درجة ممارسة استراتيجيات التعمـ النشط مف وجية نظر المعمميف والمشرفيف
الممخص

ىدفت الدراسة إلى الوقوؼ على درجة ممارسة استراتيجيات التعلـ النشػط مػف وجيػة نظػر المعلمػيف

والمشرفيف ,ولتحقيؽ ذلؾ تـ اسػتدداـ اسػتنانة منونػة مػف  )11اسػتراتيجية ,واسػتددـ الناحػث لسػلوب الح ػر
الشػػامؿ ,وقػػد تكونػػت العينػػة مػػف  )450معلمػاو ومعلمػػة ,إضػػافة إلػػى  )24مشػػرفاو ومشػػرفة ,وقػػد تػػـ اسػػتدداـ
المتوسطات الحسانية والوزف النسبي ,وتحليؿ التنايف األحادي ,وادتنػار ت) ,لتحليػؿ اسػتجانات العينػة ,وقػد

نشفت النتائج إلى لف لنثر االستراتيجيات التي يستددميا المعلموف مف وجية نظرىـ ىي اسػتراتيجية المناقشػة
والسرد الق

ي ,ولقؿ االستراتيجيات استدداماو ىي استراتيجية القنعات الست وتناؿ القمػر ,ومػف وجيػة نظػر

المشػػرفيف تنػػيف لف لنثػػر االسػػتراتيجيات التػػي يسػػتددميا المعلمػػوف ىػػي اسػػتراتيجية السػػرد الق

ػػي ,ولقليػػا

استراتيجية تناؿ القمر والػرووس المرقمػة ,ونشػفت إلػ عػدـ وجػود فػرؽ جوىريػة نػيف اراع المعلمػيف والمشػرفيف

فػػي درجػػة ممارسػػة معلمػػي الل ػػة العرنيػػة السػػتراتيجيات الػػتعلـ النشػػط ,نمػػا تنػػيف لنػػو ال يوجػػد فػػروؽ ذات داللػػة
اح ائية نيف تقديرات المعلميف والمعلمات حوؿ درجة ممارستيـ الستراتيجيات التعلـ النشػط) تعػز للجػنس,
ويوجد فروؽ ذات داللة إح ائية نيف متوسطات تقديرات المعلميف فػي درجػة ممارسػة المعلمػيف السػتراتيجيات

التعلـ النشط تعز إلػى الدنػرة ل ػالأل األنثػر مػف  10سػنوات ,ولديػ اور وجػود فػروؽ ذات داللػة إح ػائية نػيف

متوسػػطات تقػػديرات المعلمػػيف فػػي درجػػة ممارسػػتيـ السػػتراتيجيات الػتعلـ النشػػط تعػػز إلػػى الػػدورات التدرينيػػة

ل ػػالأل  )3-1ولنثػػر مػػف  )3مقانػػؿ الػػذيف لػػـ يتلقػوا لي دورة ,وقػػد درجػػت الد ارسػػة نمجموعػػة مػػف التو ػػيات
والمقترحات منيا :ضرورة إعادة التدطيط مف و ازرة الترنية والتعليـ العالي ليضمف التعليـ النشط ضػمف دطتيػا

نحيػػث تراعػػي الموعػػوعات وامكانيػػة تنذيػػذىا بػػالتعمـ النشػػط وعقػػد دورات تدرينيػػة لمعلمػػي الل ػػة العرنيػػة فػػي
المرحلة األساسية حوؿ استدداـ استراتيجيات التعلـ النشط لثناع التدريس مف قبؿ المشرفيف الترنوييف.

The degree of practicing active learning strategies from
teachers and supervisors' point of view
Abstract
The study aimed at determining the degree of practicing active learning strategies
from the point of view of teachers and supervisors. To achieve this, a questionnaire
was used consisting of 11 strategies. The researcher used the comprehensive
inventory method. The sample consisted of 450 teachers and 24 supervisors. The
researcher used means, percentage, one way anova and "T" test, to analyze the
sample responses.
The results revealed that the most common strategies used by teachers from their
point of view are the discussion strategy and narrative. The least used strategy is
'the strategy of the six hats and the TANAL AL-QAMAR, And the supervisors
point of view shows that the most common strategies used by teachers are narrative
strategy, the least strategy is TANAL AL-QAMAR and numbered heads, and
revealed that there were no fundamental differences between the views of teachers
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and supervisors on the level of use of active learning strategies by Arabic teachers,
and there were no significant differences between the average of teachers
'estimates of the level of teachers' use of active learning strategies due to gender,
there were statistically significant differences between the average teachers
'estimates of the level of teachers' use of active learning strategies due to
experience for those who had more than 10 years' experience . Finally, there were
statistically significant differences between the average teachers 'estimates of the
)level of teachers' use of active learning strategies due to training courses for (1-3
and more than (3) compared to those who did not receive any course.
The study recommended that , the necessity of re-planning from the Ministry of
Education and Higher Education to ensure active education within its plan to take
into account the topics and the possibility of implementation by active learning,
and to hold training courses for Arabic teachers in the basic stage on the use of
active learning strategies while teaching by educational supervisors.

