منها الحصول على إعتماد اكاديمى 

دولى يعطى قیمة مضافة إلى المنتج التعلیمى،والمؤسسة على حد سواء، ويقابل ذلك تطورات فى 

یس األكاديمیة للمقررات الدراسیة ،التى تزيد من تطور المنتج التعلیمى فى اإلتجاه الصحیح المقاي

 المنوط به التحسین المستمر.

العصف  -هدفت الدراسة الى التعرف على، أثر المزج بین إستراتیجیات التعلم )التعاونى      

 AACSBد األكاديمى الدولى مصفوفة القیاس لإلعتما –الذهنى ( على كل من ) التحصیل الدراسى

،تم ( AACSBإتجاه الطالب نحو اإلعتماد األكاديمى الدولى –لمقرر نظم المعلومات اإلدارية 

من المجموع  %33.3طالب، حیث تمثل تلك العینة حوالى  60اجراء هذه البحث علي عینة قوامها 

بالجامعات العربیة ، كما تم  الكلى للطالب الدراسین للمقرر الدراسى، بإحدى كلیات ادارة االعمال

تقسیم العینة عشوائیاً إلي مجموعتین، إحداهما تجريبیة ، تخضع للتجربة البحثیة ، وأخرى ضابطة 

طالب، المنهج المستخدم هو  30، تستخدم الطريقة السائدة فى تدريس المحتوى، قوام المجموعة 

انات بإستخدام أدوات المعالجة التجريبیة تم جمع البیالمنهج ) المنهج الوصفى والمنهج التجريبي( ،و

( المرتبطة بمقرر AACSBمصفوفة القیاس لإلعتماد الدولى االكاديمى ) -اإلختبار التحصیلى)

( ،وقد اشارت AACSB مقیاس اإلتجاه نحو االعتماد األكاديمى الدولى -نظم المعلومات االدارية 

التعلم  –ن استراتیجیات التعلم )العصف الذهنى نتائج البحث إلى أنه يوجد تأثیر كبیر فى المزج بی

لمقرر  AACSBمصفوفة القیاس لإلعتماد األكاديمى الدولى  –التعاونى(على )التحصیل الدراسى 

( وذلك من AACSBاتجاه الطالب نحو اإلعتماد األكاديمى الدولى  –نظم المعلومات اإلدارية

جة االحصائیة لنتائج تطبیق أدوات البحث خالل التحقق من صحة فروض البحث، بإستخدام المعال

 قبلیاً وبعدياً على المجوعتین الضابطة والتجريبیة.

 الكلمات الرئيسية: 

هيئة اإلعتماد األكاديمى الدولى  ،اإلستراتيجية، التحصيل الدراسى، معايير االعتماد األكاديمي
The Association To Advance) Collegiate Schools Of Business (AACSB)).   
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 مقدمة البحث: 

إن طرق وأساااالیب التدريس في الماضاااي كانت تصااامم لعالم مساااتقر، أما انن فإن مجتمعنا        

ار المعرفي ، يعیش في عالم ساااااااريع التطیر تحیطه تحديات محلیة وعالمیة لعل من أهمها اإلنفج

فنحن الیوم بحاجة أكثر من ذى قبل إلى إستراتیجیات تمدنا بأفاق تعلیمیة واسعة ومتنوعة ومتقدمة 

 ،تساعد طالبنا على إسراء معلوماتهم ، وتنمیة مهاراتهم المختلفة وتدربهم على اإلبداع.

المتعلم محور العملیة  وقد اعطى التربويون إهتماماً متزايداً لألنشاااااااطة والفعالیات التى تجعل      

التعلیمیة ، ومن أبرز األنشااطة إسااتخدام اساالوب التعلم التعاونى و العصااف الذهنى ، والتى وتزيد 

 طاقات اإلستراتیجیات تهتم بإطالق هذه أن (، والشك2005من دافعیة الطالب )مرعى و الحیلة 

 ومعالجتها المعلومات بناء افةثق إلى المعلومات تلقي ثقافة والخروج به من المتعلم، عند اإلبداع

كل ذلك من أجل رفع مسااااااتوى التحصاااااایل العلمي لدى ، (2005 إبراهیم،(معرفة  إلى وتحويلها

المتعلمین، فالتحصااایل يعكس نتاجات التعلیم والتعلم التي تساااعى إلیها المؤساااساااات التعلیمیة ويدل 

 (. 2005؛ الحیلة، 2003ر، مستواه على كفايات تلك المؤسسات وقدرتها على بلوغ أهدافها)الخو

،كوثر  2012، شاااحاته 2013، حنان مصاااطفى أحمد2013ويشااایر كل من)عماد الدين الوسااایمى 

( إلى أهمیة الحاجة إلى تنوع طرق وأسالیب وإستراتیجیات التدريس فى أى موقف 2008كوجاك 

لیمهم ال تعلیمي، و فى أى صاااااااف دراساااااااى، وفى أى مرحلة تعلیمیة ،ألن المتعلمین الذين يتم تع

يتعلمون بطريقة واحدة ،ويوجد بینهم إختالفات متعددة تؤثر فى قدراتهم وسااارعة إساااتعدادهم نحو 

التعلم ،وتؤثر على ما يفضااالونه من طرق تدريس ، كما ان التنوع مبدأ أسااااساااى من مباد  التمیز 

اتیجیات فى التعلیم ،ويطبق من قبل المعلم المتمیز حیث يكتشااااف التالمیذ طرق وأسااااالیب وإسااااتر

 مختلفة متنوعة يمارسونها ويكتشفون من خاللها المعرفة .

هات  جا بالمتعلم إلى  -: Attitudesاإلت ًیا، يمیل  بت نساااااااب ثا عداد وجداني مكتسااااااااب  هي اسااااااات

موضااااوعات، أو مواقف معینة فیجعله يتقبلها، أو يرفضااااها، معتمدًا على مجموعة من األسااااالیب 

لها، لیكتساااب بواساااطتها القدرة على التكیف مع بیمته ) مال التي يتعلمها ، والعوامل التي يتعرض 

( أن 471، ص.2003(، ويرى )عبد المجید نشواتي، 692، ص. 1996صادق، فؤاد أبو حطب، 

 االتجاهات عبارة عن أنماط سلوكیة يمكن اكتسابها وتعديلها.

ى نتائجها سلوك عینة وتعتبرعملیة تحديد اتجاهات المتعلمین من المتطیرات المهمة ،التي يعتمد عل

البحث ،وتوجهاتهم ،ونظًرا ألهمیة عامل االتجاهات فقد تناولت العديد من الدراساااااااات والبحو  

الساااااااابقة االتجاهات وتوىیفها فى مجال التعلیم، وتأثیرها على المتعلمین فى تطییر اتجاهاتهم ، 

 ,Govender, 2012; Muller, et al, 2014; Abdullah, et alومنها دراساااات كل من: )

2015; Akturk, et al, 2015; Kumar, 2015; Varol, 2015; Dastjerdi, 2016; 

Kedrowicz, et al, 2016; Raman, 2016.) 

دراسااات تم تطبیقها داخل المؤسااسااات الجامعیة ، أىهرت نتائجها أن هناك اتجاهات إيجابیة داخل 

لیمى وتقبل ذلك التطوير وتوىیفه فى المؤساااساااات الجامعیة من طالب وأسااااتذة، نحو التطور التع
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 .Falloon, 2012; Small, et al،2016العملیة التعلیمیة ، مثل دراساااااااات: )محمد بدو ، 

2012; Martin, et al, 2013; Oassim, et al, 2015; Topal, 2016 . ) 

رع وتحاول الكثیر من المؤسااااسااااات التعلیمیة مسااااايرة ركب التقدم المعرفى والتكنولوجى المتسااااا

،والسااااعي نحوالحصااااول على االعتماد الخارجي لبرامجها، ورفع جودة مخرجاتها بما يتالءم مع 

متطلبات ساااوق العمل، ومعايیر التعلیم، وتوجد دراساااات اساااتخدام معايیر التعلیم الدولیة والمنهج 

لبات جودة التعلیم الجامعى، وتحديد أهم المتط العالمي للتعلیم ،وهدفت إلى محاولة التعرف على

الحالیة والمساااااااتقبلیة لساااااااوق العمل  و مدى مالءمة مخرجات التعلیم ،ومنها دراساااااااة )دراساااااااة 

 (.2013، سمهود، 2014،الفكي، 2013،مامي، میرة، 2013، الزعبي، 2016قمبر,

،والتى  )AACSB() 1 (وتعتبر هیمة االعتماد األكاديمي الدولي لبرامج كلیات إدارة األعم 

دولة ومنطقة،  75عضااواً موزعین على  1200، وتضاام حالیاً أكثر من م1916تأسااساات في العام 

ويُعاد أعلى معاايیر اإلنجااز لكلیاات األعماال في العاالم، ل، أفضاااااااال اعتمااد دولي لكلیاات األعماا

 % من برامج األعمال في العالم على ذات اإلعتماد. 5أقل من  وحصلت

ات ذات الجودة العالیة عالمیاً، ويجعلها محط إن اعتماد الكلیة دولیاً يجعلها في مصااااااااف الكلی     

جذب قطاعات األعمال، والكلیات المماثلة في الجامعات العالمیة؛ مما يوساااااااع مجاالت التعاون 

ل  ه  عام والخاص، كما يُسااااااا یة محل طلب القطاعین ال لة بخريجین الكل ويجعل المخرجات المتمث

 اسات العلیا في أفضل الجامعات العالمیةاالعتماد على الخريجین عملیة الحصول على قبول للدر

ومن خالل حرص مؤساااااااساااااااات التعلیم على التمیز الدولى وتحقیق اإلعتماد األكاديمى الدولى ، 

AACSB  كمؤشاار قوى ؛ يدل على أن المؤسااسااة التعلیمیة لديها القدرة على الدخول فى مصاااف

 التحدى العالمى.

الثقة في إساااااتراتیجیة  الكلیة، والحوكمة، وعملیات  يعد هذا االعتماد بمثابة تصاااااويت بمنح        

التحساااااااین المساااااااتمرة الدقیقة، واإلعتراف بجودة برامجها المتطورة والحديثة، واألهمیة العملیة 

ألبحا  الكلیة ،لذلك بدأ البحث عن إستراتیجیات تدريسیة خاصة تجعل المتعلم عنصراً فاعالً في 

باساااااتخدام إساااااتراتیجیات معروفة لتكون أكثر فاعلیة من أجل  العملیة التعلیمیة، أو تنوع التدريس

 رفع جودة ومخرجات التعلیم.

 اإلحساس بمشكلة البحث:
أثناء تدريس الباحث لمقرر نظم المعلومات اإلدارية للمستوى السادس  ىهرت مشكلة البحث       

اجتیاز ألكثر من مرة فى فصااااول دراساااایة سااااابقة ، حیث وجد ضااااعف فى مسااااتوى الطالب فى 

لقیاس مسااااتوى الطالب ، AACSBاقرتها لجنة االعتماد االكاديمى الدولىمصاااافوفة القیاس التى 

، لم يألفها الطالب فى الفصول الدراسیة السابقة ، فى المقرر الدراسى  بما تتضمنه من مهام كثیرة 

 كما ان المقرر به العديد من المفاهیم التى يجد الطالب صعوبة فى فهمها .

                                                             
1) International - The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB), Eligibility 

Procedures and Standards for Accounting Accreditation, .USA, 2013  -   Quality Assurance Agency 

(QAA), student Guide. - available at: www.qaa.ca.uk.  & http://www.aacsb.edu/ 

http://www.qaa.ca.uk/
http://www.aacsb.edu/
http://www.aacsb.edu/
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طبیعة النمط وايقن الباحث من خالل االطالع على دراسااات سااابقة فى مجال التدريس ، أن         

تدريس ید  المساااااااتخدم لل لك الطريقة منجزة لألهداف  التقل يعد اهدار للوقت والجهد ، فلم تعد ت

، التى  (AACSB) أومصاااااافوفة القیاس لإلعتماد األكاديمى الدولى، التعلیمیة للمقرر الدراسااااااى

 كلیة إلى تحقیقة ،وال تعطى نتائج تعلم مناسبة تساعد المتعلم على التحصیل الجید.تسعى ال

أهمیة الحاجة إلى تنوع طرق وأساااالیب وإساااتراتیجیات التدريس وقد أكدت الدراساااات على        

،عماد الدين الوساااایمى 2013، حنان مصااااطفى أحمد2008فى أى موقف تعلیمي،) كوثر كوجاك 

 (. 2012، شحاته 2013

كما قام الباحث بعقد لقاءات ودية مع المساااااؤولین عن تدريس المقرر من أسااااااتذة ومعاونین        

أعضااااء هیمة التدريس، للوقوف على األساااباب الكامنة وراء اإلنخفاض فى المساااتوى التحصااایلى 

 -للطالب وأشارت النتائج إلي :

تجلى فى درجات وجود شكوى من األساتذة من إنخفاض وضعف مستوى الطالب، والذ  ي (1

 اإلختبار التحصیلى)النهائى(.

 أن هناك العديد من المفاهیم العلمیة يجد الطالب صعوبة في إستیعابها. (2

بات  (3 یاساااااااات التى توجد فى المقرر الدراساااااااى ، وعدم قدرة الطالب على الوفاء بمتطل الق

 . (AACSB)القیاسات المختلفة للمقرر ضمن مقايیس اإلعتماد األكاديمى الدولى 

، لشعورهم انه  (AACSB)عزوف الطالب عن اى شئ يخص اإلعتماد األكاديمى الدولى  (4

 يزيد من صعوبة القیاسات للمقرر الدراسى ، ويهدر الكثیر من الدرجات الفصلیة لهم .

 مشكلة البحث:

ومن خالل تدريس الباحث للمقررفى فصااول دراساایة سااابقة ، واالطالع وفي ضااوء ما ساابق       

سابقة على الدرجا سیة  سابقین الذين درسوا المقرر فى فصول درا ت التى حصل علیها الطالب ال

 انتى: تتلخص مشكلة البحث الحالي في

 تدنى درجات الطالب فى اإلختبار )التحصیلى(النهائى للمقرر الدراسى. (1

 عدم وجود إساااااااتراتیجیات تدريس تتوافق مع التحديات الجديدة لإلعتماد األكاديمى الدولى (2

AACSB. فالتدريس بالنمط التقلیدى لم يعد يجنى ثماره فى العملیة التعلیمیة ، 

لدولى  (3 ماد األكاديمى ا ناء التقییم لبنود مصااااااافوفة القیاس لإلعت  تدنى درجات الطالب ، اث

(AACSB) .الخاصة بالمقرر 

إرتفاع مسااااتوى التخوف لدى الطالب الجدد ، من الدخول فى هذا المقرر واإلعتذار عنه أو  (4

جیلة لفصاول دراسایة الحقة ،وتم معرفة ذلك من خالل اإلطالع على الساجالت األكاديمیة تأ

للطالب، من واقع نظام شاامون الطالب بالكلیة وحاالت إعتذاروتأجیل الطالب للمقرر خالل 

 فصول دراسیة سابقة .

ر إصااطدام الطالب الذين درسااوا المقررفى الفصااول الدراساایة السااابقة  بالقیاسااات التى تهد (5

الكثیر من الدرجات الفصاالیة ، نتیجة ضااعف التحصاایل ، وضااعف األداء المقدم من الطالب 

 تجاة القیاسات المختلفة للمقرر.
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، وما يتضااااامنة من قیاساااااات تهدر  (AACSB)رفض الطالب لإلعتماد األكاديمى الدولى  (6

 الدرجات من وجه نظرهم .

 :ولحل هذه المشكلة يقترح الباحث السؤال الرئيس التالي

ما فاعلیة المزج بین إساااااتراتیجیات التعلم  وأثرها على التحصااااایل الدراساااااى ومصااااافوفة القیاس 

 واإلتجاه نحوه فى الجامعات العربیة ؟ AACSBلإلعتماد األكاديمى الدولى  

 -ويتفرع من هذا السؤال الرئیس عدة اسملة هامة:

العصف الذهنى فى التدريس،   ما فاعلیة المزج بین إستراتیجیة التعلم التعاونى وإستراتیجیة (1

 على التحصیل فى مقرر نظم المعلومات اإلدارية ؟

ما فاعلیة المزج بین إستراتیجیة  التعلم التعاونى وإستراتیجیة  العصف الذهنى ، فى تحسین  (2

المرتبطااة بااالمقرر  (AACSB)النتااائج لمصااااااافوفااة مقااايیس اإلعتماااد األكاااديمى الاادولى 

 الدراسى ؟

بین إسااتراتیجیة التعلم التعاونى وإسااتراتیجیة  العصااف الذهنى فى تحسااین  ما فاعلیة المزج (3

 ؟ (AACSB)اتجاه الطالب نحو اإلعتماد األكاديمى الدولى 

 أهداف البحث:

تقديم مقترح للمزج بین إساااااااتراتیجیة التعلم التعاونى وإساااااااتراتیجیة  هدف البحث الحالى الى       

 -:ومات اإلدارية وتأثیر ذلك على العصف الذهنى لتدريس مقرر نظم المعل

 التحصیل فى المقرر الدراسى. (1

 المرتبطة بالمقرر الدراسى. (AACSB)مقايیس اإلعتماد األكاديمى الدولى  (2

 . (AACSB)اتجاه الطالب نحو اإلعتماد األكاديمى الدولى  (3

 أهمية البحث:

طة المصااااااحبة اإلساااااهام فى تیسااااایر مفردات المقررات التعلیمیة ، من خالل تنويع األنشااااا (1

 للتدريس، باستخدام إستراتیجیات التعاونى والعصف الذهنى .

تحقیق أهداف المقررات التعلیمیة؛ وبالتالى تحساااااین مساااااتوى الطالب فى مقايیس اإلعتماد  (2

 .  AACSBالدولى األكاديمى

اإلساااااهام فى تحساااااین مساااااتوى المخرجات التعلیمیة فى العملیة التعلیمیة ؛ بما يتماشاااااى مع  (3

سااوق األعمال، وذلك من خالل أهداف مصاافوفة القیاس لإلعتماد األكاديمى الدولى  تطلعات

AACSB. 

تفید هذه الدراساااااة فى لفت أنظار مخططى المناهج والبرامج الدراسااااایة، ألهمیة المزج بین  (4

 إستراتیجیات التعلم المختلفة .

لكلیات  AACSBتسااهم الدراسااة فى مساااعدة المهتمین بمقايیس اإلعتماد األكاديمى الدولى  (5

األعمال فى الوطن العربى، باسااااتخدام إسااااتراتیجیات التدريس المختلفة كوساااایلة فعالة، فى 

تحقیق أهداف المنهجیات التعلیمیة للمقررات الدراسااااااایة ، التى تخضاااااااع لمقايیس اإلعتماد 

 .  AACSBالدولى األكاديمى
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 فروض البحث:

  -التحصيل :

( بین متوسطى درجات التطبیق  α 0.05 ≥  وى )توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مست (1

القبلي والتطبیق البعد  لإلختبار التحصاااااایلى للمجموعة التجريبیة لصااااااالح التطبیق البعد  

 لإلختبار التحصیلى.

( بین متوسطى درجات التطبیق  α 0.05 ≥  توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى ) (2

یلى للمجموعة الضااااابطة لصااااالح التطبیق البعد  القبلي والتطبیق البعد  لإلختبار التحصاااا

 لإلختبار التحصیلى.

( بین متوساااااااطى درجات  α 0.05 ≥  توجد فروق ذات داللة احصاااااااائیة عند مساااااااتوى ) (3

المجموعتین الضابطة والتجريبیة فى التطبیق البعد  لإلختبار التحصیلى لصالح المجموعة 

 التجريبیة .

  -اإلتجاه :

( بین متوسطى درجات التطبیق  α 0.05 ≥  حصائیة عند مستوى )توجد فروق ذات داللة ا (4

 AACSBالقبلي والتطبیق البعاااد  لمقیااااس اإلتجااااه نحو االعتمااااد االكااااديمى الااادولى 

 للمجموعة التجريبیة لصالح التطبیق البعد .

( بین متوساااااطى درجات  α 0.05 ≥  ال توجد فروق ذات داللة احصاااااائیة عند مساااااتوى ) (5

 AACSBي والتطبیق البعد  لمقیاس اإلتجاه نحو االعتماد االكاديمى الدولى التطبیق القبل

 للمجموعة الضابطة.