مقدمة4

إف المشنلة التي تواجو الترنية اليوـ وىي جلية واضحة في المجتمعات النامية ودا ة ال رنية ,لف
ىناؾ طفرة ننيرة في عالـ المعرفة والتننلوجيا في العالـ نلو ,وال يقانليا تنمية لقدرات الطلنة ونمط

تفنيرىـ الستيعاب ىذه الطفرة والتأقلـ معيا واست الليا نالشنؿ المطلوب.
ىذا لد

إلى حراؾ ترنوي قوي وثورات على األساليب الترنوية التقليدية ,فظيرت اتجاىات عالمية

تدعو إلى توظيؼ الوسائؿ التعليمية والتننلوجيا الحديثة واعادة النظر في األساليب التقليدية واللجوع
إلى األساليب الحديثة نالتعلـ النشط زيتوف.)154 :2003 ,

ومف الواقع العملي للناحث في و ازرة الترنية والتعليـ ,فقد الحظ لف مدارسنا اليوـ ما زالت تعتمد على
المدرس ,وعلى االستراتيجيات التقليدية التي تيمؿ التلميذ وتوند سلنيتو وترنز على الحفظ والتقليد
واعطاع لننر قدر مف المنياج دوف االلتفات الى الجانب النيفي ومد

االرتقاع نالتلميذ ودافعيتو

وامكانيتو.

فالمدرس ينذؿ جيداو نني اور في إطار إدنار الطلنة نالمعلومات وسردىا لفظياو ,ودور التلميذ

اإلن ات واالستماع في لغلب األحياف مما يودي إلى سلنيتو الطيطي.)24 :2010 ,

لذلؾ ال ند مف وجود مدادؿ لالىتماـ نالمتعلـ وجعلو المحور للعملية التعليمية التعلمية وذلؾ مف
دالؿ االىتماـ نالتعليـ النشط ,والذي يق د نو تفعيؿ التلميذ وزيادة دافعيتو و قؿ مواىنو ونفي
فة السلنية عنو في الف ؿ ,ويتـ ىذا مف دالؿ ممارسة وتطبيؽ االستراتيجيات المتعددة لمتعمـ

النشط ,والتي فييا تنشيط منامف اإلبداع لد

تعلـ يمنف استدعائو عند االدتنارات فقط.

المتعلـ وتعمؿ على التعلـ المستداـ لد
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التالميذ ال

ويوعح التعمـ النشط للمتعلميف قدرتيـ على التعلـ نأنفسيـ واعتمادىـ على الذات مما يودي إلى
نشاط المتعلـ لثناع الموقؼ التعليمي لنو الشيخ.)4 :2009 ,

ومما سنؽ تأتي لىمية استدداـ استراتيجيات التعلـ النشط مف أجؿ تحسيف وتطوير العممية التعميمية

وتفعيؿ التلميذ ألق ى درجة ممننة.

مشكمة الدراسة4

ومف دالؿ ما تـ توضيحو سانقاو ,يمنف ح ر مشنلة الدراسة في السواؿ الرئيس التالي:
ما درجة ممارسة استراتيجيات التعمـ النشط مف وجية نظر المعمميف والمشرفيف؟

ويتفرع مف السواؿ الرئيس عدة لسئلة فرعية:

 -1ما درجة ممارسة معلمي الل ة العرنية الستراتيجيات التعلـ النشط مف وجية نظرىـ؟
 -2ما درجة ممارسة معلمي الل ة العرنية الستراتيجيات التعلـ النشط مف وجية نظر المشرفيف؟
 -3ىؿ توجد فروؽ نيف تقدير المعلميف والمشرفيف حوؿ درجة ممارسة المعلميف الستراتيجيات
التعلـ النشط في تدريس الل ة العرنية؟

 -4ىؿ توجد فروؽ نيف تقديرات المعلميف حوؿ درجة ممارسة استراتيجيات التعلـ النشط في تدريس
الل ة العرنية تعز لمت ير الجنس؟

 -5ىؿ توجد فروؽ نيف تقديرات المعلميف حوؿ درجة ممارسة استراتيجيات التعلـ النشط في تدريس
الل ة العرنية تعز لمت ير الدنرة؟
 -6ىؿ توجد فروؽ نيف تقديرات المعلميف حوؿ درجة ممارسة استراتيجيات التعلـ النشط في تدريس
الل ة العرنية تعز لمت ير الدورات التدرينية؟

فروض الدراسة4

مف خالؿ األسئمة السابقة يمكف صياغة الذروض كما يمي4
 -1ال توجد فروؽ ذات داللة إح ائية نيف تقديرات المعلميف والمشرفيف حوؿ درجة ممارسة
المعلميف الستراتيجيات التعلـ النشط في تدريس الل ة العرنية.

 -2ال توجد فروؽ ذات داللة إح ائية نيف تقديرات المعلميف حوؿ درجة ممارسة استراتيجيات
التعلـ النشط في تدريس الل ة العرنية تعز لمت ير الجنس.

 -3ال توجد فروؽ ذات داللة إح ائية نيف تقديرات المعلميف حوؿ درجة ممارسة استراتيجيات
التعلـ النشط في تدريس الل ة العرنية تعز لمت ير الدنرة.
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 -4ال توجد فروؽ ذات داللة إح ائية نيف تقديرات المعلميف حوؿ درجة ممارسة استراتيجيات
التعلـ النشط في تدريس الل ة العرنية تعز لمت ير الدورات التدرينية.

أىداؼ الدراسة4

تيدؼ الدراسة إلى:
 -1التعرؼ إلى درجة ممارسة معلمي الل ة العرنية الستراتيجيات التعلـ النشط مف وجية نظرىـ.

 -2التعرؼ إلى درجة ممارسة معلمي الل ة العرنية الستراتيجيات التعلـ النشط مف وجية نظر
المشرفيف.
 -3التعرؼ إلى فروؽ التقدير نيف المعلميف والمشرفيف في درجة ممارسة المعلميف الستراتيجيات
التعلـ النشط في تدريس الل ة العرنية.

 -4التعرؼ إلى الفروؽ في درجة ممارسة معلمي الل ة العرنية الستراتيجيات التعلـ النشط نادتالؼ
مت يرات :الجنس ,والدنرة ,والدورات التدرينية.

أىمية الدراسة4

تستمد الدراسة الحالية لىميتيا مما يلي:
 -1قلة الدراسات في فلسطيف دا ة قطاع غزة والتي تناولت التعلـ النشط واستراتيجياتو.

 -2تعد إضافة إلى المنتنة الفلسطينية في مجاؿ استراتيجيات التعلـ النشط ,فقد الحظ الناحث
نق او شديداو في الدراسات والرسائؿ العلمية المتعلقة ناستراتيجيات التعلـ النشط.

 -3قد تستفيد مف نتائج ىذه الدراسة عدة فئات لىميا و ازرة الترنية والتعليـ وادارات المدارس
ومشرفي ومعممي المغة العربية.

 -4قد تفتأل الدراسة افاقاو جديدة للنحث لماـ الدارسيف إلجراع دراسات جديدة على استراتيجيات
لدر للتعلـ النشط.

 -5قد تفيد ىذه الدراسة واضعي المناىج الفلسطينية في عملية تطوير منياج الل ة العرنية واالعتماد
على استراتيجيات التعلـ النشط فيو.

محددات الدراسة4

 -1الحدود المكانية 4المدارس األساسية الحنومية في محافظة داف يونس.
 -2الحدود الزمانية 4طنقت الدراسة الو فية في العاـ .2016-2015

 -3الحدود البشرية 4مشرفو الل ة العرنية ومعلمو الل ة العرنية في المرحلة األساسية.
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 -4الحدود الموعوعية 4اقت رت الدراسة الحالية على واقع استدداـ استراتيجيات التعلـ النشط

التي يستددميا مدرسو الل ة العرنية في المرحلة األساسية ,وقد تـ تحديد عشر استراتيجيات

وىي السرد الق

ي ,المناقشة ,فنر-زاوج-شارؾ ,لعب األدوار ,التعلـ التعاوني ,الع ؼ

الذىني ,التدريس التنادلي ,الرووس المرقمة ,النرسي السادف ,القنعات الست ,تناؿ القمر).

مصطمحات الدراسة4
التعمـ النشط4

يعرؼ التعلـ النشط نأنو طريقة تشرؾ المتعلميف في عمؿ أشياء تجنرىـ على التفنير حجازي,

 ,)3 :2005ويعرفو رفاعي  )55 :2012نأنو منظومة دراسية وفنية تشمؿ نؿ منونات الموقؼ
التعليمي ,وتوجو فعالياتو نما فييا استراتيجية التعلـ والتدريس.
نما يعرؼ نأنو طريقة ينيمؾ التلميذ في األنشطة ال فية المدتلفة ندالو مف لف ينوف سلنياو يتلقى
المعلومات مف غيره .)lisak, 2006

ويعرفو الناحث إجرائياو نأنو فاعلية التلميذ واندماجو في المواقؼ التعليمية التعلمية ,فالتلميذ يأدذ
ويعطي ,يستمع ويتحدث ,يستدلص ويتننأ ,يندمج في الموقؼ التعليمي إما نمفرده واما من ي اور مع
زمالئو لتحقيؽ األىداؼ المطلونة منو نشنؿ فيو النثير مف التميز واإلبداع.