( بین متوساااااااطى درجات  α 0.05 ≥  توجد فروق ذات داللة احصاااااااائیة عند مساااااااتوى ) (6

المجموعتین الضاااااااااابطاااة والتجريبیاااة لمقیااااس اإلتجااااه نحو االعتمااااد االكااااديمى الااادولى 

AACSB ريبیة .لصالح المجموعة التج 

 المرتبطة بالمقرر الدراسى: AACSBمقاييس اإلعتماد األكاديمى الدولى 

( بین متوساااااااطى درجات  α 0.05 ≥  توجد فروق ذات داللة احصاااااااائیة عند مساااااااتوى ) (7

المجموعتین الضااابطة والتجريبیة فى التطبیق لمصاافوفة مقايیس اإلعتماد األكاديمى الدولى 

AACSB صالح المجموعة التجريبیة .المرتبطة بالمقرر الدراسى ل 

 -المجموع الكلى :

( بین متوساااااااطى درجات  α 0.05 ≥  توجد فروق ذات داللة احصاااااااائیة عند مساااااااتوى ) (8

المجموعتین الضااابطة والتجريبیة فى المجموع الكلى لدرجات الطالب فى المقرر الدراسااى 

( لصااااالح AACSB)االختبار التحصاااایلى ف مصاااافوفة القیاس لإلعتماد الدولى االكاديمى 

 المجموعة التجريبیة

  -حدود البحث :
  -الحدود الموضوعية : -1

 -تختص هذه الدراساااااااة بمقرر نظم المعلومات اإلدارية للمساااااااتوى الساااااااادس )الفرقة الثالثة(  

 AACSBمقايیس اإلعتماد األكاديمى الدولى  –إستراتیجیة التعلم التعاونى وإستراتیجیة العصف 

 .AACSBاإلتجاه نحو اإلعتماد األكاديمى الدولى   -رية لمقرر نظم المعلومات االدا



 

 =107 = 

 2018ديسمبر  –( 12مسلسل العدد ) -الثاني  العدد - السادسالمجلد 

 

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة  

  -الحدود المكانية : -2

 جامعة القصیم. –كلیة إدارة األعمال الفرقة الثالثة )المستوى السادس( 

  -الحدود الزمانية : -3

 م . 2018-2017تم اجراء هذه الدراسة فى النصف األول من العام الدراسى 

 عينة البحث :
من المجموع  %33.3طالب، حیث تمثل تلك العینة حوالى  60ي عینة قوامها تم إجراء البحث عل

طااالااب ، حیااث تقسااااااام العینااة عشاااااااوائیاااً إلي  180الكلى للطالب الاادراساااااااین للمقرر وعااددهم 

مجموعتین،إحداهما تجريبیة تتعرض للتجربة البحثیة و أخرى ضاااابطة تساااتخدم الطريقة الساااائدة 

 طالب. 30 فى تدريس المحتوى، قوام المجموعة

 -منهج البحث :

استخدم البحث الحالي المنهج الوصفي في إعداد اإلطار النظر , وأدوات الدراسة وتحلیل النتائج 

ستخدم المنهج التجريبي لمعرفة األثر الرئیس وكذلك  وتفسیرها وتقديم التوصیات المقترحة، كما ا

 التفاعل بین المتطیر المستقل والمتطیرات التابعة.

 البحث :متغيرات 
 :المتغيرات المستقلة 

 إستراتیجیة  العصف الذهنى( .–استراتیجیات التعلم المتبعة )إستراتیجیة  التعلم التعاونى  

  :المتغيرات التابعة

 التحصیل المرتبط بالمقرر الدراسى . -أ

 ( للمقرر الدراسى .(AACSBمقايیس اإلعتماد االكاديمى الدولى -ب

 .AACSBكاديمى الدولى مقیاس اإلتجاه نحو اإلعتماد األ -ت

  -أدوات البحث :
 -إستخدمت فى هذه الدراسة األدوات التالیة :

نموذج اساااااتراتیجیة العصاااااف الذهنى واساااااتراتیجیة التعلم التعاونى ومحتوى  -المواد التعلیمیة :-

 مقررنظم المعلومات االدارية .

 اإلختبار التحصیلى للمقرر الدراسى. -

( المرتبط بمقرر نظم المعلومااات AACSBلاادولى االكاااديمى )مصااااااافوفااة القیاااس لإلعتماااد ا -

 االدارية  .

 .  AACSBمقیاس اإلتجاه نحو اإلعتماد األكاديمى الدولى  -
 مصطلحات البحث:

  -:  اإلستراتيجية

 تنفیذ تعینه على  بحیث مسبقاً، التدريس على  القائم التى يخططها  التدريس هى إجراءات         

سیة لتحقیق األهداف المتاحة اإلمكانیات ءضو في التدريس  يبنیها، التدريس التى لمنظومة التدري

 ( .266، ص  2003ممكنة ) زيتون  وبأقصى فاعلیة
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هى مجموعة من الخطوات المعدة مسااااابقا فى شاااااكل خوارزمیة تعلیمیة  -التعريف االجرائى لها :

 . متسلسلة تهدف إلى تحقیق الهدف التعلیمى للمقررات الدراسیة

  -التعلم التعاونى : 

( تسااامح لهم بالعمل معاً بفاعلیة ،ومسااااعدة 6 – 4هو التعلم ضااامن مجموعات تتكون من )        

بعضاهم البعض لرفع مساتوى كل فرد منهم وتحقیق الهدف التعلیمى المشاترك )ملكاوى والخطیب 

 (.90ص  – 2008، 

ل عمل جماعى حیث يتم تقساااایم العمل هوتعلم مجموعة من االفراد فى شااااك -التعريف اإلجرائى :

فیما بینهم إلى مهام)اجزاء( وجدول زمنى ألداء تلك المهام ينتهى بالوصااااول إلى الهدف ويساااااعد 

بعضهم البعض فى اداء المهام ، مع تأكید أن كل عضو في المجموعة يتعلم المادة التعلیمیة ويتقنها 

 إلى حد ما.

 -العصف الذهنى :

،ويساااتخدم من أجل تولید أكبر كم من  التفكیر على حرية يقوم وتدريساااي يتعلیم أسااالوب         

فى  بالموضوع أو المعنیین المهتمین قبلمن  المقترحة الموضوعات من موضوع لمعالجة األفكار

 (.367ص  – 2008جلسة قصیرة )الكبیسى ، 

ئرة إهتمام األفراد هو إطالق العنان لتولید األفكار حول موضاااوع ما ،فى دا -التعريف اإلجرائى :

المشاااااتركون فى الجلساااااة ، دون إهمال فكرة أى فرد فى الجلساااااة وساااااماعه دون مقاطعة وإنتقاء 

 األصلح منها والمفید للموضوع المقترح.

  -التحصيل الدراسى :

يعد التحصاایل الدراسااى من المفاهیم التى شاااع إسااتخدامها فى میدان التربیة ، لما يمثله من         

تقويم األداء الدراساااى للطالب ، حیث ينظر إلیه على أنه محك أسااااساااى يمكن من خالله أهمیة فى 

تاج التربوى كما ونوعاً )الجاللى ،  لب والحكم على حجم اإلن طا يد المساااااااتوى األكاديمى لل حد ت

2011. ) 

التحصاایل الدراسااى هو مسااتوى من اإلنجاز والكفاءة فى العمل المدرسااى يحدد من قبل المدرسااین 

 (Chaplin ,1971.p 5اسطة اإلختبارات المقننة )أو بو

یل لكم من المعرفة فى محتوى تعلیمى ، و يمكن  -التعريف اإلجرائى : قدرة على التحصااااااا هو ال

قیاساة بإساتخدام أدوات القیاس المتاحة )اإلختبار التحصایلى ...( وبناء علیة يحدد مدى الحكم على 

 الفرد بنسبة التقدم فى المحتوى التعلیمى .

  -(:2هيئة اإلعتماد األكاديمى الدولى  )

The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) 

                                                             

2( International - The Association to Advance Collegiate Schools of Business 

(AACSB), Eligibility Procedures and Standards for Accounting Accreditation, .USA, 

2013   - Quality Assurance Agency (QAA), student Guide. - available at: 

www.qaa.ca.uk.  & http://www.aacsb.edu/ 

http://www.qaa.ca.uk/
http://www.aacsb.edu/
http://www.aacsb.edu/
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، تأسااااساااات في العام  (AACSB)  هیمة اإلعتماد األكاديمي الدولي لبرامج كلیات إدارة األعمال

نظر كلیات إدارة دولة ومنطقة، وت 75عضواً موزعین على  1200، وتضم حالیاً أكثر من 1916

 .على أنه أفضل اعتماد دولي لكلیات األعمال AACSB األعمال في العالم إلى اعتماد

وهي معايیر اعتماد متخصاااااااصاااااااة لبرامج التعلیم الجامعي من قبل  :معايیر االعتماد األكاديمي 

 .منظمات متخصصة

لجمعیة الدولیة لتطوير وهي معايیر االعتماد المحاسااااابي الصاااااادرة عن ا :معايیر اإلعتماد الدولیة

 .م(2013لعام ) AACSB International كلیات ومدارس إدارة األعمال

وهي معايیر االعتماد البرامجي الصاااااااادرة عن مجلس ضااااااامان الجودة  :معايیر االعتماد العربیة

 .م(2011واالعتماد إلتحاد الجامعات العربیة لعام )

 (1رر المقترح:)ملحق رقم للمق AACSBمقايیس اإلعتماد االكاديمى الدولى 

 (.2( :)ملحق رقم Rubricsمصفوفة االهداف ) –منهجیة المقرر 
 

  -إستراتيجية  المزج بين إستراتيجية  التعلم التعاونى وإستراتيجية  العصف الذهنى :

هى إسااتراتیجیة  تقوم على محاولة اإلسااتفادة من ممیزات كل من إسااتراتیجیة  التعلم التعاونى      

اتیجیة  العصاااااف الذهنى،حیث يتم البدء بمرحلة إساااااتراتیجیة  التعلم التعاونى عن طريق وإساااااتر

(  بحیث يمكنهم التفكیر والمشاااااركة بإساااالوب  6او   5تقساااایم الطالب إلى مجموعات صااااطیرة )

مام  عاون يتم إت مامهم  ومن خالل الت لة تثیر إهت عاونى وإعطاء مهمة لهم فى عن طريق مشاااااااك ت

ا المجموعااة، وفى أثناااء العماال التعاااونى بین افراد المجموعااة يتم إساااااااتخاادام المهمااة المكلف بهاا

إستراتیجیة العصف الذهنى، حیث يقوم كل فرد بعرض األفكار وسماع أراء افراد المجموعة كما 

يقوم المعلم بالمناقشاااااااة مع المجموعة وطرح كلمات مفتاحیة للموضاااااااوع المكلف به المجموعة 

 حكم أ  إصاادار عدم فكار ، ويحصاال على أراء وافكار الطالب معتساااعدهم فى إسااتمرارية األ

 كل المجموعات من كتابة األفكار . تنتهي حتى علیها

 اإلطار النظري للبحث:

 -يشتمل اإلطار النطرى على :

 العضف الذهنى(-أستراتیجیات التعلم ) التعاونى -أ

 .AACSBاإلعتماد األكاديمى الدولى  -ب

 الدراسات السابقة  -ج

  -:مقدمة 
إن التربیة التي تسعى إلیها األنظمة التربوية الواعیة، هي التربیة الحوارية القائمة على تفعیل       

العقل ال التلقین ، التربیة الديمقراطیة اإلنتاجیة التقنیة المساااااااتمرة، التعاونیة التكاملیة، ال التربیة 

عى إلى التربیة العلمیة اإلبداعیة العقالنیة التساالطیة اإلنطالقیة الیدوية الوقتیة الجزئیة، وبالتالي نساا

الواعیة الناقدة ، هذا كله ألزم محاورالعملیة التعلیمیة أن يمارسااااااون أدواراً تربوية حديثة يصاااااابح 

یه يقع العبء األكبر في إحدا  التعلُّم، وبذلك  یة التعلیمیة التعلمیة، وعل ها محور العمل المتعلم فی

هاً، ومرشااااااداً، ومعداً للمواد التعلیمیة، ومهیماً للبیمة التعلیمیة يصاااااابح دور المعلم میسااااااراً، وموج



 

 =110 = 

 2018ديسمبر  –( 12مسلسل العدد ) -الثاني  العدد - السادسالمجلد 

 

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة  

التعلمیة التفاعلیة، ومحدداً لمستوى طلبته، ومعداً لإلختبارات التشخیصیة والتحصیلیة، وفي ضوء 

لديمقراطیة والمرونة )األ بر ،  قائمة على ا یة التربوية   ,Ghaith؛ 2000ذلك تصااااااابح العمل

، ومتابعة أداء الطالب بشاااااااكل مساااااااتمر لتعزيز نواحي القوة ومعالجة (2004؛ القلقیلي، 2003

 (.2002نواحي القصور في األداء )العازمي، 

 العضف الذهنى ( -أستراتیجیات التعلم ) التعاونى  -أ

  -إستراتيجية  التعلم التعاونى :

معاصاارة، التي أثبتت يعد التعلُّم التعاوني إحدى تقنیات التدريس التي جاءت بها الحركة التربوية ال

 ,Ghaith, 2003; Cooper)البحو  والدراسات أثرها اإليجابي في التحصیل الدراسي للطلبة 

et. al., 1999) ويقوم على تقسیم الطلبة إلى مجموعات صطیرة تعمل معاً من أجل تحقیق هدف .

يد على المربین أو أهداف تعلمهم الصاااااافي بدرجة عالیة من اإلتقان، إن مثل هذا المفهوم لیس بجد

والمعلمین، التعلُّم التعاوني هو في إيجاد هیكلیة تنظیمیة لعمل مجموعة الطلبة، بحیث ينطمس كل 

أعضااااء المجموعة في التعلُّم وفق أدوار واضاااحة ومحددة، مع تأكید أن كل عضاااو في المجموعة 

م التعاوني بأشااكاله المطورة (، وجاء التعلُّ 2004يتعلم المادة التعلیمیة ويتقنها إلى حد ما )القلقیلي، 

والذ  يعني ترتیب الطلبة في مجموعات، وتكلیفهم بعمل أو نشاط يقومون به مجتمعین متعاونین، 

في أجواء مريحة خالیة من التوتر والقلق، ترتفع فیهم الدافعیة إلى أقصاااى حد ممكن )بني ارشاااید، 

من خمسااااااة مباد  أساااااااساااااایة في تعلم (. وحتى يكون التعلُّم تعاونیاً حقیقیاً يجب أن يتضاااااا2002

 (: 2002؛ الحیلة، Cooper, et. al., 1999المجموعات هي)

 اإلعتماد المتبادل اإليجابي بین أفراد المجموعة الواحدة.  -

 التفاعل المباشر المشجع بین أفراد المجموعة الواحدة ومع أفراد المجموعات األخرى.  -

 المساءلة الفردية، والمسؤولیة الشخصیة.  -

 لمهارات الخاصة بالعالقات بین األشخاص وبالمجموعات الصطیرة. ا -

 المعالجة الجمعیة -

نشاط تعلیمي تعلُّمي  (Cooper, et. al.,1999)إن التعلُّم التعاوني كما يراه "كوبر" و " خرون" 

يتم تنظیمه لیصااابح معتمداً على تركیب إجتماعي متبادل للمعلومات بین المتعلمین في مجموعات، 

يكون كل متعلم مسؤوالً عن تعلُّمه، ويتم تحفیزه لزيادة تعلُّم انخرين، بینما يرى "جونسون" حیث 

( يوكل 6-2( أنه: التعلم ضااامن مجموعات صاااطیرة من الطلبة )2002المشاااار إلیه في "الحیلة" )

، المعلم أدوار  یر ثابتة ألعضاء المجموعة الواحدة منها: القائد، والقار ، والملخص، والمصوب

والمسااجل، والمشااجع ...إلي، ويقوم كل فرد بأداء دوره على أكمل وجه، وهذه األدوار متطیرة بین 

أفراد المجموعة الواحدة، وبذلك تتحقق المشاركة من جمیع أعضاء المجموعة بشكل تبادلي بحیث 

هدف يسمح للطلبة بالعمل معاً وبفاعلیة، ومساعدة بعضهم بعضاً، لرفع مستوى كل فرد وتحقیق ال

م أداء الطلبة بمقارنته بمحكات معدة مسااااااابقاً، لقیاس مدى تقدم أفراد  التعلیمي المشاااااااترك، ويُقو  

المجموعة في أداء المهمات الموكلة إلیهم، وتتمیز هذه المجموعات عن  یرها بسااامات وعناصااار 

 أساسیة. 

علُّم التعاوني بأنماطه وقد أشاااااااارت نتائج البحو  التجريبیة والمیدانیة إلى أهمیة وفاعلیة الت      

المختلفة وأثره اإليجابي في تحصاااایل الطلبة، حیث أشااااار "سااااالفین" المشااااار إلیه في "القلقیلي" 
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( إلى أهمیة التعلُّم التعاوني و ثاره اإليجابیة في رفع تحصااااااایل الطلبة بشاااااااكل عام، ورفع 2004)

تهم نحو المشاااركة، وتحساان مسااتوى المشاااركة والتعاون بین الطلبة، وإثارة حماس الطلبة ودافعی

في عالقات الطلبة مع بعضاااهم بعضااااً، إضاااافة إلى زيادة قدراتهم في االعتماد على النفس وتنمیة 

شااخصاایاتهم، ومساااعدتهم في اتخاذ قراراتهم المطلوبة في حیاتهم، وتقلیل الحساااساایة بین الطلبة، 

واساااااتیعابها، وبالتالي زيادة وأن كل ذلك يؤد  للوصاااااول إلى فهم مجموعة الطلبة كاملة المفاهیم 

 التحصیل. 

( األثر الكبیر للتعلُّم التعاوني في زيادة التحصیل في مختلف مراحل 2002وأكد "العازمي" )      

التعلیم والموضااااااوعات الدراساااااایة والمسااااااتويات المعرفیة العلیا، وفي البعد االنفعالي كالشااااااعور 

روق بین الطلبة في المجموعة، وإطاعة القوانین بانخرين واحترامهم واإلساااااااتماع إلیهم وتقبل الف

( 2004والوالء للجماعة واإلهتمام بمصااااااالحها وتقبل الطالب للمسااااااؤولیة. في حین أكد القلقیلي )

جارب والحلول. وأىهرت  بالنشااااااااطات والت طالب  یام ال عد النفس حركي من حیث ق أثره في الب

ند الطلبة وينمي العاطفة بین أعضاء المجموعة البحو  أن التعلم التعاوني يزيد من تقدير الذات ع

الواحدة والمجموعات األخرى، وينمي إتجاهات الطلبة اإليجابیة نحو أنفسهم ونحو المادة التعلیمیة 

التي تعلموها تعاونیاً. كما أنه يزيد من اإلبداع والمشاااااركة لدى الطلبة ويقلل القلق عندهم، ويؤد  

 . (Cooper, et. al., 1999)مل الجماعي إلى تنمیة مهارات القیادة والع

وهناك مزايا أخرى للتعلُّم التعاوني بأنماطه المختلفة تتمثل في اإلسااااااتخدام الفعال لإلمكانیات       

إضااااافة إلى تفاعل عدد كبیر  (Alebiosu, 2001)من مواد وأدوات مخبرية وحاسااااوب تعلیمي 

وعات الصاااااااطیرة، إذ يتااح لكال مجموعة جهااز من الطلباة مع المواد التعلیمیاة القلیلاة في المجم

حاسوب تعلیمي مثالً في حین ال يتاح لكل فرد مثل هذا الجهاز في التعلیم التقلید ، وكذلك يفید في 

( ويخفف التعلُّم 2000التطلب على مشااااكلة األعداد الكبیرة في الصااااف الواحد )الهري ومقداد ، 

إذ يعمل المعلم مع المجموعات الصاااااطیرة التي  التعاوني من مساااااؤولیة المعلم في إدارة الصاااااف،

ن الصف منها بدالً من تعامله مع كل فرد على حدة، إضافة إلى مساعدة المعلم في التفاعل مع  تكوَّ

؛ القلقیلي، 1998عدد أكبر من الطلبة، ويتیح له تشاااااخیص صاااااعوبات التعلم لديهم )القصااااایرين، 

2004 .) 