االطار النظري والدراسات السابقة
أوالً 4اإلطار النظري4
التعمـ النشط4

يعرفو نؿ مف اللقاني والجمؿ  )68 :1999نأنو ذلؾ النوع مف التعلـ القائـ على مشارنة المتعلميف

في الموقؼ التعليمي مشارنة فعالة ,وذلؾ مف دالؿ قياميـ نالقراعة ,والنحث واالطالع ومشارنتيـ

األنشطة ال فية والال فية ,ويتحدد دور المعلـ في نونو موجياو ومرشداو لعملية التعلـ.

ويعرفو جودت سعادة وزمالوه  )25 :2011نأنو طريقة تعليـ وتعلـ في آف واحد ,حيث يشارؾ
الطلنة في األنشطة والتماريف والمشروعات نفاعلية ننيرة ,مف دالؿ نيئة تعليمية غنية ومتنوعة ,مع

وجود معلـ يشجعيـ على تحمؿ مسئولية تعليـ لنفسيـ نأنفسيـ تحت إشرافو الدقيؽ ويدفعيـ إلى
تحقيؽ األىداؼ الطموحة للمنيج المدرسي.

فمسذة التعمـ النشط4

تنبع فلسفة التعلـ النشط مف فلسفة الترنية الحديثة والتي تعتمد على لف ينوف التلميذ ىو حجر
نناع على رغنتو وحسب
الزاوية للعملية التعليمية التعلمية ,فيو الذي يدتار الدور لو النشاط لو الرنف و
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ميولو وقدراتو ,ثـ يشارؾ زمالئو في النشاط مف لجؿ تحقيؽ األىداؼ المرجوة على نحو يت ؼ
نالتميز واإلبداع.

أسس التعمـ النشط4

نناع على
يقوـ التعلـ النشط على عدة لسس تتمرنز جميعاو حوؿ التلميذ فيو الذي يدتار المحتو
و
ميولو ورغنتو ,وىو الذي ينفذ المحتو لو النشاط ,مستددماو م ادر متعددة دادؿ المدرسة

ودارجيا ,ومستعيناو نرفقة متقارنة في ميوليا وقدراتيا ,وىو الذي يشرح ويوضأل ويفسر ويتننأ محققاو
محذزً للمجموعات ,وتعتنر
لألىداؼ المرجوة ,ومحدثاو تعلم وا ثانتاو ومستداماو ,وينوف المعلـ موجياً و ا
الدنرة السانقة نقطة الندع في التعليـ الجديد نريماف.)49 :2008 ,

أىمية التعمـ النشط4
تتضأل لىمية التعلـ النشط في نتائج األنحاث العلمية التي توند على أف التلميذ يمنف لف يحتفظ

ننسنة  %95مف المعلومات التي انتسنيا عف طريؽ التعلـ النشط ,نينما ال يحتفظ إال ننسنة %5
مف المعلومات التي انتسنيا عند الطريقة التقليدية وىي االستماع للمدرس سعادة وآخروف,

.)40 :2011

استراتيجيات التعمـ النشط4

تعرؼ االستراتيجية نأنيا مجموعة مف اإلجراءات والفعاليات واألنشطة التي تسيـ في تحقيؽ النواتج
التعلمية مف المعارؼ والمعلومات والقيـ والميارات رفاعي.)158 :2012 ,

لو ىي مجموعة مف اإلجراءات والممارسات التي يتنعيا المعلـ دادؿ ال ؼ للو وؿ إلى مدرجات
في ضوع األىداؼ التي تـ وضعيا الياشمي والديلمي.)19 :2008 ,

ويعرفيا الناحث إجرائياو :درجة ممارسة استراتيجيات التعلـ النشط المتمثلة في السرد الق

ي,

المناقشة ,فنر-زاوج-شارؾ ,لعب األدوار ,التعلـ التعاوني ,الع ؼ الذىني ,التدريس التنادلي,

الرووس المرقمة ,النرسي السادف ,القنعات الست ,تناؿ القمر ,مف وجية نظر المعلميف والمشرفيف
والتي تتند مف دالؿ استجانتيـ لفقرات االستنياف.
 -استراتيجية السرد القصصي 4ويق د نيا مجموعة اإلجراءات التي تتيأل للمعلـ فر ة إعادة

ياغة المحتويات التعليمية في شنؿ ق ص وعرضيا على مسامع الطلنة عنر الموقؼ

التعليمي ناستدداـ السرد الل وي الشفوي ,مع مراعاة تسلسؿ األحداث ,ونياف العالقات نيف

الشدوص واألحداث ناستدداـ ميارات الجسد والتن يـ عقيلي ون ر.)528 :2015 ,

 استراتيجية المناقشة 4تقوـ ىذه االستراتيجية على لساس طرح األسئلة وتنادؿ األفنار واآلراعدا ة نيف الطالب لنفسيـ ونتوجيو مف المعلـ ,نما وتنمي قدرات التفنير العليا عند الطالب
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لثناع مناقشاتيـ وتأنيد إجاناتيـ وارائيـ ناألدلة المدتلفة ,نما وتعمؿ على تحقيؽ العديد مف
األىداؼ منيا ,الفيـ العلمي السليـ ,والتمنف مف المادة العلمية ,ونمو التفنير الناقد والتثقيؼ
العلمي سالـ.)109 :2001 ,
 استراتيجية فكر زاوج شارؾ 4تعتمد ىذه االستراتيجية على فعالية التلميذ ومشارنتو مع زمالئو,حيث يفنر التلميذ لوالو في الموضوع ومف ثـ يناقش فنرتو مع زميلو وينيف سنب ادتيار ىذه
الفنرة لو اإلجانة ويتـ اال تذاؽ على الفنرة األفضؿ لو االجانة األنثر

حة ,ونعد ذلؾ تتـ

مشارنة ىذه الفنرة مع المجموعات المدتلفة لو مع ناقي ال ؼ نعد ادتيار متحدث عف نؿ

مجموعة إذا ناف ىناؾ مجموعات ن ر.)213 :2003 ,
 استراتيجية لعب األدوار 4تقوـ على لساس تمثيؿ المواقؼ التعليمية لو مواقؼ مشانية للموقؼالتعليمي مف قنؿ الطالب ,وتعتمد على محاناة موقؼ واقعي يتقمص فيو نؿ متعلـ مف

المشارنيف في النشاط لحد األدوار ويتفاعؿ مع اآلخريف في حدود عالقة دوره نأدوارىـ ,ولعب
المتعلميف وانتساب ميارات سلونية واجتماعية

األدوار يعمؿ على تشجيع روح التلقائية لد

وسيولة استيعاب المادة التعليمية شاىيف.)116 :2010 ,
 -استراتيجية التعمـ التعاوني 4ىي استراتيجية تقوـ على تعاوف الطلنة ,حيث يقسـ الطلنة إلى

مجموعات غير متجانسة ,يتراوح عدد المجموعة ما نيف  6-4طالب ,ويمارسوف لنشطة
تعليمية متنوعة لتحقيؽ ىدؼ محدد ,نما لنيا تتيأل الفر ة للمتعلميف للقياـ ندور إيجابي نشط,
نما ليا دور نارز في زيادة التح يؿ ,وتنمية الميارات التعاونية والعمؿ نروح الفريؽ ,نما لنيا

توعح الفجوة نيف الطلنة المتفوقيف والمتوسطيف ,مف دالؿ إشراكيـ وتفاعليـ معاو شاىيف,
.)198-192 :2007

 -استراتيجية العصؼ الذىني 4ىي إحد

استراتيجيات التعلـ النشط ,وتعمؿ على استثارة الدماغ

وتمر االستراتيجية نعدة مراحؿ وىي:

ياغة المشنلة لتزداد وضوحاو,

واستمطار األفنار والمشنالت وتسجيليا ومناقشتيا والتي تعمؿ فيما نعد على حؿ المشنلة,
ياغة المشنلة واعادة

ومرحلة الع ؼ الذىني للمشنلة وفييا يتـ تقديـ األفنار التي يطرحيا التالميذ ,ومرحلة تقييـ

األفنار وغرنلتيا وادتيار المناسب منيا وفؽ معايير مثؿ األ الة والحداثة والمنطؽ شاىيف,

.)141 :2009

 استراتيجية التدريس التبادلي 4ىي استراتيجية تعتمد على الحوار المتنادؿ نيف المعلـ والتالميذ,ونيف التالميذ ونعضيـ النعض نعد تقسيميـ إلى مجموعات غير متجانسة ,نؿ مجموعة منونة
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مف دمسة طالب ,يتنادلوف األدوار في الشرح والمناقشة مف لجؿ الفيـ الحقيقي للمادة المقروعة
والتي يتـ مناقشتيا عفانة والجيش.)252 :2008 ,
 استراتيجية الرؤوس المرقمة :وفييا يقسـ المعلـ الف ؿ إلى مجموعات تتألؼ مف لرنعةلعضاع ,وي طي نؿ عضو رقـ مف  4-1لو حسب لعداد المجموعة يتشارؾ لعضاع المجموعة