فوائد التعلم التعاوني، التي  (Ghaith and El-Malak, 2004)وقد أكد " یث" و"المالك"      

تشاامل زيادة إسااتقاللیة المتعلمین، وتحسااین التفاعل بینهم، وإمكانیة إسااتخدامه في صاافوف متعددة 

المسااااتويات وفي مواضاااایع متنوعة، إضااااافة إلى تعزيزه للمسااااؤولیة الفردية والجماعیة، وتجنب 

خلق القبول والفهم لدى المتعلمین وتطوير المهارات الهیمنة من جانب أ  عضاو في المجموعة، و

 اإلجتماعیة. 

 دور المعلم في التعلم التعاوني: 

مل ) هدى، وكا طدادى ، وأبو ال كل من الب ید )231 – 230، ص ص  2005يرى  ، 2009( وعب

  -( أهمیة كبیرة لدور المعلم  ويتمثل فى النقاط التالیة : 163- 162ص ص 

 ناوين الرئیسیة له وتحديد األهداف .إختیار الموضوع والع -

 تحديد المهمات الرئیسیة والفرعیة للموضوع وتوجیه التعلم. -
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تزويد المتعلمین باإلرشااادات الالزمة للعمل واختیار منسااق كل مجموعة وبشااكل دور  وتحديد  -

 دور المنسق ومسؤولیاته.

 شطة المصاحبة. اإلعداد لعمل المجموعات والمواد التعلیمیة وتحديد المصادر واألن -

 تشجیع المتعلمین على التعاون ومساعدة بعضهم. -

 المالحظة الواعیة لمشاركة أفراد كل مجموعة. -

 توجیه اإلرشادات لكل مجموعة على حدة وتقديم المساعدة وقت الحاجة. -

 التأكد من تفاعل أفراد المجموعة. -

 الطالب. ربط األفكار بعد انتهاء العمل التعاوني، وتوضیح وتلخیص ما تعلمه -

 تقییم أداء المتعلمین وتحديد الواجبات الصفیة و تقويم تحصیل الطالب. -

يختلف دور الطالب فى التعلم التعاونى عن دوره المعتاد داخل  -دور الطالب فى التعلم التعاونى  :

الحجرة الدراسة ، فالطالب فى التعلم التعاونى لهم دور فعال ونشط ، بحیث يرى كل من الرياشى 

 ( ان الطالب يقوم بعدد من المهام  تتمثل فیما يلى .93، ص  2000باز )وال

 جمع المعلومات  -

 معالجة المعلومات التى تم جمعها وتنظیم تلك المعلومات . -

 تنشیط الخبرات السابقة وربطها بالخبرات الجديدة . -

 التفاعل فى اطار العمل فى المجموعات التعاونیة . -

 الذهنى او الفردى او الجماعى . ممارسة االستقصاء سواء كان  -

 بذل كل ما يملكة من جهود فى سبیل مساعدة األخرين . -

 إعطاء وجهات نظر تنشط مواقف الخبرة . -

  -( :1992ويرى البعض ان تحديد األدوار مسبقاً أمر ضرورى  ومن هذه األدوار كوجك )

 دف .المسمول عن اعطاء التوجیهات للمجموعة من اجل تحقیق اله -القائد : -

 وهو الذى يستوضح من افراد المجموعة للتأكد من فهمهم . -الشارح : -

المقرر : وهو الذى يكتب ويسااااااجل كل ما يدور فى المناقشااااااات من اجل التوصاااااال لحل  -

 المشكلة .

 هو الذى يتأكد من قیام كل فرد بدوره ، والتأكد من تقدم المجموعة نحو الهدف  -المراقب : -

 ( أدوار الطالب فى التعلم التعاونى أهمها:2004كما حددت سلطانة الفالح )

 وهو الذى يكتب األفكار للمجموعة . -المسجل : -

 يالحظ ويراقب عمل المجموعة . -المالحظ: -

 يعزز ويدعم مشاركة األعضاء . -المشجع : -

 الملخص : يلخص إجابة العلم الختامى. -

 ضاء االخرين .يصحح األخطاء سواء كانت فى الشرح أو التلخیص لالع -المصحح : -

يتأكد من أن جمیع أفراد المجموعة يمكنهم الشرح لكیفیة الوصول إلى حل  -المتأكد من الفهم : -

 ما او استنتاج ما .

هو الذى يحضااااااار المواد الالزمة لمجموعته  -)الباحث عن المعلومات ( : -الباحث التنفیذى : -

 عته والمعلم .ويضبط اإلتصال بین مجموعته والمجموعات األخرى ، وبین مجمو
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يطلب من مجموعته ربط اإلستراتیجیات والمفاهیم الحالیة  -الباحث عن التوسع والتفاصیل : -

 مع المادة التى سبق دراستها .

هو الذى يولد اجابات اضاااااااافیة ، وذلك بطرح اساااااااملة تدور حول االجابة االولى  -المولد : -

 للحصول على اجابات يمكن االختیار من بینها .

إبتكر هذا األساااااالوب ألیكس أزبورن  -(:Brain Stormingة  العصتتتتتتف الذهنى )إستتتتتتتراتيجي

(Alex Osborn عام )م بقصاااد تنمیة قدرة األفراد علي حل المشاااكالت بشاااكل إبداعي ،  1938

ويقصاااد به تولید وإنتاج أفكار و راء إبداعیة من األفراد والمجموعات لحل مشاااكلة معینة، وتكون 

ومفیدة . أ  وضااع الذهن في حالة من اإلثارة والجاهزية للتفكیر في كل  هذه األفكار وانراء جیدة

اإلتجاهات لتولید أكبر قدر من األفكار حول المشاااكلة أو الموضاااوع المطروح ، بحیث يتاح للفرد 

 جو من الحرية يسمح بظهور كل انراء واألفكار .

( فإنها تقوم على تصااااور  أما عن أصاااال كلمة عصااااف ذهني ) حفز أو إثارة أو إمطار للعقل     

"حل المشاااكلة" على أنه موقف به طرفان يتحدى أحدهما األخر ، العقل البشااار )المي( من جانب 

والمشااااكلة التي تتطلب الحل من جانب  خر. والبد للعقل من اإللتفاف حول المشااااكلة والنظر إلیها 

أما هذه الحیل فتتمثل في من أكثر من جانب ، ومحاولة تطويقها واقتحامها بكل الحیل الممكنة .

 األفكار التي تتولد بنشاط وسرعة تشبه العاصفة .

   (Applied Imagination( هذا فى كتابة )Alex Osbornوقد اوضااح ألیكس أزبورن )      

م ويرى ان إسلوب العصف الذهنى يصلح تطبیقة فى  1975الذى صدرت الطبعة األولى منه عام 

(، ومن ثم انتقل اساااالوب العصااااف الذهنى إلى 2014میر وكرور ، أ لب مجاالت الحیاة )عبد األ

التعلیم ولقى ترحیباً واسااااااعاُ لبداهته وفائدته وتشااااااويقة ، ألنه يمنح الطالب حرية التفكیر والتعبیر 

وهذا مبدأ تؤكد علیة الدراسااات التربوية لما له عالقة فى سااالمة الصااحة النفساایة للطالب ، فضااالً 

(، وتضااااایف  لیون 1993وير تفكیر الطالب بشاااااكل حضاااااارى. )القال ، على أنه يساااااهم فى تط

( ان إستراتیجیة  العصف الذهنى تم إستخدامها من قبل رسول هللا محمد صلى 2010والصبرى )

ساااانه مما يثبت أنه صاااالى هللا علیه وساااالم  كان سااااباقاً فى إعطاء  1400هللا علیه وساااالم  أى قبل 

وية قواعد منهجیة عملیة للمناهج الدراساااایة ، والشاااااهد على مضاااامونات تربوية تحقق للبیمة الترب

ذلك عندما إسااااتشااااار اصااااحابه فى  زوة الخندق وإسااااتماعه صاااالى هللا علیه وساااالم إلى مشااااورة 

الصاااحابى سااالمان الفارساااى بحفر خندق حول المدينة المنورة لصاااد هجوم األحزاب ، فكان حفر 

ا يؤكد ان النبى صاالى هللا علیه وساالم كان يشااجع الخندق عمالً جديداً لم تعرفه العرب من قبل وهذ

 الصحابة على الحوار والمناقشة .

 :مبادئ العصف الذهنى 

عبد األمیر وكرور ) تشیر األدبیات الى ان العصف الذهنى يقوم على عدد من المباد  الهامة وهى

 (21- 20، ص ص 2015، نبهان 81، ص  2014، 

أ  من األفكار المتولدة في المرحلة األولى من الجلسااااااة ألن نقد  أوالً: إرجاء التقییم: اليجوز تقییم

أو تقییم أ  فكرة بالنساااااابة للفرد المشااااااارك سااااااوف يفقده المتابعة ويصاااااارف إنتباهه عن محاولة 

 الوصول إلى فكرة أفضل ألن الخوف من النقد والشعور بالتوتر يعیقان التفكیر اإلبداعي.  
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لتحرر مما قد يعیق التفكیر اإلبداعي وذلك للوصاااول إلى حالة من ثانیا:إطالق حرية التفكیر:  أ  ا

اإلسااترخاء  وعدم التحفظ بما يزيد انطالق القدرات اإلبداعیة على التخیل وتولید األفكار في جوال 

ويساتند هذا المبدأ إلى أن األخطاء  یر الواقعیة الطريبة والطريفة ’يشاوبه الحرج من النقد والتقییم 

 را أفضل عند األشخاص انخرين.قد تثیر أفكا

ثالثا:الكم قبل الكیف:  أ  التركیز في جلسة العصف الذهني على تولید أكبر قدر من األفكار مهما  

كانت    جودتها, فاألفكار المتطرفة و یر المنطقیة أو الطريبة مقبولة ويساااااااتند هذا المبدأ على 

تي بعااد عاادد من الحلول  یر المااألوفااة االفتراض بااأن األفكااار والحلول المباادعااة للمشاااااااكالت تااأ

 واألفكار األقل أصالة.                        

رابعا:البناء على أفكار انخرين: أ  جواز تطوير أفكار انخرين والخروج بأفكار جديدة فاألفكار 

 المقترحة لیست حكرا على أصحابها فهي حق مشاع أل  مشارك تحويرها وتولید أفكار منها.

  -لعصف الذهنى :مزايا 

( العديد من مزايا طريقة العصف الذهنى ومن 2005تناول كل من زيتون والبكر )فى السمرى ، 

  -اهمها :

 تفتح الباب لجهد الفرد المبدع . -

 تلطى الحواجز امام القدرة الخالقة  -

 تعطى مجموعات من البدائل المناسبة لحل المشكلة . -

 م افكارهم .تسهم فى اشعار المتعلمین بذاتهم وبقی -

 تسرع فى الوصول الى حل للمشكلة . -

االصاااااالة ( اى توافر األفكار  –الطالقة  –تسااااااهم فى تنمیة قدرات التفكیر االبداعى )المرونة  -

  یر المألوفة بطالقة وحرية . 

 تجعل الفرد اكثر مثابرة وتصمیم لمواجهة المشكالت ومضاعفة الجهد المبذول . -

  -خرى للعصف الذهنى هى :( مزايا ا2008واضاف نبهان )

 أنه يعطى المعلمین فكرة عن األسالیب التى يستخدمها الطالب فى معالجة األفكار . -

 جمع المعلومات بصورة سريعة . -

 يساعد المعلمین فى معرفة المخزون الذهنى لطالبهم . -

 تزويد االفراد ببیمة  منة ال يوجد بها اى عقاب او استهزاء بأفكارهم . -

( ان مزايا العصتتف الذهنى تتمثل 2003( وهمام )1992( و عبادة )1981لستتيد )ويرى كل من ا

  -فى انها :

تعمل على تنمیة جوانب المتعلم المختلفة حیث أنها تحقق النمو العقلى والنمو اإلجتماعى والنمو  -

 اإلنفعالى .

 وسیلة فعالة من أجل التدريب بقصد زيادة كفاءات القدرات العقلیة والذهنیة . -

 أكثر األسالیب شیوعاص لحل المشكالت بطريقة إبتكارية .من  -

 وسیلة فعالة فى الحصول على أكبر كم من األفكار من مجموعة من األفراد فى وقت قصیر . -

تشاااااجیع االفراد على العمل والسااااالوك المنفتح ، وتزويد الفرد بثقة تسااااااعدة على كسااااار حاجز  -

 ن درجة عالیة من االنجاز .الخجل والتردد ، مما ينشط الطاقة الفردية ويضم
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 إمكانیة تطبیقها فى حجرات الدراسة بشكل فردى وجماعى . -

 تنمیة التفكیر اإلبتكارى . -

 دور المعلم فى جلسات العصف الذهنى:

  -( دور المعلم على النحو التالى :2007لخص حسين )

تقديم  -هنى بیان الهدف من جلسااااة العصااااف الذ -اإلسااااتعداد والتحضاااایر الكامل  یر المنقوص  -

شااارح قواعد العصاااف الذهنى  -تعیین مدة العصاااف الذهنى  -الموصاااضاااوع المقترح بشاااكل محدد

توزيع فرص المناقشااة والتدخل الحذر للتوجیة لمن  -تنشاایط اعضاااء المجموعة الذين لم يشاااركوا

 يحاول السیطرة على النقاي .

 دور الطالب فى جلسات العصف الذهنى:

اطالق  -عدم االستسالم للمداخل التقلیدية فى التفكیر  -المشاركة الفعلیة   -االستعداد للمشاركة  -

 (.19، ص  2007عدم اخفاء اية افكار )حسنین ،  -العنالن لعقولهم 

 اإلعتماد األكاديمى الدولى  -ب

 )The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB):- 

و  (2010)الاااادولي لبرامج كلیااااات إدارة األعمااااال )أبو العال  هیمااااة االعتماااااد األكاااااديمي 

. www.qaa.ca.uk  & /http://www.aacsb.edu(2017.) 

، دولة ومنطقة 75عضااواً موزعین على  1200، وتضاام حالیاً أكثر من 1916تأسااساات في العام 

على أنه أفضااال اعتماد دولي لكلیات  AACSB وتنظر كلیات إدارة األعمال في العالم إلى اعتماد

 .األعمال

 ما هو االعتماد األكاديمي؟

إقرار بناء على تقییم خارجي مساتقل من جهة خارج المؤساساة التعلیمیة بأن المؤساساةخ )الخريج( 

 .قادر على القیام بمهام محددة وبكفاءة

 ن إما للمؤسسة التعلیمیة )اعتماد مؤسسي( أو للبرنامج األكاديمي )اعتماد برامجي(.االعتماد يكو

 أهمية االعتماد األكاديمي

 :يساعد االعتماد األكاديمي على

 .ضمان جودة خريجي البرنامج وإستعدادهم لسوق العمل ومتطلباته 

 البرنامج. إعتراف المؤسسات والجهات الدولیة بالدرجة العلمیة الحاصل علیها خريج 

 .مساعدة الطالب على االنتقال لمؤسسات تعلیمیة أخرى 

 .مساعدة الخريجین على اإللتحاق ببرامج دراسیة أعلى الستكمال دراستهم 

 

 معايير التقييم لالعتماد األكاديمي

معايیر خاصة بالمؤسسة التعلیمیة تستخدم: كأساس للترخیص للمؤسسة التعلیمیة ، كأساس  .1

 اء المؤسسة ككللمتابعة تقییم أد

طبیعة  :معايیر خاصاااااااة بالبرنامج األكاديمي ، تختلف من برنامج أكاديمي ألخر حساااااااب .2

 دكتوراه( –ماجستیر  –بكالوريوس  –التخصص ، مستوى الدراسة )دبلوم 

http://www.qaa.ca.uk/
http://www.aacsb.edu/
http://www.aacsb.edu/
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المعايیر الخاصاااااة بالمؤساااااساااااة وبالبرامج األكاديمیة هي معايیر متداخلة ويكمل كل منهما  .3

باألهداف، وهیمة التدريس، والموارد التعلیمیة، والشاااااااؤون انخر، خاصاااااااة تلك المتعلقة 

  .الطالبیة

 عناصر التقييم المؤسسي

 .رسالة المؤسسة وأهدافها 

 )الهیكل التنظیمي للمؤسسة )إضافة وحدة ضمان الجودةخ الفاعلیة المؤسسیة 

 التخطیط اإلساااااتراتیجي وأهمیة تحديد مساااااتويات مساااااتهدفة لألداء، ووجود مؤشااااارات لألداء 

KPIS    (key performance indicators)  يمكن إتخاذها كأساااس لمتابعة وتقییم مدى التقدم

 .في تحقیق األهداف

 :السیاسات واللوائح والنظم الخاصة بكل من

 الشؤون الطالبیة

 قبول الطلبة 

 القید والتسجیل والتحويل 

 متطلبات التخرج 

 التقدم األكاديمي 

 اإلنذار األكاديمي 

 يمياإلرشاد األكاد 

 سلوك الطلبة 

 األنشطة الطالبیة 

 الرسوم الدراسیة 

 الخدمات الصحیة 

 اإلسكان 

 شؤون هیمة التدريس

 التعیین واالستقطاب 

 اإلعداد األكاديمي والمهني 

 برامج التنمیة المهنیة 

 األعباء التدريسیة 

 دور أعضاء هیمة التدريس 

 تقییم األداء 

 الترقیات 

 التظلم 

 

 خدمات الدعم التعلیمیة

 تبة ومركز مصادر المك

 التعلم

 أنظمة تقنیات المعلومات 

 

  المختبرات والتجهیزات )مختبرات

الحاسوب، مسرح الجريمة، مختبرات األدلة 

 الجنائیة ، قاعة المحاكمة التجريبیة(

  میادين التدريب البدني والعسكر 

 اإلجراءات اإلدارية

 دور مجلس األمناء 

  دور المسؤولین

 الرئیسیین

 شؤون الخريجین 

 تخطیط ورقابة المیزانیة 

 األصول الثابتة 

  االتفاقیات التعاقدية

 وترتیبات الشراكة

 الحیز المكاني 

  المخطط الرئیسي

 للمرافق

 السالمة 

  الملكیة الفكرية

 وحقوق النسي

 

 نظام تقییم فاعلیة األداء

  وجود وحدة داخل المؤسسة مسؤولة

 عن عملیات تقییم الفاعلیة

  يحدد ما الذ  يقیم؟ وبواسطة

 من؟ متى؟ وكیف؟

 يستخدم طرائق متعددة للتقییم 
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 كل وحدة يططي المؤسسة بشكل عام، و

 داخلها

  يتطلب وجود أهداف محددة لكل وحدة

 يمكن تقییم األداء على أساسها

  يضمن وجود تطذية راجعة من

نتائج عملیة التقییم، تتخذ كأساس 

 .للتطوير المستمر

 

 :تقييم البرنامج األكاديمي

 (Outcome – based Assessment) میة أن يكون التقییم مبني على المخرجاتمن األه

 :عناصر التقییم

  مخرجات في واتسااااقها مع أهداف المؤساااساااة، وصااایا تها بصاااورة واقعیة، ومحددة، ويمكن

 .قیاسها

  يجب أن تعبر عن ما يتوقع أن يكون الخريج قادرا على القیام به عند تخرجه )بناء على حاجة

 .وىیف(جهات الت

 تتضمن تحديد المعارف والمهارات والكفايات 

 سیكون ذلك أساسا لتحديد مستوى البرنامج واتساقه من الهیكل الوطني للمؤهالت 

 مدى حاجة المجتمع للبرنامج 

  واتسااااااقها مع اإلمكانات البشااااارية  –أعداد الطالب الدارساااااین في البرنامج وفي كل شاااااعبة

 .ملیة التعلملضمان فعالیة ع –والمادية المتاحة 

   :نوعیة: مثل مواصافات بدنیة  -كمیة: مثل معدل النجاح في الثانوية العامة  -متطلبات القبول

 .وشخصیة، وتتم مراجعتها بصورة دورية

 الخطة الدراسیة

 .توازن وتكامل مكونات الخطة الدراسیة، شاملة المتطلبات العامة 

 وعالقتها بمخرجات البرنامج.المساقات الدراسیة والمخرجات التعلیمیة لكل منها ، 

 .محتوى المساقات، واتساقها مع أهداف المساق ومخرجاته 

 .نظم تقییم أداء الدارس 

 .الموارد التعلیمیة المستخدمة في كل مساق 

  وجود نظام فعال للتقییم والتطوير المسااتمر للخطة الدراساایة، مبني على نتائج تقییم من روافد

 .متعددة، وتوثیق ذلك

 البرنامج–  يتم بناء مصفوفة مخرجات المواد الدراسیة يفضل أن

 

المواد 

 الدراسية

 البرنامج أهداف

 ؟؟ 4 هد 3 هدف 2 هدف 1 هدف

   × × 1مادة 

  × ×  2مادة 

    × 3مادة 
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 :تقييم فاعلية البرنامج األكاديمي

 مدخالتخ  يجب أال يقتصااار على تقییم الخطة الدراسااایة بل يمتد لیشااامل كل عناصااار البرنامج(

 مخرجات(.