في حؿ السواؿ مع الحرص عم أف يأخذ كؿ ععو فرصتو في الممارسة والحؿ ,ومف دالؿ

األسئلة العشوائية للطلنة نأرقاميـ ,واستعراض إجانة مثالو رقـ  )2في نؿ مجموعة تناقش
األفنار المطروحة ودا ة الجديدة مع الشرح والتوضيأل الشمري.)95 :2011 ,

 -استراتيجية الكرسي الساخف 4ىي استراتيجية محنونة لد

الطلنة وتعمؿ على تذعيؿ وزيادة

دافعيتيـ ونناع األسئلة وتنادؿ األفنار ,وفييا يطلب المعلـ مف طالب مميز نميارة معينة لو
إنداع في موضوع ما الجلوس في النرسي السادف وينوف وسط دائرة مف الطلنة ,ويوجو إليو

لسئلة مف قبؿ التالميذ والمدرس ويعمؿ على إجانتيا الشمري.)46 :2011 ,

 استراتيجية القبعات الست 4استراتيجية تستددـ لتنمية اإلنداع وتحسيف التفنير عند التالميذ,وتساعد قنعات التفنير الست على منأل عملية التفنير قدرىا مف الوقت والجيد ,وىذه الطريقة

تعطي المعلـ الفر ة نتوجيو التلميذ إلى لف يفنر نطريقة معينة ثـ يطلب منو التحوؿ إلى
طريقة لدر  ,وعليو لف يعرؼ الطلنة على القنعات الستة نشنؿ عاـ وماذا تعنيو نؿ قنعة,
فالنيضاع تعني الحقائؽ واألرقاـ غير الداضعة لآلراء الشد ية ,والحمراع ترمز إلى التفنير
العاطفي والمشاعر ,لما السوداع فيي ترمز إلى السلنية والتشاوـ في التفنير وت ور األوضاع,

لما ال فراع فترمز إلى التفنير اإليجابي عنس السانقة ,لما الدضراع ترمز إلى التفنير

اإلبداعي وايجاد الحلوؿ ,والزرقاع ترمز إلى التفنير الشمولي والنظرة العامة إلى األشياع
المرنز الوطني.)36 :2014 ,

 استراتيجية تناؿ القمر 4مجموعة مف الدطوات المنظمة التي يتنعيا التلميذ نتوجيو مف المعلـواالسـ مشتؽ مف تننأ :قياـ الطلنة نتدويف األفنار التي تو ي نيا الجملة لو الفنرة لو الدرس,
نظـ :قياـ الطلنة نسرد األفنار والتي تننووا نيا ونتانتيا ,انحث :قياـ الطلنة نالنحث في تننواتيـ
ومقارنتيا مع األفنار الموجودة في النص ,لدص :يحدد الطلنة األفنار الرئيسية في النص مع
تلديص واضأل لو ,قيـ :يقوـ التلميذ نمقارنة األفنار التي تو ؿ إلييا مع األفنار الموجودة

ل الو في النص المدزومي والنطاينة.)66 :2012 ,

ثانياً 4الدراسات السابقة
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ىدفت دراسة رواشدة ونوافلة  )2015التعرؼ إلى درجة ممارسة معلمي العلوـ في المرحلة
األساسية في الن ادية الشمالية الشرقية مف األردف للتعلـ النشط ,وتنونت عينة الدراسة مف )15
معلماو ,واستددمت الدراسة نطاقة مالحظة لر د مالمأل التعلـ النشط دادؿ ال رؼ ال فية ,ولشارت

النتائج إلى لف درجة ممارسة التعلـ النشط نانت متوسطة ,إذ وجد لف  )%17.4مف مالمأل التعلـ

النشط تمارس ندرجة عالية ,و  )%73.9ندرجة متوسطة )%8.7 ,ندرجة مندفضة ,نما لظيرت
النتائج وجود فروؽ دالة اح ائية في ممارسة التعلـ النشط تعز إلى ال ؼ الذي يدرسو المعلـ
ل الأل ال فوؼ العليا في حيف لـ تنف ىناؾ فروؽ تعز إلى دنرة المعلـ لو موىلو العلمي.
ولجر الجعافرة  )2015دراسة للنشؼ عف مستو ممارسة المعلميف لمنادئ التعلـ النشط

في تدريس الل ة العرنية في مديريتي الر يفة وق نة النرؾ ,وتنونت عينة الدراسة مف )228
معلماو ومعلمة ,وتـ تطنيؽ استنانة علييـ منونة مف  )33فقرة ,ولظيرت النتائج لف درجة ممارسة
معلمي الل ة العرنية لمنادئ التعلـ النشط نانت متوسطة ,نما لظيرت وجود فروؽ ذات داللة

إح ائية على الدرجة النلية لألداع تعز لمت ير الجنس ل الأل اإلناث ,وعلى مت ير المنطقة
التعليمية ول الأل مديرية ترنية الر يفة ,ولـ تظير النتائج فروؽ إح ائية تعز لمت ير الدنرة في

ممارسة منادئ التعلـ النشط.

وفي إطار منمؿ لجرت الرشيدي  )2015دراسة للوقوؼ على درجة ممارسة المعلـ
والتلميذ لدورىما في التعليـ النشط في ضوع نعض المت يرات مف وجية نظر معلمي المرحلة الثانوية
وطلنتيا في دولة النويت ,مستددمة المنيج الو في الذي يالئـ أغراض الدراسة ,وتنونت عينة

الدراسة مف  )200معلـ ومعلمة و  )400طالب وطالنة ادتيرت نالطريقة العنقودية ,استددمت
استنانة دا ة نالمعلميف والمعلمات واستنانة دا ة نالطالب والتلميذات تنونت مف  )21فقرة,
ولشارت النتائج إلى لف درجة ممارسة دور نؿ مف المعلـ والتلميذ في التعلـ النشط نانت متوسطة

مف وجية نظر المعلميف والطلنة ,والى وجود فروؽ دالة إح ائياو في درجة استدداـ التعلـ النشط
نيف المعلميف والمعلمات ل الأل المعلمات ,نينما ال توجد فروؽ دالة إح ائياو في درجة التعلـ النشط
تعز لمت يري الموىؿ العلمي والدنرة.

وسعت دراسة سعادة ولشنناني  )2013إلى التعرؼ على درجة تطنيؽ معلمات رياض

األطفاؿ لعنا ر التعلـ النشط ,وتنونت عينة الدراسة مف  )250معلمة مف امعممات في دولة

النويت ,طنقت علييـ نطاقة مالحظة منونة مف  )40فقرة ,وقد لشارت النتائج إلى لف درجة تطنيؽ
عنا ر التعلـ النشط لمعممات رياض األطفاؿ نانت مرتفعة على جميع الفقرات ,ولنو ال فروؽ ذات
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داللة إح ائية في درجة التطنيؽ تعز لمت ير الموىؿ العلمي ,في حيف وجد فروؽ في درجة
التطنيؽ تعز لسنوات الدنرة ول الأل  )3سنوات فأقؿ.
لما دراسة انف ياسيف  )2013فتناولت استراتيجيات التعلـ النشط المناسنة لتدريس العلوـ
مف وجية نظر معلمات المرحلة المتوسطة في مدينة منة المنرمة ,وتنونت عينة الدراسة مف

 )200معلمة ,طنقت علييف استنانة لتحقيؽ لىداؼ الدراسة واعتمدت الدراسة  )14استراتيجية

للتعلـ النشط ,وتو لت إلى لف درجة استدداـ المعلمات لتلؾ االستراتيجيات متوسطة ,ولف ىناؾ
فروقاً ذات دال لة إح ائية في درجة االستدداـ تعز لسنوات الدنرة ول الأل الدنرة مف )5-1

سنوات مقانؿ ل حاب الدنرة مف  )10-5سنوات ,ول الأل الدنرة مف  )15-10سنة مقانؿ
ل حاب الدنرة مف  )10-5سنوات ,ولنو ال توجد لي فروؽ تعز للدورات التدرينية ,ولف المعلمات

يواجيف معوقات تحوؿ دوف استدداميف لالستراتيجيات ندرجة متوسطة.

وقاـ النطاينة ولنو رحمة  )2010ندراسة ىدفت للتعرؼ على واقع استدداـ طالب نرامج

الترنية العملية نجامعة الطائؼ الستراتيجيات التدريس المعا رة واتجاىاتيـ نحوىا ,تنونت عينة

الدراسة مف  )27طالناو معلماو مف نلية الترنية العملية ,واعتمدت الدراسة على لداتي المالحظة

والمقانلة ,ودلت النتائج لف الطلنة المعلميف نانوا لنثر استدداماو الستراتيجيات التدريس المناشرة

التقليدية ,ومندفضة الستدداميـ استراتيجيات التعليـ النشط ,نما ولف عدـ فيـ المعمـ للدطط

السليمة لتطنؽ استراتيجيات التدريس المعا رة مف لىـ المعيقات التي تقانليا.

نما ىدفت دراسة النواردي  )2012إلى الوقوؼ على واقع استدداـ معلمي العلوـ الشرعية
الستراتيجيات التعلـ النشط في المرحلة االنتدائية ,وتنونت العينة مف  )384معلماو و  )48مشرفاو

ترنوياو ,طنقت علييـ استنانة تتعلؽ ناستراتيجيات التعلـ النشط ,ونال عونات التي تواجييـ ,ونشفت

النتائج لف المعلميف يستددموف استراتيجيات التعلـ النشط ندرجة ننيرة ,ولنو ال توجد فروؽ ذات
داللة إح ائية نيف المشرفيف والمعلميف في درجة استدداميـ الستراتيجيات التعلـ النشط تعز

للتد ص لو سنوات الدنرة لو الدورات التدرينية ,ولف قلة الدورات التدرينية ,ونثافة لعداد التالميذ
في الف ؿ مف لنرز ال عونات التي تواجو المعلميف في استدداـ استراتيجيات التعلـ النشط.