  الوحدات التعلیمیة واإلدارية المساندة( أساسا لعملیة التقییم –يتخذ من بیان األهداف )البرنامج. 

 .يعتمد على روافد متعددة كمصادر للمعلومات 

  يؤكد على اساااااتخدام نتائج التقییم كتطذية راجعة التخاذ القرارات المناسااااابة لتعديل البرنامج أو

 حدات المساندة له.لتطوير أداء الو

 .تعتمده المؤسسة التعلیمیة كنظام لتطوير األداء بشكل مستمر 

 يجب أن تتضمن مقايیس وأدلة تقییم البرامج األكاديمیة

 .تقییم طرق التدريس 

 تقییم المحتوى العلمي للمواد الدراسیة 

 .تقییم نتائج االمتحانات 

 ،نماذج عمل الطالب. تقییم ملفات المساقات، بما في ذلك أسملة االمتحانات 

 .تقییم كفاية المرافق والتجهیزات 

  مصادر التعلم(. –تقییم الوحدات التعلیمیة المساندة )المكتبة 

 .)نتائج اختبارات قیاسیة )مثل اختبارات اللطات 

 .معدالت إتمام البرنامج 

 .معدالت التعیین في الوىائف 

 .معدالت النجاح في االختبارات المهنیة 

 القبول للطالب المتقدمین للدراسات العلیا. نتائج اختبارات 

 أداء الطالب المنتقلین إلى مؤسسات أخرى 

 التقییم بواسطة خريجي البرنامج أنفسهم 

 التقییم بواسطة جهات تشطیل الخريجین 

  تعتبر التطذية الراجعة نتیجة تقییم الخريجین بواسااااطة جهات التوىیف من أهم المصااااادر التي

 .كاديمي في المؤسسات التعلیمیةتعكس جودة البرنامج األ

 مهارات االتصال باللطتین االنجلیزية والعربیة 

 المستوى المهار  في استخدامات الحاسوب وتقنیات المعلومات 

 .الكفاءة في كتابة التقارير والمحاضر 

 -الدراسات السابقة : -ج

قة بموضتتوع يستتتعرض الباحث فى هذه الدراستتة مجموعة من الدراستتات الستتابقة التى لها عال

 -الدراسة الحالية:

 العصف الذهنى( . -دراسات فى إستراتیجیات التعلم النشط )التعلم التعاونى  -اوالً :

 دراسات فى اإلعتماد االكاديمى لمؤسسات التعلم العالى . -ثانیاً  :

لعصااف ا -فى الدراسااات السااابقة دراسااات فى إسااتراتیجیات التعلم النشااط )التعلم التعاونى  -اوالً :

 الذهنى( .
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هدفت الدراسااة الى الكشااف عن فاعلیة إسااتراتیجیة  قائمة على  -( :2017دراسااة الشاارارى ) -1

التعلم التعاونى والعصاااف الذهنى فى تدريس الهندساااة لتنمیة التحصااایل وخفض قلق الرياضااایات 

م إختیار لدى طالبات الصف الثانى الثانوى متوسط، واستخدمت الباحثة المنهج شبة التجريبى، وت

طالبة تم تقساااایمها الى مجموعتین بشااااكل  42العینة بطريقة قصاااادية وتكونت عینة الدراسااااة من 

یة تضااااااام  باساااااااتخدام  21عشاااااااوائى ، احدهما تمثل المجموعة التجريب تدريس لهن  بة تم ال طال

اإلساااتراتیجیة  القائمة على التعلم التعاونى والعصاااف الذهنى ، بینما المجموعة  األخرى ضاااابطة  

طالبة  تم التدريس لهن بالطريقة المعتادة واعدة الباحثة أداوات البحث لجمع المعلومات  21ضااام ت

وطبقة مقیاس قلق الرياضاایات المعد  –ومن تلك األدوات ) االختبار التحصاایلى  للوحدة التجريبیة 

  -( .، وقد توصلت الدراسة الى النتائج التالیة :2009من قبل السید )

 یة   قائمة على التعلم التعاونى والعصف الذهنى فى تدريس الهندسة على فاعلیة إستراتیج

 تنمیة تحصیل طالبات الصف الثانى الثانوى متوسط .

  فاااعلیااة إساااااااتراتیجیااة   قااائمااة على التعلم التعاااونى والعصاااااااف الااذهنى فى خفض قلق

 الرياضیات   لدى طالبات الصف الثانى الثانوى متوسط .

هدفت الدراسااااة الى التعرف على  ثر الدمج بین اسااااتراتیجیتین -( :2014دراسااااة  ل عیسااااى )-2

للتعلم النشط على تحصیل الصف الثالث متوسط فى الرياضیات ، وتحقیقاً لهدف الدراسة استخدم 

طالباً تم تقسیم العینة  59الباحث المنهج شبة التجريبى ، وتم اختیار العینة بطريقة قصدية ، وتمثل 

( طالباً ، تم 30المجموعة الثانیة ضاااااااابطة ) ( طالباً ،29جموعة التجريبیة  )الى مجموعتین ، الم

 ≥  تدريسااااهم بالطريقة المعتادة وقد تم التوصاااال الى فروق ذات داللة احصااااائیة عند مسااااتوى )

0.05 α  بین متوسااااااطى درجات الطالب للمجموعتین  فى التطبیق البعدى الختبار التحصاااااایل )

 . لصالح المجموعة التجريبیة

( هدفت الدراسااة الكشااف عثاااااااان أثر اسااتخثاااااااادام إسااتراتیجیات: التعلم 2011دراسااة الساالیتي )-3

التعاوني، والعصاااثاااااااااف الذهني، والقبعات السااات، في تنمیة القراءتین الناقدة واإلبداعیة واإلتجاه 

نحوهمثااا لثاادى طلبثااة الصف العاشر األساسي في مبحث اللطة العربیة في الفصل الدراسي الثاني 

. تكون مجتمع الدراسة من جمیع طلبة الصف العاشر األساسي في مديرية التربیثاااة 2007خ2006

( 167( طالباً وطالبة، واشتملت عینة الدراسة على )7045والتعلیثااام فثاااي إربد األولى، وعددهم )

( مدارس. أىهرت نتائج الدراسة وجود فروق في اختبار القراءة الناقدة 6طالبثااااااااً وطالبثاااااااة في )

بعد  تعثاااازى إلثااااى طريقة العصف الذهني، وعدم وجود فروق بین متوسطات أداء أفراد العینة ال

في القثااراءة الناقثاادة تعزى إلى متطیر الجنس أو إلى أثر تفاعل اإلستراتیجیة  والجنس. وأىهثاارت 

الدراسثااااااة أيضثاااااااً وجثااااااود فروق في اختبار القراءة اإلبداعیة البعد  تعزى إلى طريقة العصف 

ذهني، ووجثاااود فروق بین متوسطات أداء أفراد العینة في القراءة اإلبداعیة تعزى إلى متطیثااار الثااا

 .الجنثس ولصثالح اإلنا ، وعدم وجود فروق تعزى إلى أثر تفاعل اإلستراتیجیة  والجنس

هدف البحث الى معرفة اساالوب العصااف الذهنى فى تحصاایل طلبة -( :2013دراساا ة حسااین )-4

البصاااااارة  فى مادة الرياضاااااایات ، واسااااااتخدم الباحث المنهج  –ى المعهد التقنى المرحلة األولى ف

نة البحث من ) بة موزعین بین مجموعتین األولى 95التجريبى ، بحیث تكونت عی باً وطال طال  )

( طالباً وطالبة ودرسااااااات المجموعة وفق اسااااااالوب العصاااااااف الذهنى ، 47تجريبیة وضااااااامت )
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طالباً وطالبة درست وفق الطريقة المعتادة واستمرت ( 48والمجموعة االخرى ضابطة  وضمت )

التحربة فصااالً دراساایاً واحداً .واىهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبیة االولى على المجموعة 

 الضابطة الثانیة فى االختبار التحصیلى .

هدف البحث الى معرفة فاعلیة العصاااف الذهنى بإسااالوب التعلم   -(:2010دراساااة الصااابرى )-5

لتعاونى فى تنمیة مهارات التفكیر االبتكارى لدى طالبات المرحلة الثانوية ، فى مقرر الكیمیاء ، ا

( طالبة 30( طالبة من الصاااااف الثانى ثانوى علمى فسااااامت الى )60تكونت عینة الدراساااااة من )

( طالبة المجموعة الضاااااابطة من 30المجموعة التجريبیة من مدرساااااة الشاااااهید احمد حساااااین  ، )

فیة بنت عبد المطلب ، وقد تبنى البحث المنهج التجريبى ، وتوصاال البحث الى النتائج مدرسااة صاا

  -التالیة :

  وجود فروق ذات داللة احصااااائیة بین متوسااااطي درجات المجموعة الضااااابطة والتجريبیة فى

 التطبیق البعدى لمهارات التفكیر االبتكارى لصالج المجموعة التجريبیة .

 صاااااائیة بین متوساااااطي درجات المجموعتین التجريبیة والضاااااابطة وجود فروق ذات داللة اح

 لتطبیق مهارات التفكیر االبتكارى  لصالج المجموعة التجريبیة.

  وجود فروق ذات داللة احصااائیة بین متوسااطي درجات المجموعتین التجريبیة والضااابطة فى

تكارى لصااااالح المجموعة فرق الكسااااب بین التطبیقین البعدى والقبلى ألختبار مهارات التفكیر االب

 التجريبیة .

دراسة هدفت إلى معرفة أثر برنامج مقترح مبني على المزج   ,Darayseh )  2003 (دراسة-6

ستراتیجیة الخريطة الداللیة والعصف الذهني، في تطوير القدرة  ستراتیجیتین للتعلم النشط  إ بین ا

العلمي في منطقة الرمثا، وتقییم الدور الذ   الكتابیة باللطة اإلنجلیزية، لطلبة الصف األول الثانو 

تؤديه هذه اإلساااتراتیجیات في االرتقاء باتجاهاتهم نحو الكتابة. واشاااتمل البرنامج على كیفیة كتابة 

( طالباً وطالبة، موزعین 212رساالة ومقالة قصایرة ومواضایع حرة. وتكونت عینة الدراساة من )

رت عشاااااااوائیاً. وتكونت المجموعة التجريبیة من على ثال  شاااااااعب للذكور، وثال  لإلنا  اختی

شااعبتین للذكور وشااعبتین لإلنا ، في حین تكونت المجموعة الضااابطة من شااعبة للذكور وأخرى 

لإلنا ، وأىهرت النتائج وجود فروق دالة إحصاااااااائیاً، لصاااااااالح المجموعة التجريبیة التي جرى 

سها وفقاً للبرنامج المقترح، وأىهرت أيضاً وجود ف روق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تدري

درجات الطلبة في المجموعات التجريبیة تعزى إلى إسااااتراتیجیة  التدريس، لصااااالح إسااااتراتیجیة  

الخريطة الداللیة. كما أىهرت كذلك وجود فروق ذات داللة إحصااااااائیة بین متوسااااااطات درجات 

ه ال يوجد تحسااان في درجات الطالب والطالبات، لصاااالح الطالبات. وكشااافت النتائج أيضااااً عن أن

 .الطلبة، نظراً إلى تفاعل النوع االجتماعي، مع إستراتیجیة  التدريس المتبعة

دراسااة هدفت إلى معرفة أثر اسااتخدام إسااتراتیجیة  التعلم التعاوني  ,Hamer ), 1995) هامر-7

( طالباً 70) في تحساااااین تعلیم التعبیر الكتابي واتجاهات الطلبة نحوه. وتكونت عینة الدراساااااة من

وطالبة في المرحلة الثانوية. جرى تعلیم الكتابة للطلبة، بإسااتخدام أنشااطة كتابیة تعاونیة خالل مدة 

ًً في نوعیة الكتابة، لصالح المجموعة  ً ستة أشهر. وأىهرت نتائج الدراسة وجود أثر دال إحصائیا

 .و الكتابة بین المجموعتینالتعاونیة. في حین لم يظهر أثر دال إحصائیاً في اتجاهات الطلبة نح



 

 =121 = 

 2018ديسمبر  –( 12مسلسل العدد ) -الثاني  العدد - السادسالمجلد 

 

 الجمعية المصرية للكمبيوتر التعليميمجلة  

فقد أجريت دراسااااااة في أمريكا، هدفت إلى معرفة أثر إسااااااتراتیجیة      ,Holly)1990(هولي -8

التعلم التعاوني، في تحسین القدرة الكتابیة، لدى طلبة المرحلة الثانوية، وتكونت عینة الدراسة من 

قسااااامت العینة إلى أربع شاااااعب في مساااااتوى الصاااااف الثاني عشااااار من مدرساااااتین مختلفتین، و

مجموعتین: مجموعة تجريبیة درسااااااات بطريقة التعلم التعاوني، ومجموعة ضاااااااابطة درسااااااات 

بالطريقة التقلیدية. ولتحقیق أهداف الدراسااااااة طبق الباحثان اختباراً على الشااااااعب جمیعها، وكان 

تائج االختبار عبارة عن كتابة مقاالت في مواضااایع يحددها المشااااركون في التجربة. وأىهرت الن

 .تفوق طلبة المجموعة التجريبیة في القدرة الكتابیة على طلبة المجموعة الضابطة

 

 -: تعليق على الدراسات السابقة فى ) التعلم التعاونى والعصف الذهنى (

كانت جمیع الدراسااات السااابقة مفیدة في توفیر معرفة أكبر باألساااس النظر  لموضااوع البحث  .1

 .في صیا ة اإلطار النظر  للبحث الحالي و  لتجارب ذات العالقةمن حیث مفاهیمه واألهدافه وا

اكدت جمیع الدراسااااااات على فاعلیة اسااااااتخدام اسااااااتراتیجیات التعلم فى التدريس لتحقیق اكبر  .2

 استفادة ممكنة .

وقد إختلف البحث الحالى مع الدراسااااات السااااابقة فى المرحلة التعلیمیة فقد وجه البحث لطالب  .3

لیس التعلیم االساسى ، وتعدد األهداف التى سعى الباحث إلى تحقیقها فقد إستخدم التعلیم الجامعى و

الباحث المزج بین إستراتیجیة التعلم التعاونى وإستراتیجیة العصف الذهنى من أجل مجموعة من 

  -األهداف منها المباشرة  وأهداف اخرى تتحقق بشكل  یر مباشر ، ومن االهداف المباشرة :

 اسى فى لمقرر نظم المعلومات االدارية .التحصیل الدر 

  تحقیق اهداف مصفوفة اإلعتماد األكاديمى الدولىAACSB . 

  تنمیة اإلتجاه نحو اإلعتماد األكاديمى الدولىAACSB واهمیتة بالنساابة للطالب والمؤسااسااة 

 التعلیمیة 

 -االهداف غير المباشرة للدراسة الحالية :

 الب من خالل العمل الفردى والمنظم .تنمیة قیمة المسمولیة الفردية للط 

 . تنمیة ثقافة العمل الجماعى واهمیتة فى تحقیق االهداف 

 . تنمیة روح التطوير لكل من الفرد والمؤسسة التعلیمیة 

  االنتماء الى المؤسااسااة التعلیمیة وتقدير المجهودات التى تبذل من اجل التطويروتحقیق الجودة

 فى المخرجات التعلیمیة .

  بشكل مرحلى ومنظم والتخطیط لذلك .العمل 

 دراسات فى االعتماد االكاديمى للمؤسسات التعليمية . -ثانياً:

( هدفت هذه الدراساااة إلى التعرف على جودة التعلیم المحاسااابي بأقساااام 2016دراساااة قمبر ) -1

سبة في كلیات االقتصاد بجامعة  سام المحا سبة من وجهة نظر أعضاء هیمة التدريس بأق المحا

( اساااااااتبانة على المساااااااتجوبین، وكان عدد 37ولتحقیق هذا الهدف تم توزيع ) .وية اللیبیةالزا

( استبانة خضعت للتحلیل اإلحصائي الوصفي، واختبار كروسكال واالس، 28المسترد منها )

ومن النتائج التي توصاااالت إلیها الدراسااااة افتقار أقسااااام المحاساااابة بكلیات االقتصاااااد بجامعة 

ب للجودة، مثاال نقص خاادمااات الاادعم األكاااديمي المناااسااااااابااة كاااألجهزة الزاويااة لعاادة جواناا
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والتجهیزات الداعمة للتخصااص، واإلمكانیات المادية ممثلة في المرافق والخدمات المساااندة، 

عالیاة من  ووجود معوقات تمنع تطبیق معاايیر االعتمااد األكاديمي، لعال منهاا وجود درجة 

طابع البیروقراطي على المناخ التنظیمي في الجامعة، المركزية في اتخاذ القرارات، و لبة ال

وعدم التزام بعض القیادات اإلدارية بتطبیق الجودة، و یاب النزاهة والشفافیة عند التوىیف، 

 .باإلضافة إلى ضعف تناسب كفايات الموىفین بالقسم مع مسمولیاتهم

اقع النظر  والمجال (: هدفت إلى دراسة عوامل االختالف بین الو2007دراسة )السحیر ،  -2

التطبیقي للمحاساابة مثل المناهج وأسااالیب التعلیم والتدريب العملي والبحو  العلمیة، وأ  من 

هذه العوامل أكثر تأثیراً على االختالفات وساابل معالجتها، وتم اسااتخدام اسااتبانة وزعت على 

ن نتائج الدراسة أن عینة من األكاديمیین، ومراجعي الحسابات الممارسین للمهنة في لیبیا. وم

تدريب العملي للطالب هما من أكثر  تدريس ومدى توافر ال مة ال تأهیل العلمي لعضاااااااو هی ال

 .العوامل المؤثرة في تحديد االختالفات بین المناهج المحاسبیة النظرية والتطبیق المحاسبي

تمدة (: فقد هدفت إلى معرفة كیفیة تطبیق ركائز ضاااامان الجودة المع2008دراسااااة )قدومي،  -3

من لجان ضاااااامان الجودة األمريكیة والبريطانیة وصااااااندوق الحسااااااین لإلبداع في األقسااااااام 

األكاديمیة بكلیات المال واألعمال األردنیة ومقارنة نتائج التقییم الداخلیة والخارجیة المتعلقة 

بمساااتوى تطبیق هذه الركائز، وتم اساااتخدام اساااتبانة وزعت على أعضااااء هیمة التدريس من 

سااااااانوات في كلیة االقتصااااااااد والعلوم اإلدارية في جامعة  5دكتوراه وخبرة تزيد عن حملة ال

الزرقاء باألردن، وأىهرت النتائج أن المؤسااااااسااااااات األكاديمیة تسااااااعى عند تطبیقها لركائز 

الجودة إلى التعامل مع قضااااايا المسااااتقبل والتعلم من أخطاء الماضااااي باإلضااااافة إلى إمكانیة 

داخلیة مع جهات فحص خارجیة عند تقییم تطبیق ركائز الجودة، االعتماد على جهات فحص 

وتم التوصااال في هذه الدراساااة إلى عدة توصااایات منها ضااارورة العمل على تطبیق أسااالوب 

یا ة المعايیر واألهداف  خارجي والمقارنة المرجعیة عند صااااااا مان الجودة والتقییم ال ضااااااا

 .اإلستراتیجیة  وتحديدها

( فقد هدفت إلى تطوير مناهج التعلیم المحاسابي للدراساات 2010أما دراساة )الخلیلي، ذنون،  -4

األولیة وتحديثها بما يتالءم ومتطلبات مهنة المحاسبة واستخدام معايیر التعلیم الدولیة والمنهج 

العالمي للتعلیم المهني للمحاسبین المهنیین في تطوير المناهج التعلیمیة المحاسبیة في العراق، 

سلوبمن خالل  سبیة لمرحلة  نظر  أ يبین أثر معايیر التعلیم الدولیة في تطوير المناهج المحا

البكالوريوس في العراق، وتوصاالت الدراسااة إلى عدة نتائج منها: أن مناهج التعلیم المحاساابي 

واحدة من البرامج التعلیمیة التي يجب تطويرها وعلى نحو مستمر حتى يمكن التعامل مباشرة 

اساابة الجديدة، وضاارورة ربط هذه المناهج بمشااكالت الواقع العملي مع تقنیات ومهارات المح

سة  سلوكیة المختلفة لتالئم احتیاجاتها، وأوصت الدرا سبیة وال للمهنة، وإدخال المهارات المحا

ً للتااأهیاال المهني لتطوير برامج التعلیم المحاااسااااااابي في  بااااللتزام بنظااام عااالمي مقبول دولیااا

المحاسبة بمحاسبین أكفاء قادرين على التواصل مع متطلبات  العراق، مما يسهم في دعم مهنة

المهنة واالرتقاء بها ومواجهة المشاااااااكالت والصاااااااعوبات التي تحیط بها في ىل المتطیرات 

 .العالمیة والمتطورة
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( هدفت إلى تحديد المعوقات التي تحول دون تطبیق إدارة الجودة 2012دراسة )العضاضي،  -5

م العالي، من استبانة وزعت على عینة من أعضاء هیمة التدريس الشاملة في مؤسسات التعلی

من الكلیات النظرية بجامعة الملك خالد السااعودية، وتوصاالت الدراسااة إلى عدة نتائج منها: أن 

من أبرز معوقات تطبیق إدارة الجودة الشاااااملة في مؤسااااسااااات التعلیم العالي ضااااعف إدراك 

لمالي لألبحا  العلمیة، وضعف إمكانیات المكتبات، مفهوم التعلم مدى الحیاة، وضعف الدعم ا

وزيادة العبء التدريس، ومن توصااااااایات الدراساااااااة نشااااااار ثقافة الجودة، واالهتمام بالحوافز 

 .ألعضاء هیمة التدريس، ودعم البحث العلمي

( كان الهدف التعرف على دور المناهج المحاسبیة في تطوير 2013في دراسة )مامي، میرة،  -6

المحاسبة في جامعة الزاوية، من خالل تحديد مدى تناسب المهارات والمعارف  ممارسة مهنة

المتوقعة التي سااااااوف تزودها المناهج المحاساااااابیة للتأهیل المحاساااااابي المهني المطلوب، وتم 

توزيع اساااتبانة على عینة من أعضااااء التدريس والطلبة الخريجین بجامعة الزاوية، وأىهرت 

رف المتوقعة التي سوف تزودها المناهج المحاسبیة لخريجي أقسام النتائج أن المهارات والمعا

المحاسبة تتناسب ومتطلبات التأهیل المحاسبي المهني المطلوب، كما أن المهارات والمعارف 

المدركة التي تزودها المناهج المحاسااابیة الحالیة لخريجي أقساااام المحاسااابة  یر كافیة للتأهیل 

توصاااایات الدراسااااة ضاااارورة العمل على تطوير المناهج  المحاساااابي المهني المطلوب، ومن

المحاسبیة التي تدرس حالیاً بأقسام المحاسبة بما يتوافق مع متطلبات معايیر التعلیم المحاسبي 

، والذ  يضااامن أن تزود المناهج (IFAC) المهنیة التي أوصاااى بها اتحاد المحاسااابین الدولي

 .وبة للتأهیل المهنيالمحاسبیة الخريج بالمهارات والمعارف المطل

( فقد هدفت إلى محاولة تحديد أهم المتطلبات الحالیة والمسااتقبلیة 2013أما دراسااة )ساامهود،  -7

لساااوق العمل اللیبیة من الخدمات المحاسااابیة بهدف الحكم على مدى مالءمة مخرجات التعلیم 

في بهذه المحاسااااااابي لها، وتحديد أهم مالمح التطور المطلوب في التعلیم المحاسااااااابي حتى ي

المتطلبات، وتم توزيع اساااتبانة على عینة من األكاديمیین والمراجعین الممارساااین ومراجعي 

ديوان المحاسااابة وبعض مساااؤولي ومحاسااابي بعض المؤساااساااات العامة والخاصاااة بالمنطقة 

الطربیة اللیبیة، ومن نتائج الدراسااة أن السااوق المحلیة تحتاج إلى تشااكیلة واسااعة من الخدمات 

ة النوعیة وأن التعلیم المحاسااااابي في لیبیا يعید إنتاج ذات المؤهالت النمطیة البعیدة المحاسااااابی

عن المساااتجدات ومتطیرات بیمة األعمال المعاصااارة وحاجة الساااوق المحلیة. ومن توصااایات 

الدراسااة أنه ينبطي على مؤسااسااات التعلیم المحاساابي اللیبیة إنشاااء مراكز بحثیة تعني بمتابعة 

مل وما يطرأ علیها من تطیرات وتطبیق هذه التطیرات في المناهج وطرق متطلبات ساااااوق الع

التدريس، كما ينبطي على هذه المؤسااااسااااات أن تبتعد عن إنتاج ذات المؤهالت النمطیة البعیدة 

عن مستجدات بیمة األعمال المعاصرة ومتطیراتها، وحاجة السوق المحلیة المتطیرة باستحدا  

 .الخدمات المحاسبیة المطلوبة بهذه السوقتخصصات جديدة ترفع من جودة 

( هدفت إلى بیان مقدرة العملیة التعلیمیة المحاسااااااابیة في األقساااااااام 2013دراساااااااة )الزعبي،  -8

یة مؤهلة من وجهة نظر  یة على تخريج كوادر محاساااااااب جامعات األردن یة في ال المحاساااااااب

ممن يحملون الخريجین، وتم توزيع اساااااتبانة وزعت على عینة من خريجي قسااااام المحاسااااابة 

درجة بكالوريوس ويعملون في مختلف المؤساااساااات والشاااركات والمساااتشااافیات في محافظة 
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باألردن، ومن نتائج الدراساااااة أن مناهج التدريس قادرة على تزويد الخريج بما يحتاجه  عمان

%(، باإلضاااااافة إلى عدم قدرة العملیة التعلیمیة باألقساااااام 60.33من جوانب نظرية بنسااااابة )

في الجامعات األردنیة على تخريج كوادر محاسااابیة مؤهلة ومتوائمة مع متطلبات المحاسااابیة 

سااااااوق العمل، لعدة أسااااااباب منها عدم قدرة الخطط الدراساااااایة على تهیمة الخريج من الناحیة 

العملیة على مواجهة الواقع، وأن أساااالیب التدريس الحالیة  یر قادرة على تعزيز فهم الخريج 

دراسة إعادة تقییم الخطط الدراسیة المتبعة في األقسام المحاسبیة لتخصصه، ومن توصیات ال

ً من النااااحیاااة الیااادوياااة  في الجاااامعاااات األردنیاااة، وإجراء دورات لتاااأهیااال الخريجین عملیاااا

 .واإللكترونیة

قاء الضاااااااوء على معايیر التعلم المحاسااااااابي وكیفیة 2014)الفكي،  دراساااااااة -9 ( هدفت إلى إل

ناهج المحاساابیة وتصاامیمها وتقییمها والتي تدرس بالجامعات، اسااتخدامها عند إعداد جودة الم

وذلك من خالل أسااااالیب نظرية اسااااتخدمت إلجراء مقارنات بین المعايیر الدولیة والسااااعودية 

ووصاااااااف معااايیر التعلم الاادولیااة ودورهااا في ضااااااابط جودة المناااهج المحاااسااااااابیااة لمرحلااة 

ى عدة نتائج منها: أن معايیر التعلیم البكالوريوس في المملكة السااعودية، وتوصاالت الدراسااة إل

المحاساابي توفر إرشااادات واضااحة يمكن االسااترشاااد بها عند تحديد مخرجات التعلم المنتظرة 

من المناهج المحاساابیة، ووجود عالقة إيجابیة بین معايیر التعلم المحاساابي المعدلة والصااادرة 

للتقويم واالعتماد األكاديمي بالمملكة  من قبل االتحاد الدولي للمحاسبین ومعايیر الهیمة الوطنیة

 .السعودية

 

 -:تعليق على الدراسات السابقة فى االعتماد االكاديمى للمؤسسات التعليمية

كانت جمیع الدراسات السابقة مفیدة في توفیر معرفة أكبر باألساس النظر  لموضوع البحث  .1

 .من حیث مفاهیمه وأهدافه والتجارب ذات العالقة

 .لدراسات السابقة مفیدة في صیا ة اإلطار النظر  للبحث الحاليكانت جمیع ا .2

تأكید جمیع الدراسااات السااابقة على ضاارورة تطوير التعلیم الجامعي للتطلب على المشااكالت  .3

 .التي يعاني منها؛ األمر الذ  كان مفیداً عند صیا ة مشكلة البحث

 .أكبر للمعايیر الدولیة ( في فهم 2014( و)الفكي، 2008ساعدت دراستي )عطیة، زهران،  .4

( في فهم أكبر لمعوقات تطبیق 2012( و)العضاااااضااااي، 2008ساااااعدت دراسااااتي )مدوخ،  .5

 .الجودة داخل مؤسسات التعلیم الجامعي

 .كانت جمیع الدراسات السابقة مفیدة في وضع منهجیة البحث وتصمیم أداتها .6

 .فسیرهاكانت جمیع الدراسات السابقة مفیدة في إثراء مناقشة النتائج وت .7

 .كانت جمیع الدراسات السابقة مفیدة في وضع التوصیات .8

  -: ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة ما يلي

 -تناولت الدراسات السابقة محورين هامين : .1

 العصف الذهنى( -دراسات فى إستراتیجیات التعلم النشط )التعلم التعاونى -اوالً:

 كاديمى لمؤسسات التعلم العالى .دراسات فى االعتماد اال -ثانیاً :
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ولكن الدراساااااااات الساااااااابقة لم تتبنى المزج بین إساااااااتراتیجیات التعلم النشاااااااط ومقايیس اإلعتماد 

تمیز هذا البحث أنه تناول المزج بین مجموعة من اإلساااااااتراتیجیات للتعلم األكاديمى الدولى وقد 

عامل التحصااااایل الدراساااااى  النشاااااط التى يمكن ان تطبق داخل حجرات الدراساااااة من اجل زيادة

، بذلك تم الربط بین التدريس وإستراتیجیات    AACSB واالتجاه نجو االعتماد األكاديمي الدولى

 .   AACSBالتعلم النشط وتحقیق اهدف واإلعتماد األكاديمى الدولى 

  -إجراءات البحث وإختبار صحة الفروض  ويشتمل على جزئين :

 رجع .تصمیم وأدوات القیاس محكیة الم .1

 واجراء الدراسة واثبات صحة الفروض من خالل تبويب النتائج ومعالجتها احصائیاً . .2

 تصميم أدوات قياس محكية المرجع:-1

  -استخدم البحث الحالى األدوات التالیة :

إختبار تحصااایلى  قبلى خ بعدى ، لقیاس الجانب التحصااایلى، من تصااامیم الباحث )ملحق رقم اوالً:

3.) 

فة القیاس الخاصة باإلعتماد األكاديمى الدولى والتى تخص المقرر الدراسى المدرج مصفو -ثانیاً:

 ( .1فى حدود البحث )ملحق رقم 

من تصاااااامیم الباحث )ملحق  AACSBمقیاس إتجاه الطالب نحو اإلعتماد األكاديمى الدولى -ثالثاً:

 (4رقم

 -:مرت مراحل بناء اإلختبار كالتالي -اإلختبار التحصیلى:  -اوالً:

يهاادف هااذا اإلختبااار الى قیاااس التحصااااااایاال المرتبط بمقرر )نظم  -تحااديااد هاادف اإلختبااار : -1

 المعلومات االدارية(

تعد كتابة بنود اإلختبار وصیا اتها من أهم خطوات بناء اإلختبار،  -تحديد نمط بنود اإلختبار : -2

وتم إدراجها فى AACSB وإشاااااااتملت على مصااااااافوفة القیاس التى أقرتها هیمة اإلعتماد الدولى 

 مصفوفة األهداف لمنهجیة المقرر الدراسى هى :  

% منها تهتم بمصااااااافوفة مقايیس 60درجة ( تقسااااااام كالتالى ) 100توزيع درجات المقرر)  -

% ( يتم 40المدرجة بمنهجیة المقرر و االختبارالنهائى AACSBاالعتماد االكاديمى الدولى 

  -االسملة فى االختباركالتالى : تقسیم درجة االختبار النهائى على انواع

%  مقال وتشااااتمل على الهدف 25 –( 2-1%  الصااااواب والخطأ وتشااااتمل على )الهدف 60 -

 ( . 4-3% حالة دراسیة وتشتمل على الهدف )الهدف 15 -( 2-1)الهدف 

 تصمیم االختبار ونموذج االجابة . -

  -ضبط االختبار ويشتمل على : -

الظاهرى وصاااادق المحتوى ، تم عرض اإلختبار على  ويشااااتمل على الصاااادق -صاااادق اإلختبار:

مدى تمثیل مفردات المقیاس ثمثیال سلیما للمجال الذى نريد قیاسه، مجموعة من المحكمین لمعرفة 

من خالل محضااار إجتماع رسااامى وكان المحكمین من األسااااتذة المشاااتركین فى التدريس للمقرر)

سم     AACSBاإلعتماد األكاديمى الدولى یق خطة ( ، وبعض األساتذة المسمولین عن تطببمقر الق

واخرين فى مجال تخصاااااص الباحث تكنولوجیا التعلیم )بالمراسااااالة عبر االيمیل والتحاور عبر ، 

سم ، وذلك لضبط Wats upبرنامج ال  شة ما تم التوصل إلیه مع الزمالء فى مجلس الق ( ، ومناق
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إجراء ما يرونه من تعديالت بعد مناقشااة هذة االداه بالشااكل المناسااب ،لمراعاه مختلف االبعاد ، و

 .( أسماء االساتذة المحكمین(6ملحق رقم ) –( محاضر االجتماعات 5التعديالت معهم)ملحق رقم)

تجريب اإلختبارعلى العینة اإلساااااااتطالعیة : قام الباحث بتطبیق اإلختبار على عینة اساااااااتطالعیة 

، قبل إجراء التجربة ، جموعة التجريبیة ( )  یر المجموعة الضااااابطة والم طالب 30مكونة من  

يوم وتم حساب درجات االختبار فى  15ثم إعادة إجراء االختبار على نفس  المجموعة بعد مرور 

 -كل من التطبیقین األول والثاني وذلك بهدف : 

يقصاااااااد بثبات اإلختبار قدرته فى اعطاء نفس : بطريقة إعادة التطبیقحسااااااااب الثبات لإلختبار  -

هذا المعامل التصااااااال قیمته الى ،  ئج أو نتائج قريبة منها اذا ما اعید تطبیقه على نفس االفرادالنتا

تم اسااتخدام معادلة الفاكرونباخ ووجد ان معامل الصاافر مطلقا كما التصاال الى الواحد الصااحیح ، 

 .  0.890الثبات =  

ولة أو صاااعوبة : يفید معامل الصاااعوبة في إيضااااح مدى ساااهحسااااب معامل الساااهولة والصاااعوبة -

سااؤال ما في اإلختبار، وهو عبارة عن النساابة المموية من الطالب الذين أجابوا عن السااؤال إجابة 

     100×ن(÷ )س  معامل صعوبة السؤال=  صحیحة ويحسب بتطبیق المعادلة التالیة :

     حیث س : عدد الطالب الذين أجابو على السؤال إجابة صحیحة.  

 ب.مجموع الطال  :    ن

 حساب معامل الصعوبة لألسملة المقالیة باستخدام المعادلة التالیة :

 درجة السؤال(× )عدد الطالب ÷ مجموع الدرجات المحصلة على السؤال    معامل الصعوبة =

 %  تقريباً وهى مقبولة .59% و 15وتراوحت جمیع المعامالت بین 

 حساب زمن تطبیق اإلختبار  -

  -:وذلك من المعادلة التالیة 

 2زمن االختبار = زمن أول طالب ف زمن اخر طالب خ 

 دقیقة .62=  2دقیقة خ 69دقیقة ف   40

التى تخص المقرر الدارسااى )نظم  AACSBمصاافوفة القیاس لالعتماد الدولى االكاديمى  -ثانیاً :

 (.1المعلومات االدارية ( )ملحق رقم 

بالكلیة ،  AACSBاألكاديمى الدولى تم الحصاااااول على مصااااافوفة القیاس من قبل لجنة اإلعتماد 

وتمت الموافقة علیها وتطبیقها ووالجدير بالذكر حصاااااااول الكلیة على اإلعتماد األكاديمى الدولى 

AACSB   بناء على ما تم صااایاعته بها من مقايیس ويتم تطبیقها إلى انن ويساااتمر  2012سااانة

 .   AACSBالدولى تطبیقها لتجديد اإلعتماد من قبل لجنة اإلعتماد األكاديمى 

 وتم عرضها على المحكمین ولم يتم تطییر اى شئ بها على اعتبار انها بنود ثابتة اليمكن تعديها.

 إعداد مقیاس اإلتجاه:  -ثالثاً:

 . ACSB اإلعتماد األكاديمى الدولى هدف المقیاس إلى قیاس اتجاه الطالب نحو الهدف من المقیاس:-

أنه يتمیز بإرتفاع درجة ثباته حیث ( Likertمقیاس لیكرت )خدام تم اساااااات االتجاهاهإلعداد مقیاس 

 وصدقه .

وهناك بعض الشاااااروط التي ينبطي مراعاتها عند إعداد وتصااااامیم مقايیس اإلتجاه بطريقة لیكرت 

 وهي :
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 التوازن بین الفقرات اإليجابیة والسلبیة للمقیاس ، وتوزيعها بشكل عشوائي .-

 لمقیاس ينبطي أن تكون :عند كتابة أو صیا ة عبارات ا-

 قصیرة بحیث ال تزيد على عشرين كلمة.• 

  یر مصو ة بالماضي .• 

 ال تعبر عن حقیقة أو أن تفسر على شكل حقیقة .• 

 تحتو  على فكرة واحدة بسیطة  یر مركبة .• 

 مكتوبة بلطة سهلة وواضحة المعنى .• 

 وضوع المراد قیاسه.أن تكون جمالً اعتقادية ، انفعالیة ، شعورية حسب الم• 

تعكس تعريف االتجاه المراد قیاساااااااه بحیث تتضااااااامن المكونات الفرعیة ) المعرفیة والوجدانیة • 

 استخدام بعض الكلمات بحذر شید)أو اعتدال(.• والسلوكیة ( لالتجاه 

 العبارة

اوافق 

بشدة 

(5) 

اوافق 

(4) 

ال 

اعارض 

(3) 

ال 

اوافق 

(2) 

أعارض 

بشدة 

(1) 

البحو  والدراسااااااات التى اهتمت بهذا الجانب تم كتابة عبارات المقیاس وأصاااااابح فى  بعد اإلطالع على

 عبارة . 20صورته النهائیة مكون من 

حتى يتم التعديل حسااب ارائهم حیث عرض الصاااورة األولیة للمقیاس على مجموعة من المحكمین :-

 (.Likert) اكدوا على اختیار مقیاس لیكرت

 30تم تطبیق المقیاس على عینة اسااااااتطالعیة مكونة من ( :Likert) التطبیق االسااااااتطالعي لمقیاس-

طالب ) یر المجموعة التجريبیة والضاااابطة (، لمعرفة مدى مناسااابة فقرات المقیاس من الناحیة اللطوية ، 

كذلك لحساب ثبات المقیاس وجائت النتائج تشیر الى عدم وجود  موض او اذدواجیة للمعنى فى العبارات 

 وح المعنى منها .المصا ة ووض

  2حساب متوسط الزمن = زمن اول طالب ف زمن اخر طالب خ حساب متوسط زمن المقیاس. -

 دقیقة . 22=  2خ  44=  26ف 18 

تم حسااااب ثبات المقیاس باساااتخدام معادلة )ألفا كرونباخ( وقد وجد أنه يسااااوى  :حساااااب ثبات المقیاس-

 قیاس صالحاً للتطبیق النهائي.أصبح الموهو معامل ثبات مناسب وبذلك   0.786

 جراءات البحث وإثبات صحة الفروض من خالل تبويب النتائج ومعالجتها إحصائیاً .إ -2

،لتحديد داللة الفروق بین التطبیق القبلي والتطبیق البعد   T "t-Testاساااااااتخدام الباحث اختبار "

لحساااااب فاعلیة المزج بین ( Blakeألدوات البحث، مع االسااااتعانة بمعادلة الكسااااب المعدل عند )

اسااتراتیجیه التعلم التعاونى واسااتراتیجیة العصااف الذهنى لتدريس المحتوى الدراسااى لمقرر نظم 

.المعلومات االدارية

 صخد(   –س( ف )س  –صخد  -)س= 

  اذ تمثل س = المتوسط الحسابي للمجموعة في القیاس البعد 

  ص= المتوسط الحسابي للمجموعة في القیاس القبلي

 .(154, 2003د. = الدرجة النهائیة العظمى للمقیاس )المحرز  , 
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 -اوالً التطبيق القبلى ألدوات القياس :
 

تم تطبیق أدوات القیاس القبلیة للتأكد من تكافؤ المجموعتین ) الضااااابطه والتجريبیة ( قبل التجريب ،         

ة ، للمقارنة بین المجموعتین الضااااااابطه للمجموعات المسااااااتقل T "Test-t )(1 )" (ثم اسااااااتخدام إختبار 

والتجريبیاة فى التطبیق القبلى لكال من) اإلختباار التحصاااااایلى و االتجااه نحو اإلعتمااد األكاديمى الدولى 

AACSB : )- 

 -: التحصيل -1

تم تطبیق اإلختبار التحصااااااایلى على عینة الدراساااااااة لكل من المجموعتین الضاااااااابطة والتجريبیة 

 و موضح بالجدول .وجائت النتائج كما ه

 (1الجدول رقم )

 المتوسط العدد القیاس
االنحراف 

 المعیارى

درجات 

 الحرية
 tقیمة 

مستوى 

 الداللة

حجم 

 االثر

 2.150 7.00 30 تجريبیة
58 0.794 

0.431 

  یر دالة

0.209 

 2.079 6.57 30 ضابطة 

 

المحسااااوبة والتي تساااااو  ( Tوباسااااتقراء النتائج الموضااااحة بالجدول السااااابق يتضااااح أن قیمة )

كما (، 58ودرجات حرية )( α ≤ 0.05(؛ اقل من قیمتها الجدولیة عند مساااااااتوى الداللة )0.794)

( وبذلك ال توجد داللة احصاااائیة بین 0,05)( اكبر من 0.431يظهر مساااتوى الداللة والذى بل)  )

ا على ما تقدم  ، (0.8(اقل من) 0.209وقد بل) حجم األثر)المجموعتین الضاااابطة والتجريبیة ، وتأسااایساااً

ال توجد فروق ذات داللة إحصاااائیة بین المجموعتین الضاااابطة والتجريبیة وذلك فى التطبیق  فإنه

القبلي لإلختبار التحصااااااایلى ،مما يدل على تكافؤ المجموعتین الضاااااااابطة والتجريبیة قبل اجراء 

 .التجربة 

  -اإلتجاه : -

على عینة الدراسة ، لكل من  AACSBألكاديمى الدولى تم تطبیق مقايیس االتجاه نحو اإلعتماد ا

 المجموعتین الضابطة والتجريبیة وجائت النتائج كما هو موضح بالجدول .

 (2الجدول رقم )

 المتوسط العدد القیاس
االنحراف 

 المعیارى

درجات 

 الحرية
 tقیمة 

مستوى 

 الداللة
 حجم االثر

 1.768 21.86 30 تجريبیة
58 1.104 

0.247 

 دالة یر 
0.209 

 1.747 21.37 30 ضابطة

                                                             

، 1991ة ، اانجإلو اوم،ااااات ا ، فؤاد ابو حطب ، آمال صاااااادن ، ماابح اوطرق التن او رإلحص ايح،ااااااة  ، اوطط ا اااو  ، او ابت  (1
  383-366ص ص 
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یة بین المجموعتین الضاااااااابطة 2يتضاااااااح من جدول ) ( انه ال توجد فروق ذات داللة إحصاااااااائ

والتجريبیااة، وذلااك فى التطبیق القبلي لمقیاااس اتجاااه الطالب نحو االعتماااد االكاااديمى  الاادولى 

AACSB لدالل تائج ،ويظهر ذلك فى مساااااااتوى ا باقى الن ( اكبر من 0.247ة فهو )،ويدعم ذلك 

(؛ اقل من قیمتها 1.104( المحسااوبة والتي تساااو  )Tأن قیمة )(، كما يتضااح من الجدول 0,05)

وتأساایساااً على النتائج الظاهرة يدل (،58ودرجات حرية )( α ≤ 0.05الجدولیة عند مسااتوى الداللة )

 على تكافؤ المجموعتین الضابطة والتجريبیة قبل اجراء الدراسة.

كما قام الباحث باساااااااتخدام تحلیل التباين  -ل التباين داخل المجموعات وبین المجموعات :تحلی

( ، للتحقق من تكاااافؤ مجموعتي البحاااث قبااال إجراء One-way ANOVAأحااااد  االتجااااه)

المعالجة التجريبیة، للكشاااااااف عن تكافؤ وتجانس مجموعات البحث في التطبیق القبلي لكل من ) 

(، لمعرفة ما إذا  AACSBمقیاس االتجاه نحو االعتماد االكاديمى الدولى االختبار التحصیلي، و 

 كانت هناك فروق دالة إحصائیاً بین متوسطات الدرجات، والجدول التالي يوضح هذه النتائج:

نتائج تحلیل التباين في  ( 3جدول رقم )

 التطبیق القبلي ألدوات الدراسة

 المصدر المتغير
درجات 

 الحرية

مجموع 

 بعاتالمر

متوسط 

 المربعات

 قيمة

(F) 
 الداللة

االختبار 

 التحصیلى

بین 

 المجموعات
1 2,817 2,817 

0.630 
 یر 

 دالة

داخل 

 المجموعات
58 259,367 4,472 

المجموع 

 الكلى
59 262,183  

مقیاس 

 االتجاه

بین 

 المجموعات
1 3.750 3.750 

1.219 
 یر 

 دالة

داخل 

 المجموعات
58 187.433 3.076 

المجموع 

 الكلى
59 182.183  

وباساااااتقراء النتائج في الجدول الساااااابق يتضاااااح عدم وجود فروق بین المجموعتین) الضاااااابطة، 

( في Fالتجريبیة( في درجات كل من االختبار التحصااااااایلي ومقیاس اإلتجاه , حیث بلطت قیمة )

( فى مقیاس Fبلطت قیمة )(، كما 0.05( وهي  یر دالة عند مستوى )0.630االختبار التحصیلي )

وبما ،(, وهي نسااب أقل من قیمتها الجدولیة 0.05( وهي  یر دالة عند مسااتوى )1.219االتجاه  )

( المحسوبة أقل من قیمتها الجدولیة فإن هذا يعنى أنه ال توجد فروق دالة إحصائیًا بین Fأن قیمة )
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لبحث قبل التجريب، وأن هناك المجموعات ، مما يدل على تكافؤ مجموعتي البحث في متطیرات ا

 تجانًسا بین مجموعتى البحث )الضابطة والتجريبیة( في التحصیل واالتجاه.

وتأسیساً على ما سبق فقد وثبت لدى الباحث ان المجموعتین متكافمتین مما يعطى االشارة إلى بدء 

 .التطبیق التجريبى للبحث

 -سارت إجراءات البحث على النحو التالي :

 ث على موافقة من قبل القسم)نظم المعلومات االدارية( على اجراء البحث، وتبعها حصل الباح

 الحصول على موافقة عمید الكلیة.

 .التنسیق مع الزمالء المشتركین فى تدريس المقرر الدراسى 

  بدأ الباحث فى تزويد الطالب بالتعلیمات،وهى تتوافق مع معايیر شااااااامون الطالب من ناحیة

 % من المحاضرات .25ارات فى حالة الطیاب الحرمان من اإلختب

  تصااااامیم نموذج يمزج بین اساااااتراتیجیة التعلم التعاونى والعصاااااف الذهنى ضااااامن المحتوى

الدراسااااااى لمقرر)نظم المعلومات االدارية(، الخاص بالمجموعة التجريبیة ،ويكون خاص بالمعلم 

 فقط .

 خص المقرر الدراساااى من خالل إىهار المصااافوفة الخاصاااة بالقیاس لإلعتماد الدولى والتى ت

 (.BLACK BOARDمنهجیة المقرر المدرجة على صفحة نظام التعلم االلكترونى بالكلیة )

  -ثانيا: التطبيق البعدي ألدوات القياس :

تطبیق اإلختبااار التحصااااااایلى  -تم تطبیق أدوات البحااث بعاادياااً على طالب العینااة كمااا يلي :     

المجموعة البحثیة )المجموعة التجريبیة والمجموعة الضااااابطة ومقیاس االتجاه على جمیع طالب 

 AACSBمصفوفة مقايیس االعتماد الدولى ( ورصد النتائج لكل مجموعة ، وكذلك رصد نتائج 

 .التى حصل علیها طالب المجموعتین أثناء فترة التجربة البحثیة المرتبطة بالمقرر الدراسى

  -رها :نتائج الدراسة واثبات صحة الفروض وتفسي
  -: التحصيل-1

تم تحديد فاعلیة المزج بین اسااااااتراتیجیتى العصااااااف الذهنى والتعلم التعاونى مع المحتوى العلمى 

لمقرر نظم المعلومات اإلدارية على أفراد عینة البحث، لمحور التحصااااااایل، من خالل التحقق من 

داللة الفرق بین  الثالث( من فروض البحث ؛ ولذلك تم حساااااب –الثانى –صااااحة الفروض )اإلول

متوسااااطي درجات أفراد العینة في التطبیقین القبلي والبعد  إلختبار التحصاااایل، وذلك باسااااتخدام 

 ، وتم التوصل إلى النتائج الموضحة . t-Testاختبار 

( بین متوسطى درجات α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى ) -: الفرض األول

البعد  لإلختبار التحصااایلى للمجموعة التجريبیة لصاااالح التطبیق البعد  التطبیق القبلي والتطبیق 

 لإلختبار  التحصیلى .

،وجاءت النتائج وكذلك تم حساااااب حجم التأثیرالمرتبطة،  اتللمجموع " T"  تم اسااااتخدام اختیار 

التطبیق القبلى والبعادى لالختیاار التحصااااااایلى  بین  يوضاااااااح الفروق (4جادول رقم )كاالتاالى : 

 موعة التجريبیة .للمج
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االنحراف  المتوسط القیاس

 المعیارى

متوسط 

 الفروق

االنحراف 

المعیارى 

 للفروق

درجات 

 الحرية

مستوى  tقیمة 

 الداللة

حجم 

 االثر

 00.0 47,311 29 3,519 30,40 2.220 36,97 بعدى

 دالة

17,57 

 2,079 6,57 قبلى

 

( المحسااااوبة والتي تساااااو  Tتضااااح أن قیمة )وباسااااتقراء النتائج الموضااااحة بالجدول السااااابق ي

( ؛ مما يدل على وجود α ≤ 0.05(؛ أكبر من قیمتها الجدولیة عند مساااااااتوى الداللة )47,311)

فرق دال إحصاااائیًا بین متوساااط درجات أفراد العینة في التطبیق القبلي الختبار التحصااایل ، وبین 

على؛ وهو متوسط درجاتهم في التطبیق متوسط درجاتهم في التطبیق البعد ؛ لصالح المتوسط األ

( وهو حجم اثر كبیر ،وقد كان حجم 17,57البعد ، وبالنظر فى نتیجة معادلة حجم األثر تبل) )

ا  0.8تأثیر المتطیر المسااتقل على التابع ) التحصاایل ( تأثیراً كبیراً حیث انه اكبر من ) (، وتأساایسااً

إلساااااتراتیجیات)التعلم التعاونى والعصاااااف الذهنى( على ما تقدم فإنه يوجد أثرا كبیرا للمزج بین ا

المساااتخدمة فى عملیة التدريس على تحسااان مساااتوى الطالب التحصااایلى ولذلك تم قبول الفرض 

 األول من فروض البحث.

وللتحقق من فاعلیة المزج اساااااااتراتیجیات )التعلم التعاونى والعصاااااااف الذهنى( المساااااااتخدمة فى 

مجموعة التجريبیة ، تم حساب نسبة الكسب المعدل باستخدام التدريس على تنمیة التحصیل لدى ال

(؛ وذلك باساااااتخدام متوساااااطي الدرجات القبلیة والبعدية ألفراد العینة على اختبار Blakeمعادلة )

  (: 5التحصیل، وتم التوصل إلى النتائج الموضحة بجدول رقم )

 لمقرر الدراسى :نسبة الكسب المعدل لدرجات أفراد العينة على اختبار التحصيل ل

 التطبيق - البيان
الدرجة 

 العظمى
 نسبة الكسب المعدل المتوسط

 البعدى
40 

36,97 
10.109 

 6,57 القبلى

لدرجات ( Blake)وباستقراء النتائج الموضحة بالجدول السابق يتضح أن قیمة الكسب المعدل 

(، مما يدل على 1.2أكبر من )أفراد عینة البحث على اختبار التحصیل المرتبط بالمقرر الدراسى، 

فاعلیة المزج بین استراتیجیتى العصف الذهنى والتعلم التعاونى مع المحتوى العلمى لمقرر نظم 

 المعلومات اإلدارية على أفراد المجموعة التجريبیة في التحصیل. 

( بین متوسااااااطى α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة احصااااااائیة عند مسااااااتوى ) -: الفرض الثانى

التطبیق القبلي والتطبیق البعد  لإلختبار التحصاایلى للمجموعة الضااابطة لصااالح التطبیق  درجات

 البعد  لإلختبار التحصیلى. 

المرتبطة  وجاءت النتائج كما يوضاااااحها الجدول التالى  ات، للمجموع " T"  تم اساااااتخدام اختبار

یلى يوضح الفرق بین التطبیقین القبلى والبعدى لإلختبار التحص (6جدول):
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 لضابطه .اللمجموعة 
اإلنحراف  المتوسط القياس

 المعيارى

متوسط 

 الفروق

اإلنحراف 

المعيارى 

 للفروق

درجات 

 الحرية

مستوى  tقيمة 

 الداللة

حجم 

 االثر

 00.0 14,464 29 3.383 8,933 1.911 15.93 بعدى 

 دالة

5.37 

 2.150 7 قبلى 

( المحسوبة والتي تساو  Tق يتضح أن قیمة )وباستقراء النتائج الموضحة بالجدول الساب

( ؛ 29( وعند درجة حرية )α ≤ 0.05(؛ أكبر من قیمتها الجدولیة عند مستوى الداللة )14,464)

مما يدل على وجود فرق دال إحصائًیا بین متوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة، في التطبیق 

التطبیق البعد ؛لصالح المتوسط األعلى؛ وهو القبلي الختبار التحصیل، وبین متوسط درجاتهم في 

متوسط درجاتهم في التطبیق البعد ، وتأسیًسا على ما تقدم فإنه تم قبول الفرض الثانى من فروض 

 البحث.

( ان هناك تحسن ولكنه بسیط فى مستوى التحصیل الدراسى مما يدل 6ويتضح من جدول رقم ) 

حسن مستواهم التحصیلى بالقدر المطلوب او على ان مستوى طالب المجموعة الضابطة لم يت

 المأمول .

(؛ وذلك باستخدام متوسطي الدرجات Blakeتم حساب نسبة الكسب المعدل باستخدام معادلة )

بجدول رقم القبلیة والبعدية ألفراد العینة على اختبار التحصیل، وتم التوصل إلى النتائج الموضحة 

 (7:)  

 المرتبط بالمقرر الدراسى: اد العینة على اختبار التحصیلنسبة الكسب المعدل لدرجات أفر

 التطبيق البيان
الدرجة 

 العظمى
 المتوسط

نسبة الكسب 

 المعدل

 البعدى
40 

15.93 
0.594 

 7 القبلى

سابق يتضح أن قیمة الكسب المعدل ل) ستقراء النتائج الموضحة بالجدول ال ( لدرجات Blakeوبا

(، مما يدل على عدم فاعلیة التدريس 1.2ختبار التحصیل اقل من )أفراد المجموعة الضابطة فى ا

لة البحث ،  جاء فى مشاااااااك ما  ية  لمقرر نظم المعلومات اإلدارية ، وهذا يؤكد  ید قة التقل بالطري

إنخفاض وضاااعف مساااتوى الطالب ، و أن هناك العديد من المفاهیم العلمیة يجد الطالب صاااعوبة 

یات تدريس تتوافق مع التحديات الجديدة لإلعتماد األكاديمى في إسااااتیعابها، عدم وجود اسااااتراتیج

(، فالتدريس بالنمط التقلیدى لم يعد يجنى ثماره فى العملیة التعلیمیة ، كل ذلك AACSBالدولى)

يجعل الطالب لديهم شااعور ساالبى نحو تخطیهم حاجز المقرر الدراسااى، ولذلك فهم يحاولون دائماً 

 العتذار عن دراسته وارجاءه لفصول دراسیة الحقة .التاجیل للمقرر الدراسى او ا
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( بین متوسطى درجات α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى) -: الفرض الثالث

المجموعتین الضااااااابطة والتجريبیة فى التطبیق البعد  لإلختبار التحصاااااایلى لصااااااالح المجموعة 

 التجريبیة .

  -لمستقلة وجاءت نتائجه كما يوضحها الجدول التالى:" للمجموعات ا Tتم استخدام اختبار " 
 (8جدول رقم)

االنحراف  المتوسط العدد القياس

 المعيارى

درجات 

 الحرية

مستوى  tقيمة 

 الداللة

حجم 

 االثر

 0.00 39,329 58 2.22 36.97 30 تجريبیة 

 دالة

10.33 

 1.91 15,93 30 ضابطة

( المحسااااوبة والتي تساااااو  Tلسااااابق يتضااااح أن قیمة )وباسااااتقراء النتائج الموضااااحة بالجدول ا

( وعند درجات حرية α ≤ 0.05(؛ أكبر من قیمتها الجدولیة عند مساااااااتوى الداللة )39,329)

كما يتضح بین المجموعتین التجريبیة والضابطة،   (؛ مما يدل على وجود فرق دال إحصائیًا58)

التحصااااااایل للمجموعة التجريبیة بل)  من الجدول الساااااااابق أن المتوساااااااط البعد  لدرجات اختبار

بفارق  (15,93(, والمتوساط البعد  لدرجات اختبار التحصایل للمجموعة الضاابطة بل) )36.97)

(, مما يدل على فاعلیة المزج بین اساااااااتراتیجیتى العصاااااااف الذهنى والتعلم التعاونى مع 21.04)

وعااة التجريبیااة ، في زيااادة المحتوى العلمى لمقرر نظم المعلومااات اإلداريااة على أفراد المجم

 التحصیل المعرفي, وعلیه يثبت صحة الفرض الثالث.

ويرجع الباحث هذه النتیجة ، إلى فاعلیة المزج بین استراتیجیتى العصف الذهنى والتعلم التعاونى 

مع المحتوى العلمى لمقرر نظم المعلومات اإلدارية على أفراد المجموعة التجريبیة ؛ لما لها من 

إيجااابي في التحصااااااایاال للمجموعاة التجريبیااة ، كمااا تتیح اساااااااتراتیجیااات التاادريس )التعلم تاأثیر 

العصاااااااف الاذهنى( تفاااعال الطالب مع اقرانهم فى المجموعاة ، وكاذلاك مراقبااة المعلم -التعاااونى

لألفكار، والرد على استفسارت المجموعة ، والتواصل الدائم للمجموعة يشعرهم بالجدية و يحفز 

لتواصاال، والتشااجیع على المناقشااة والحوار وطرح األسااملة ، وهي من النشاااطات العمل ويعزز ا

  المهمة في حدو  نتیجة إيجابیة للعملیة التعلیمیة.

العصف الذهنى( فى محتوى المقرر الدراسى -ان التوىیف الناجح الستراتیجیات )التعلم التعاونى

لمجموعة التجريبیة ، وسااااهم في تحقیق ، سااااعد ذلك على زيادة المعلومات والمفاهیم لدى أفراد ا

مستوى مرتفع ، في التطبیق البعد  الختبار التحصیل ،اما بالنسبة للمجموعة الضابطة فإن هناك 

العديد من المفاهیم العلمیة يجد الطالب صااااعوبة في إسااااتیعابها، عدم وجود اسااااتراتیجیات تدريس 

فالتدريس بالنمط التقلیدى لم يعد يجنى تتوافق مع التحديات الجديدة لإلعتماد األكاديمى الد ولى، 

ثماره فى العملیة التعلیمیة ويحقق العائد المنتظر ، وهذا ما اكدته دراساااااااة كل من ) الشااااااارارى ، 

( ، وقد 2005؛ الحیلة، 2003الخور، ،  2005 ، إبراهیم، 2005مرعى و الحیلة  ،2017

، 2013ماد الدين الوساااایمى ،ع2013، حنان مصااااطفى أحمد2008اشااااار كل من) كوثر كوجاك 

( إلى أهمیة الحاجة إلى تنوع طرق وأساااالیب وإساااتراتیجیات التدريس ألن التنوع  2012شاااحاته 

 .مبدأ أساسى من مباد  التمیز فى التعلیم
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  -اإلتجاه :-2

تم تحديد فاعلیة المزج بین اسااااااتراتیجیتى العصااااااف الذهنى والتعلم التعاونى مع المحتوى العلمى 

جاه ، من خالل التحقق من  لمقرر نظم نة البحث ، لمحور اإلت المعلومات اإلدارية على أفراد عی

السادس( من فروض البحث ؛ ولذلك تم حساب داللة الفروق  –الخامس –صحة الفرروض )الرابع

بین متوسطي درجات أفراد العینة في التطبیقین القبلي والبعد  إلختبار التحصیل، وذلك باستخدام 

 ، وتم التوصل إلى النتائج الموضحة . t-Testاختبار 

( بین متوسااااااطى α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة احصااااااائیة عند مسااااااتوى ) -: الفرض الرابع

درجاااات التطبیق القبلي والتطبیق البعاااد  لمقیااااس اإلتجااااه نحو االعتمااااد اإلكااااديمى الااادولى 

AACSB ختیارللمجموعة التجريبیة لصااااالح التطبیق البعد . تم اسااااتخدام ا  "T " اتللمجموع 

 -،وجاءت النتائج كالتالى:وكذلك تم حساب حجم التأثیرالمرتبطة، 
 (.9جدول رقم)

 المتوسط القياس
االنحراف 

 المعيارى

متوسط 

 الفروق

االنحراف 

المعيارى 

 للفروق

درجات 

 الحرية
 tقيمة 

مستوى 

 الداللة

حجم 

 االثر

 5.837 89.17 بعدى
67.300 5.639 29 65.364 

00.0 

 دالة
24.276 

 1.717 21.87 قبلى

تظهر نتائج الجدول ان تاثیر التدريس بإستخدام المزج بین إستراتیجیة التعلم التعاونى واستراتجیة 

،  ACSBالعصااااااف الذهنى ، كان له اثر كبیرعلى إتجاه الطالب نحو اإلعتماد األكاديمى الدولى 

( المحسااااوبة والتي تساااااو  Tيتضااااح أن قیمة )وبإسااااتقراء النتائج الموضااااحة بالجدول السااااابق 

( ،وعند درجات حرية α ≤ 0.05(؛ أكبر من قیمتها الجدولیة ،عند مساااااااتوى الداللة )65.364)

( ، مما يدل على وجود فرق دال إحصائیًا بین متوسط درجات أفراد العینة في التطبیق القبلي 29)

یة بارات االلكترون خدام االخت جاه نحو اسااااااات یاس االت لذ  بل) ) لمق (، وبین متوساااااااط 21.87؛ وا

(، لصاااااااالح المتوساااااااط األعلى؛ وهو متوساااااااط 89.17درجاتهم في التطبیق البعد ؛ والذ  بل) )

 درجاتهم في التطبیق البعد ، وتأسیًسا على ما تقدم فإنه؛تم قبول هذا الفرض من فروض البحث.

باستخدام متوسطي الدرجات  (؛ وذلكBlakeكما تم حساب نسبة الكسب المعدل باستخدام معادلة )

جدول القبلیة والبعدية ألفراد العینة على مقیاس اإلتجاه، وتم التوصل إلى النتائج الموضحة 
 نسبة الكسب المعدل لدرجات أفراد العینة على مقیاس االتجاه:(:10رقم)

 البيان

 التطبيق
 نسبة الكسب المعدل المتوسط الدرجة العظمى

 القبلي

100 

89.17 

6.887 

 21.87 البعد 
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(، لدرجات Blakeوبإستقراء النتائج الموضحة بالجدول السابق يتضح أن قیمة الكسب المعدل ل)

(، مما يدل على فاعلیة التدريس بإساااتخدام المزج 1.2أفراد المجموعة التجريبیة للبحث أكبر من )

كبیر على إتجاه الطالب  بین إستراتیجیة التعلم التعاونى واستراتجیة العصف الذهنى ؛ كان له اثر

 .ACSBنحو اإلعتماد األكاديمى الدولى 

( بین متوساااطى α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة احصاااائیة عند مساااتوى )-الفرض الخامس :

درجاااات التطبیق القبلي والتطبیق البعاااد  لمقیااااس اإلتجااااه نحو االعتمااااد األكااااديمى الااادولى 

AACSB  ختیارتم اسااااااتخدام ا، للمجموعة الضااااااابطة  "T " وكذلك تم المرتبطة،  اتللمجموع

 -،وجاءت النتائج كالتالى:حساب حجم التأثیر
 (11جدول رقم )

 المتوسط القياس
االنحراف 

 المعيارى

متوسط 

 الفروق

االنحراف 

المعيارى 

 للفروق

درجات 

 الحرية
 tقيمة 

مستوى 

 الداللة

حجم 

 االثر

 1.826 21,33 بعدى
0.033 2.710 29 0.067 

0.947 

  یردالة
0.02 

 1.790 21.37 قبلى

ان مسااااتوى الداللة  یر دال ، وكذك قلة حجم االثر عن  Tمن الجدول عند تطبیق اختبار  يتضااااح

نتیجة  ACSBمما يدل على ان الطالب لم يتأثر اتجاههم ناحیة االعتماد االكاديمى الدولى  0.8

 المقررمن مقايیس.استخدام طرق تدريس تقلیدية ال تتماشى مع ما يوجد ب

( بین متوسااااطى α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة احصااااائیة عند مسااااتوى ) -الفرض السااااادس :

درجااات المجموعتین الضااااااااابطااة والتجريبیااة لمقیاااس اإلتجاااه نحو االعتماااد األكاااديمى الاادولى 

AACSB .لصالح المجموعة التجريبیة 

تائجه كما يوضحها " للمجموعات المستقلة وجاءت ن Tتم استخدام اختبار " 

 الجدول التالى:
 (12جدول رقم )

االنحراف  المتوسط العدد القياس

 المعيارى

درجات 

 الحرية

مستوى  tقيمة 

 الداللة

 حجم االثر

 0.00 67,537 58 5.837 89.17 30 تجريبیة 

 دالة

17.74 

 1,790 21,37 30 ضابطة

( المحسااااوبة والتي تساااااو  Tن قیمة )وباسااااتقراء النتائج الموضااااحة بالجدول السااااابق يتضااااح أ

( وعند درجات حرية α ≤ 0.05(؛ أكبر من قیمتها الجدولیة عند مساااااااتوى الداللة )67,537)

 كما يتضحبین المجموعتین، التجريبیة والضابطة،   (؛ مما يدل على وجود فرق دال إحصائیًا58)

یة بل) )من الجدول الساااااااابق أن المتوساااااااط البعد  لمقیاس االتجاه للمجموعة  (, 89.17التجريب

(, ومن خالل العرض السابق  67.8بفارق )،  (21.37والمتوسط البعد  للمجموعة الضابطة بل) )

( على درجاااات التطبیق البعااادى للمجموعتین الضاااااااااابطاااة Tيتضاااااااح ؛ بعاااد تطبیق اختباااار)

ذات ، ان هنااك فروق   AACSBوالتجريبیاة،لمقیااس االتجااه نحو اإلعتمااد االكااديمى الادولى 
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داللة احصائیة وكذلك حجم كبیر لالثرمما يدل على ان التدريس باستخدام المزج بین إستراتیجیات 

التعلم التعاااونى والعصاااااااف الااذهنى اثر كبیر على المجموعااة التجريبیااة ، فى حین ان التاادريس 

صادق، ) مال باستخدام الطرق التقلیدية لم يكن له تاثیر على المجموعة الضابطة ، ويؤكد كل من 

( أن االتجاهات عبارة  471، ص.2003عبد المجید نشاااواتي، 692، ص. 1996فؤاد أبو حطب، 

عن أنماط سلوكیة يمكن اكتسابها وتعديلها ، وهناك دراسات تم تطبیقها داخل المؤسسات الجامعیة 

، أىهرت نتائجها أن هناك اتجاهات إيجابیة داخل المؤسااسااات الجامعیة من طالب وأساااتذة، نحو 

التطور التعلیمى وتقبل ذلك التطوير وتوىیفه فى العملیة التعلیمیة ، مثل دراساااات: )محمد بدو ، 

2016،Falloon, 2012; Small, et al. 2012; Martin, et al, 2013; Oassim, et al, 

2015; Topal, 2016  على اهمیة استخدام اإلستراتیجیات ( ، وانطالقاً من ذلك يمكن ان نستدل

تدري یةال التى تمكن الطالب من التفاعل مع وتأثیرها على المتعلمین فى تطییر اتجاهاتهم ، ، سااااااا

 ,Govender, 2012; Mullerالمؤسسة التطويرية والتنموية ،ومنها دراسات كل من: )أهداف 

et al, 2014; Abdullah, et al, 2015; Akturk, et al, 2015; Kumar, 2015; Varol, 

2015; Dastjerdi, 2016; Kedrowicz, et al, 2016; Raman, 2016 تزيد من ( ، حیث

،فى الناااحیااة AACSB وعى الطااالااب ناااحیااة ماادى االساااااااتفااادة من اإلعتماااد األكاااديمى الاادولى

 وعلیه يثبت صحة الفرض السادس . االكاديمیة والشخصیة على حد سواء ،

 -المرتبطة بالمقرر الدراسى : AACSBمقايیس االعتماد الدولى 

تقییم متواصااال طوال الفصااال الدراساااى  AACSBاالكاديمى الدولى  تعتبر مقايیس االعتماد      

للطالب، فى اداء مجموعة من المهام ، التى توجد فى منهجیة المقرر الدراساااااااى ،ولذلك فقد تم 

قیاسها فى نهاية الفصل، من خالل تجمیع للدرجات التى حصل علیها الطالب سواء فى المجموعة 

ة او المجموعة الضااااااابطة ، وال يمكن عمل اختبار قبلى لها ولذلك تم قیاسااااااها بعدى فقط التجريبی

% 60درجة ( تقسااام كالتالى ) 100،كماانه تجدر االشاااارة الى ان  توزيع درجات المقرر وهى ) 

المدرجة بمنهجیة المقرر و  AACSBمنها تهتم بمصااااااافوفة مقايیس االعتماد االكاديمى الدولى 

 % (.40ئىاالختبارالنها

تم تحديد فاعلیة المزج بین اساااااااتراتیجیتى العصاااااااف الذهنى والتعلم التعاونى مع المحتوى       

العلمى لمقرر نظم المعلوماااات اإلدارياااة ،على أفراد عیناااة البحاااث ، لمحور مقاااايیس االعتمااااد 

المرتبطة بالمقرر الدراسااااى ، من خالل التحقق من صااااحة الفرض  AACSBاالكاديمى الدولى 

لسااااابع( من فروض البحث ؛ ولذلك تم حساااااب داللة الفرق بین متوسااااطي درجات أفراد العینة )ا

للمجموعات المستقلة ، وتم التوصل إلى  t-Testالتجريبیة (، وذلك باستخدام اختبار  –)الضابطة 

 النتائج الموضحة.

طى ( بین متوساااااα ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة احصاااااائیة عند مساااااتوى ) -الفرض الساااااابع:

درجات المجموعتین الضاااااااابطة والتجريبیة فى التطبیق لمصااااااافوفة مقايیس اإلعتماد األكاديمى 

 المرتبطة بالمقرر الدراسى لصالح المجموعة التجريبیة .  AACSBالدولى 
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 (13جدول رقم )

االنحراف  المتوسط العدد القياس

 المعيارى

درجات 

 الحرية

مستوى  tقيمة 

 الداللة

حجم 

 االثر

 0.00 17.510 58 4.037 49 30 يبیة تجر

 دالة

4.598 

 5.182 28 30 ضابطة 

 

للعینات المساااااااتقلة ، على الدرجات الخاصاااااااة بمقايیس االعتماد  Tاىهرت نتائج تطبیق اختبار 

المرتبطة بالمقرر الداساااااااى )نظم المعلومات االدارية( للمجموعتین  AACSBاالكاديمى الدولى 

ان التدريس باسااتخدام إسااتراتیجیات )التعلم التعاونى والعصااف الذهنى (،  الضااابطة والتجريبیة ،

المرتبطة بالمقرر الدراسااااى   ACSBكان لها تأثیر كبیر على مقايیس اإلعتماد األكاديمى الدولى 

، وكذلك مسااتوى الداللة ، وىهر ذلك فى فروق الدرجات والمتوسااطات للمجموعتین اثناء تطبیق 

وباسااتقراء النتائج الموضااحة بالجدول السااابق .،  0.8اء حجم االثر اكبر من المقايیس علیهم ، وج

(؛ أكبر من قیمتها الجدولیة عند مسااتوى 17.510( المحسااوبة والتي تساااو  )Tيتضااح أن قیمة )

بین   (؛ مما يدل على وجود فرق دال إحصاااااااائًیا58( وعند درجات حرية )α ≤ 0.05الداللة )

من الجدول السااابق  كما يتضااحضااابطة لصااالح المجموعة التجريبیة ، المجموعتین، التجريبیة وال

لدولى  ماد االكاديمى ا لدرجات لمقايیس االعت یة بل)  AACSBأن متوساااااااط ا للمجموعة التجريب

(، ومن خالل العرض 21بفارق )،  (28(, والمتوسااااااط لدرجات المجموعة الضااااااابطة بل) )49)

ائیة وكذلك حجم كبیر لالثر، مما يدل على ان ان هناك فروق ذات داللة احصااااالسااااابق،  يتضااااح 

التدريس باساااااااتخدام المزج بین إساااااااتراتیجیات التعلم التعاونى والعصاااااااف الذهنى اثر كبیر على 

، فى حین  AACSBالمجموعة التجريبیة فى تحسااین درجات مقايیس االعتماد االكاديمى الدولى 

المرجوة  على المجموعة الضااااابطة ، مما ان التدريس باسااااتخدام الطرق التقلیدية لم يعطى ثماره 

العصاااف الذهنى( ، التى  –يدل على اهمیة المزج بین اإلساااتراتیجیات التدريسااایة )التعلم التعاونى 

فى المقرر الدراسى ،  AACSBاالكاديمى الدولى تمكن الطالب من التفاعل مع مقايیس االعتماد 

وعلیه يثبت  ،AACS تماد األكاديمى الدولىوتزيد من وعى الطالب ناحیة مدى االستفادة من اإلع

 صحة الفرض.

وقد اكدت العديد من الدراسااااااات على ان االعتماد االكاديمى يعد، بمثابة تصااااااويت بمنح الثقة في 

إستراتیجیة  المؤسسة التعلیمیة ، والحوكمة، وعملیات التحسین المستمرة الدقیقة ، وتحاول الكثیر 

ركب التقدم المعرفى والتكنولوجى المتسااااااارع ،والسااااااعي من المؤسااااااسااااااات التعلیمیة مسااااااايرة 

نحوالحصاااااااول على االعتماد الخارجي لبرامجها، ورفع جودة مخرجاتها بما يتالءم مع متطلبات 

،مامي، میرة، 2013، الزعبي، 2016ومنها دراسة )دراسة قمبر ,،  سوق العمل، ومعايیر التعلیم

 (.2013، سمهود، 2014،الفكي، 2013

  -لكلى لدرجات المقرر الدراسى :المجموع ا

تم تحديد فاعلیة المزج بین استراتیجیتى العصف الذهنى والتعلم التعاونى مع المحتوى العلمى      

لمقرر نظم المعلومات اإلدارية ، على أفراد عینة البحث ،وذلك للمجموع الكلى لدرجات المقرر 

تهتم بمصااااااافوفة مقايیس االعتماد % منها 60درجة ( تقسااااااام كالتالى ) 100وهى ) الدراساااااااى 
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، من خالل % (40الماادرجااة بمنهجیااة المقرر و االختبااارالنهااائى AACSBاالكاااديمى الاادولى 

التحقق من صاااااااحة الفرروض )الثامن( من فروض البحث ؛ ولذلك تم حسااااااااب داللة الفرق بین 

نة )الضاااااااابطة  بار  –متوساااااااطي درجات أفراد العی یة (، وذلك باساااااااتخدام اخت  t-Testالتجريب

 ،للمجموعات المستقلة ، وتم التوصل إلى النتائج الموضحة.

( بین متوسااااااطى α ≤ 0.05توجد فروق ذات داللة احصااااااائیة عند مسااااااتوى ) -الفرض الثامن :

)االختبار لدرجات المقرر الدراسى  المجموع الكلىدرجات المجموعتین الضابطة والتجريبیة فى 

( لصالح المجموعة التجريبیة AACSBلدولى االكاديمى التحصیلى ف مصفوفة القیاس لإلعتماد ا
 (14جدول رقم )

االنحراف  المتوسط العدد القياس

 المعيارى

درجات 

 الحرية

مستوى  tقيمة 

 الداللة

حجم 

 االثر

 7.260 دالة 27.646 58 4.652 86.87 30 تجريبیة 

 5.819 49.27 30 ضابطة

 ،، ورصد النتاتج لكل من المحموعتین الضابطة والتجريبیةبعد تطبیق اختبار ت للعینات المستقلة 

تبین ان هناك فروق ذات داللة احصائیة ، ىهرت فى المجموع الكلى لدرجات المقرر الدراسى ، 

 لصالح المجموعة التجريبیة .

( المحسااااوبة والتي تساااااو  Tوباسااااتقراء النتائج الموضااااحة بالجدول السااااابق يتضااااح أن قیمة )

( وعند درجات حرية α ≤ 0.05ر من قیمتها الجدولیة عند مساااااااتوى الداللة )(؛ أكب27.646)

 كما يتضحبین المجموعتین، التجريبیة والضابطة،  (؛ مما يدل على وجود فرق دال إحصائیًا58)

(, والمتوسااط لدرجات 86.87من الجدول السااابق أن المتوسااط لدرجات المجموعة التجريبیة بل) )

( لصاااااااالح المجموعة التجريبیة, ومن خالل 37.6بفارق )،  (49.27المجموعة الضاااااااابطة بل) )

على ان التدريس باساااااااتخدام المزج بین إساااااااتراتیجیات التعلم التعاونى يدل  ،العرض الساااااااابق  

والعصااااااف الذهنى؛ اثر كبیر على المجموعة التجريبیة ، فى حین ان التدريس باسااااااتخدام الطرق 

ى المجموعة الضاااااااابطة، مما يدل على اهمیة اساااااااتخدام التقلیدية كان له تاثیر ضاااااااعیف جداً عل

التى تساعد على متابعة أداء الطالب بشكل مستمر لتعزيز نواحي القوة اإلستراتیجیات التدريسیة 

تمكن الطالب من التفاعل مع (، وبالتالى 2002ومعالجة نواحي القصاااااااور في األداء )العازمي، 

ى المقرر الدراسى ، وتزيد من وعى الطالب ناحیة ف AACSBأهداف اإلعتماد األكاديمى الدولى 

فى الناحیة االكاديمیة والشااخصاایة على  AACSBمدى االسااتفادة من اإلعتماد األكاديمى الدولى 

حد سواء ، كما ان زيادة الدرجات للمجموعة التجريبیة وارتفاع قیمة حجم االثر فى كل مفردة من 

 –میة المزج بین إسااااتراتیجیات التعلم ) التعاونى مفردات قیاسااااات المقرر الدراسااااى يدل على اه

لديهم؛ من أجل  اإلبداع طاقات العصاااااااف الذهنى ( ، والتى وتزيد من دافعیة الطالب ، و إطالق

 ، إبراهیم، 2005رفع مستواهم العلمي ، وقد اشارت الى ذلك دراسات كل من  )مرعى و الحیلة 

، حنااان 2008ار كاال من) كوثر كوجاااك ( ، كمااا اشاااااااا2005؛ الحیلااة، 2003، الخور،  2005

( إلى أهمیة الحاجة إلى تنوع  2012، شاااحاته 2013،عماد الدين الوسااایمى 2013مصاااطفى أحمد

طرق وأسااااالیب وإسااااتراتیجیات التدريس ألن التنوع مبدأ أساااااسااااى من مباد  التمیز فى التعلیم ، 

 وعلیه تثبت صحة الفرض الثامن .
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 :التوصيات
 سة: توصيات ومقترحات الدرا

فى ضااااوء ما توصاااال إلیه البحث من نتائج ومناقشااااتها وتفساااایرها تم وضااااع بعض التوصاااایات 

 والمقترحات التي قد تساعد فى تدعیم وتطوير التعلیم الجامعي ومن هذه التوصیات: 

 االهتمام بإعداد البرامج التدريبیة للمعلمین على استخدام استراتیجیات التعلم النشط -1

حصااول على اعتماد اكاديمى دولى ، مما يجعل الكلیات فى مصاااف من واقع ثبوت أهمیة ال -2

 الكلیات ذات الجودة العالیة.

االهتمام بكل ما يزيد من جودة المخرجات التعلیمیة على الصاااااااعیدين المحلى والدولى حتى  -3

 يصبح الخريج محل طلب من القطاعین العام والخاص .

الكلیات وتحقق معايیر االعتمادات ، ضارورة اشاراك الطالب فى االنشاطة التى تدعم جودة  -4

حتى يتم تشاااااااكیل اتجاه الطالب وتنمیته ناحیة سااااااایاساااااااة الكلیة واهدافها فى تحقیق الجودة 

 العالمیة .

یات والطالب فى مجال معايیر جودة التعلیم الجامعي، مع  -5 عاملین بالكل ضااااااارورة تثقیف ال

 ه به.تعريف كل عنصر من عناصر العمل الجامعي بالدورالمنوط قیام

أهمیة ربط جمیع وحدات جودة التعلیم بالكلیات المختلفة بالجامعة بعضها بعضا حتى يتثنى   -6

 للقائمین على نظام الجودة تبادل المعلومات والخبرات.

عالمیة والمساااااااتخدمة  -7 ضااااااارورة مواكبة التعلیم الجامعى فى الوطن العربى لنظم التعلیم ال

 لمختلف تقنیات العصر .

 : راسات أخرىمقترحات ببحوث ود

من خالل ما أىهرته نتائج الدراسة واستكماالً لجوانبها يمكن إجراء مزيد من الدراسات والبحو  

 التى أبانت الدراسة أهمیتها؛ ومنها:

 العصف الذهنى اإللكترونى واثرة على تحصیل الطالب وبقاء اثر التعلم  . -1

 العمل الجماعى للطالب  .اثر برنامج إلكترونى فى التعلم التعاونى لتنمیة مهارات  -2

اثر اسااتخدام اسااتراتیجیات التعلم النشااط فى التدريس للمقررات الدراساایة على تنمیة الدافعیة  -3

 نحو التعلم. 

 مقايیس االعتماد الدولى االكاديمى والتحديات ، فى الجامعات العربیة . -4

العتمادات الدولیة فى ما فاعلیة برنامج تدريب فى القیادة اإلدارية ، على تنمیة االتجاه نحوا -5

 الجامعات العربیة . 
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 -المراجع العربية :

( المنهج التربوى وتعلیم التفكیر ، سااااالسااااالة التفكیر والتعلیم 2005ابراهیم ، مجدى عزيز )

 . 110عالم الكتب ص   -(القاهرة :2والتعلم )

(: 2010أبااااااااااااوالااااااااااااعااااااااااااال، مااااااااااااحاااااااااااامااااااااااااد باااااااااااادر الاااااااااااادياااااااااااان )

التعلیمیة  في المؤسااسااات التعلیم وجودة تطوير في ودورها األكاديمي االعتماد "هیمة

منیة " ، الملتقى العربي األول حول جودة التعلیم في المؤساااساااات التعلیمیة األمنیة األ

 . 31- 1مصر ، ص ص  –العربیة .المنظمة العربیة للتنمیة اإلدارية 

(: " اثر اساااتخدام اساااتراتیجیة المحطات العلمیة فى تدريس 2013احمد ، حنان مصاااطفى )

ت العلم والتفكیر االبداعى والواقعیة نحو العلوم على التحصاایل المعرفى وتنمیة عملیا

، 6تعلم العلوم لدى تالمیذ الصاااااااف الرابع االبتدائى " مجلة التربیة العلمیة ، العدد 

 122 -53نوفمبر ، ص 

العولمة والتحديات التربوية في الوطن العربي، مجلة -( :2000األ بر ، بدر ساااااعید علي)

 ة )تموز(،. (، السنة السابع4الفكر التربو ، العدد )

( . التعلم التعاونى .  2005البطدادى ، محمد ؛ وابو الهدى ، حسااااااام الدين ؛ و كامل،  مال )

   163 -162القاهرة . دار الفكر العربى،ص ص 

 .22( التحصیل الدراسى ، عمان دار المسیرة ، ص 2011الجاللى ، لمعان مصطفى )

، دار المسااااااایرة للنشااااااار والتوزيع 3طتصااااااامیم التعلیم.  -(:2005الحیلااة، محمااد محمود)

 والطباعة، عمان. 

، دار المسااااااایرة للنشااااااار والتوزيع 1الحیلة، محمد محمود، مهارات التدريس الصااااااافي، ط

 .193-190، ص2002والطباعة، عمان، 

(، أثر اساااااااتخدام التعلم التعاوني في التحصااااااایل المعرفي 2003الخور، عبد الجلیل جمعة)

(، 4ادة العلوم، مجلة العلوم التربوية والنفساااایة، مجلد )لتالمیذ الصااااف الخامس في م

 العدد األول، جامعة البحرين.

(. إساااتراتیجیة  مقترحة فى التعلم التعاونى حتى 2000الرياشاااى ، حمزة ؛ و الباز ، عادل.)

التمكن لتنمیة االبداع الهندساااااااى واختزال قلق حل المشاااااااكلة الهنديسااااااایة لدى تالمیذ 

، 3. مجلة تربويات الرياضااااایات ، كلیة بنها ، جامعة الزقازيق ع المرحلة اإلعدادية 

67-207. 

(، مقادرة العملیاة التعلیمیاة في األقسااااااااام المحااسااااااابیاة في 2013الزعبي ،عباد هللا محماد )

الجامعات األردنیة على تخريج كوادر محاسااااااابیة مؤهلة من وجهة نظر الخريجین، 

 .278- 264جامعة الزيتونة، ص

( : أثر إسااتراتیجیات: ا لتعلم التعاوني، والعصااف الذهني، 2011)  س محمودالساالیتي، فرا

والقبعات السااااااات، في تنمیة القراءتین الناقدة واإلبداعیة واإلتجاه نحوهما لد  طلبة 

, 100, ع 25, مج  الكويت-الصااف العاشاار األساااسااي في األردن ، المجلة التربوية 

  282 – 213 الصفحات

http://search.mandumah.com.ezproxy.qu.edu.sa/Author/Home?author=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://search.mandumah.com.ezproxy.qu.edu.sa/Author/Home?author=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://search.mandumah.com.ezproxy.qu.edu.sa/Author/Home?author=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://search.mandumah.com.ezproxy.qu.edu.sa/Author/Home?author=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86
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(  ثر اسااتخدام طريقة العصااف الذهنى لتدريس التعبیر فى 2005شاام )الساامرى ، عبدربه ها

تنمیة التفكیر االبداعى لدى طالبات الصااااف الثامن االساااااسااااى بمدينة  زة ، رسااااالة 

ماجساااااتیر قسااااام المناهج وطرق التدريس ، كلیة التربیة ، جامعة االزهر  زة ، ص 

35. 

 -یة دراسااة ساایكولوجیة . القاهرة :(.االبداعى والشااخصاا1981السااید ، عبد الحلیم محمود .)

 . 132دار المعارف ، ص 

( ، فاعلیة إسااتراتیجیة  قائمة على التعلم التعاونى والعصااف 2017الشاارارى ،نوف مهجع )

الذهنى فى تدريس الهندساااة لتنمیة التحصااایل وخفض قلق الرياضااایات   لدى طالبات 

 التربیة ، جامعة القصیم . الصف الثانى الثانوى،رسالة ماجستیر  یر منشورة ، كلیة

( فاعلیة العصااف الذهنى بإساالوب التعلم التعاونى فى تنمیة 2010الصاابرى ، فوزية ناجى )

مهارات التفكیر االبتكارى لدى طالبات المرحلة الثانوية ، فى مقرر الكیمیاء ، رسالة 

 ماجستیر  یر منشورة ، جامعة صنعاء ، الجمهورية الیمنیة.

أثر طريقة التعلم التعاوني في االساااااااتیعاب القرائي لدى  -(:2002اير)العازمي، عائش سااااااا

طالب الصف السادس االبتدائي في المملكة العربیة السعودية، رسالة ماجستیر  یر 

 منشورة، الجامعة األردنیة، عمان. 

(، معوقات تطبیق إدارة الجودة الشاااملة في مؤسااسااات 2012العضاااضااي، سااعید بن علي )

دراساااة میدانیة، المجلة العربیة لضااامان جودة التعلیم الجامعي، المجلد -لي التعلیم العا

 .62- 1، ص9الخامس، العدد 

( .إسااتراتیجیة  التعلم التعاونى واالتقان " رةية معاصاارة فى 2004الفالح ، ساالطانة قاساام )

 .28 - 27طرق التعلیم والتعلم " الرياض :دار الزهراء ، ص ص 

(، تصااااور مقترح لتطبیق معايیر التعلم المحاساااابي 2014عبد الرحیم ) الفكي ،الفاتح األمین

ودورها في ضاااابط جودة مناهج المحاساااابة في الجامعات السااااعودية، المجلة العربیة 

 .139- 109، 16لضمان جودة التعلیم الجامعي، المجلد السابع، العدد 

علیم الشخصي في تحصیل القصیرين، بسما ارشید، أثر استخدام كل من التعلم التعاوني والت

طلبة الصااااف العاشاااار للمفاهیم التاريخیة، رسااااالة ماجسااااتیر  یر منشااااورة، جامعة 

 . 1998الیرموك، اربد، األردن، 

سكانیة ، محاضرة مقدمة الى 1993القال، فخر الدين ) ( طريقة عصف الدماغ فى التربیة ال

 .2ندوة التربیة السكانیة ، دمشق سوريا ، ص 

مان)القلقیلي، عو تدريس )المحاضااااااارة، التعلم -( :2004دة سااااااالی خدام طرائق ال أثر اسااااااات

التعاوني، االساااتقصااااء( في تحصااایل طلبة المرحلة األسااااسااایة العلیا واتجاهاتهم نحو 

التعلیم في مادة التربیة اإلسالمیة، رسالة دكتوراه  یر منشورة، جامعة عمان العربیة 

 ، عمان. 

( ، طرق تدريس الرياضاایات وأسااالیب تدريسااها.عمان: 2008الكبیسااي، عبد الواحد حمید.)

 .367مكتبة المجتمع العربى  للنشر والتوزيع، االردن ، ص 
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(، التعلیم المحاساااابي بین الواقع النظر  والتطبیق العملي، 2007الهاد  محمد السااااحیر  )

ديمیة واقعه وإمكانیات تطويره، األكا-المؤتمر الثاني حول التعلیم المحاسااابي في لیبیا 

 اللیبیة، طرابلس، لیبیا.

(، دراسااة مقارنة بین أساالوبي التعلم التعاوني والتعلم 2000الهري، عايد ومقداد ، محمد )

الفرد  في اكتسااااااااب الطالب لمهارات برنامج محرر النصاااااااوص ومقدرتهم على 

 . 114-71(، ص15) 57االحتفاى بها، المجلة التربوية، 

(:"فاعلیة اساااااااتخدام ابعاد التعلم لمارزانو فى 2013ید )الوسااااااایمى ،عماد الدين عبد المج

لدى تالمیذ  جاز  كارى ، ودافعیة االن یل العلوم وتنمیة مهارات التفكیر االبت تحصااااااا

العدد االول ، يناير ، ص  16الصف االول االعدادى ، مجلة التربیة العلمیة ، المجلد 

1-56  

م ثال  طرق عالجیااة في اطااار ( , أثر اساااااااتخاادا2003المحرز  , عبااد هللا عباااس ,) 

اسااتراتیجیة اتقان التعلم على تحصاایل طلبة المرحلة االساااساایة في مادة الرياضااایات 

واتجااااهااااتهم نحوهاااا , اطروحاااة دكتوراه ) یر منشاااااااورة( , كلیاااة التربیاااة )ابن 

 . 154ص . الهیثم(,جامعة بطداد

لم النشااط على تحصاایل ( .  ثر الدمج بین اسااتراتیجیتین للتع2014 ل عیسااى ، على حسااین )

الصااف الثالث متوسااط فى الرياضاایات. رسااالة ماجسااتیر  یر منشااورة ، كلیة التربیة 

 جامعة ام القرى .

أثر تدريس الهندسااة باسااتخدام إسااتراتیجیة  االسااتقصاااء  -(:2002بني ارشااید، علي حسااین)

 التعاوني في تحصیل طلبة الصف السابع ومستويات تفكیرهم، رسالة ماجستیر  یر

 منشورة، الجامعة الهاشمیة، الزرقاء. 

دلیل تیساااااایرى للمدراء  –أسااااااالیب العصااااااف الذهنى -(:2007حساااااانین ، حسااااااین محمد )

 .17. االردن :دار مجدالوى  للنشر ، ص 2والمدربین والمیسرين . ط 

( .فاعلیة اسااالوب العصاااف الذهنى فى تحصااایل طلبة المعهد 2013حساااین ، خولة هاشااام )

 384-345،  64الرياضیات .،مجلة اداب البصرة ، العراق ،  التقنى  فى مادة

( إستراتیجیات التدريس رةية معاصرة لطرق التعلیم والتعلم.  2003زيتون، حسن حسني)

 .266القاهرة: عالم الكتاب، ص 

سبي لمتطلبات سوق 2013سمهود، فتحي المبروك ) (، مدى مالئمة مخرجات التعلیم المحا

یدان-العمل  یا، دراساااااااة م بة في لیب یة، مؤتمر واقع مهنة المحاسااااااا مة اللیب یة في البی

 األكاديمیة اللیبیة، طرابلس، لیبیا.

( : المرجع فى التدريس والتقويم تحديات عصااارية ورةى ابداعیة . 2012شاااحاتة ،حسااان )

 دار العالم العربى ، القاهرة .

( ، أثر اسااتخدام إسااتراتیجیتي العصااف الذهني والتعلم التعاوني 2010طاشاامان ،  از   )

سع األساسي ، الثقافة معا في تنمیة الت فكیر اإلبداعي في مبحث الجطرافیة للصف التا

 . 77 – 43ص ص  33, ع 10مصر ، س -والتنمیة 

http://search.mandumah.com.ezproxy.qu.edu.sa/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com.ezproxy.qu.edu.sa/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com.ezproxy.qu.edu.sa/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9+-%D9%85%D8%B5%D8%B1%22&type=JournalTitle
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قاهرة .مركز 2001عبادة ، احمد عبد اللطیف .) كاء . ال لذ كارى وا قدرات التفكیر االبت . )

 .245الكتاب للنشر ، ص 

ناجى وكرور، رحیم يونس )  –تعلم الرياضااااااایاات )مفااهیم  ( ،2014عباد األمیر، عبااس 

تطبیقات (. عمان ، دار الیازورى ، العلمیة للنشاااار والتوزيع ، ص  –إسااااتراتیجیات 

74. 

(، التعرف على مدى تطبیق ركائز ضااااااامان الجودة في 2008عبد الرحیم محمد القدومي )

األقساااااااام األكاديمیة لكلیات المال واألعمال، المجلة العربیة لضااااااامان جودة التعلیم 

 .68- 47، ص1لجامعي، المجلد األول، العدد ا

( ، فاعلیة العصف الذهنى باسلوب 2010 لیون ، ازهار محمد  و الصبرى ، فوزية ناجى )

التعلم التعاونى فى تنمیة مهارات التفكیر االبتكارى ، لدى طالبات المرحلة الثانوية 

 84-28ص ص  1فى مقرر الكیمیاء ، المجلة العربیة لتطوير التفوق 

( مادى توافر معاايیر الجودة واالعتمااد األكااديمي في التعلیم 2016قمبر، جمیلاة ساااااااعیاد )

اللیبیة ومعوقاتها من وجهة نظر المحاسااااااابي لكلیات االقتصااااااااد في جامعة الزاوية 

 -أعضاااااااء هیمة التدريس فیها ، المجلة العربیة لضاااااامان الجودة فى التعلیم الجامعي 

 ,94 – 41،  ص ص  24, ع9مج  , الیمن

تنويع التدريس فى الفصااال )دلیل المعلم ( لتحساااین طرق  -(:2008كوجاك ، كوثرحساااین )

 مكتبة الیونسكو االقلیمى للتربیة .التعلیم والتعلم فى مدارس الوطن العربى ، 

( التعلم التعاونى إساااتراتیجیة  تحقق هدفین . مجلة دراساااات تربوية 1992كوجك ، كوثر .)

7 (2 ،)20-37 . 

(، دور المناهج المحاسااااااابیة في تطوير 2013مامي، طارق المهد  و میرة ،عبد الحفیظ )

ة، مؤتمر واقع مهنة المحاسبة دراسة تطبیقیة بجامعة الزاوي-ممارسة مهنة المحاسبة 

 في لیبیا، األكاديمیة اللیبیة، طرابلس، لیبیا.

طرائق التاادريس العااامااة، دار  -(:2005مرعى ، توفیق احمااد و الحیلااة ، محمااد محمود) 

 المسیرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان االردن .

ام معايیر التعلیم الدولیة (، اساااااااتخد2010مقداد، أحمد الخلیلي و ذنون ،  الء عبد الواحد )

-للمحاسابین المهنیین في تطوير المناهج المحاسابیة لمرحلة البكالوريوس في العراق 

أنموذج لمنهج محااااسااااااابي مقترح لمرحلاااة البكاااالوريوس في العراق، مجلاااة تنمیاااة 

 .1- 33، ص99الرافدين، المجلد الثاني والثالثون، العدد 

كاو ، محمود زايد و  الخطیب، عاك ( االسااااااااس فى تدريس مناهج  2008ف عبدهللا.)مل

 .90العاديین و یر العاديین ، الرياض ، الزهراء ، ص 

عمان ، دار الیازورى  2( العصف الذهنى وحل المشكالت ، ط 2015نبهان ، يحیى محمد )

 21- 20العلمیة للنشر والتوزيع ، األردن ص ص 

سويلم .) سة تفاعل 2003همام، عبد الرازق  سعة العقلیة ( .درا ستخدام العصف الذهنى وال ا

فى تدريس العلوم على تنمیة بعض عملیات العلم والتفكیر االبتكارى والتحصاایل لدى 

http://search.mandumah.com.ezproxy.qu.edu.sa/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9+%D9%81%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A+-+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com.ezproxy.qu.edu.sa/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9+%D9%81%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A+-+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com.ezproxy.qu.edu.sa/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9+%D9%81%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A+-+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%22&type=JournalTitle
http://search.mandumah.com.ezproxy.qu.edu.sa/Search/Results?lookfor=%22%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9+%D9%81%D9%89+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A+-+%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%22&type=JournalTitle
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تالمیذ الصاااف الثانى االعدادى . مجلة البحث فى التربیة وعلم النفس ، كلیة التربیة ، 

 . 55- 21( ، 3)12جامعة المنیا ، 

یة اسااتخدام إسااتراتیجیة  التعلم التعاونى فى تحصاایل ( : فاعل2011يحیى ، میرفت اسااامة )

طالبات الصااف السااابع االساااسااى فى الرياضاایات ، واتجاهاتهم نحوها فى المدارس 

الحكومیة فى مدينة طولكرم .رساااااااالة ماجساااااااتیر ، جامعة النجاح الوطنیة ، نابلس 

 فلسطین .
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