وتناولت دراسة الطيطي  )2010درجة ممارسة معلمي ال فوؼ الثالثة األولى في

محافظة جرش الستراتيجيات التعلـ النشط ,وطنؽ الناحث استنانة منونة مف  )41فقرة على
 )200معلـ ,وتو لت الدراسة إلى لف درجة ممارسة االستراتيجيات نانت درجة متوسطة وننسنة
مئوية قدرىا  ,)%64.5والى عدـ وجود فروؽ دالة إح ائية في درجة الممارسة تعز لل ؼ لو
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الجنس لو الدنرة لو التفاعؿ نينيما ,ولو ت الدراسة نضرورة عقد دورات تدرينية للمعلميف تمننيـ
مف تطنيؽ االستراتيجيات الحديثة والمطورة تطنيقاو عملياو في الموقؼ التعليمي.

وىدفت دراسة  )2009 Karamustafaogluإلى التعرؼ على واقع استدداـ معلمي

الفيزياع الستراتيجيات التعلـ النشط في مدينة لماسيا الترنية ,وتنونت عينة الدراسة مف  )40معلماو,

طنقت علييـ استنانة تـ التو ؿ إلييا مف دالؿ مقانلة  )6مدرسيف للفيزياع ,نما استددـ الناحث
نطاقة مالحظة للوقوؼ على مد

تطنيقيـ للتعلـ النشط في المواقؼ التعليمية ,وقد تـ مقارنة لراع

المعلميف في االستنانة ننتائج نطاقة المالحظة ,ولشارت النتائج إلى لف المعلميف على علـ
ناستراتيجيات التعلـ النشط ,ولف تطنيقيا في المواقؼ التعليمية ال يزاؿ ضعيفاو ,إذ لنيـ يستخدموف
األساليب التقليدية على نطاؽ واسع في التدريس.

وقدـ سو از وآخروف  )souza et el., 2008استراتيجية تقوـ على التعلـ النشط

واستدداميا في تدريس العلوـ النيميائية لد طلنة الدراسات العليا ,وتطوير القدرات التقنية المدنرية,
وتنمية ميارات حؿ المشنالت والقدرة على نتانة التقارير العلمية وفؽ نماذج محددة ,وتو لت
الدراسة إلى فعالية التعلـ النشط في تنمية جوانب التعلـ المدتلفة واكساب الطلنة الميارات المدتلفة,

ونتانة التقارير العلمية نشنؿ سليـ.

وىدفت دراسة تارناف وآخروف  )Taraban et el., 2007التعرؼ إلى لثر التعلـ النشط

في تعلـ موضوعات علـ األحياع في الواليات المتحدة األمرينية وتنونت عينة الدراسة مف )408

مف طلنة المرحلة الثانوية ,تـ تقسيميـ إلى عدة مجموعات ضانطة درست الموضوعات نالتعلـ
النشط دادؿ المدتنرات ,ولدر تجرينية درست نالطريقة العادية ,واستددمت السجالت لو ؼ
لنشطة التعلـ النشط اليومية للمجموعة التجرينية ,ونشفت النتائج عف تفوؽ المجموعة التجرينية على

المجموعة الضانطة في االدتنار التح يلي المتعلؽ نتعلـ موضوعات علـ األحياع ,نما وجدت
اتجاىات إيجابية نحو موضوعات التعلـ تعز للتعلـ النشط ,ولف التعلـ النشط يقلؿ مف االعتماد
على المعلـ ويدعـ الممارسات المتمحورة حوؿ المتعلـ.

لما دراسة زامؿ  )2006فقد تناولت وجيات نظر معلمي المرحلة األساسية الدنيا
ومعلماتيا في مدارس ونالة ال وث الدولية في محافظتي راـ اهلل ونانلس نحو ممارساتيـ التعليـ
النشط ,وتنونت عينة الدراسة مف  )75معلماو ومعلمة ,واستددـ الناحث استنانة منونة مف )30

عنارة ,ولظيرت النتائج وجود فرؽ داؿ اح ائياو في درجة ممارسة التعلـ النشط نيف المعلميف

والمعلمات ل الأل المعلمات ,والى عدـ وجود فرؽ داؿ اح ائيا نيف المعلميف نحو ممارستيـ للتعلـ
النشط ,تنعاو لمت يرات الموىؿ العلمي لو المحافظة لو عدد السنوات لو الدنرة لو ال ؼ.
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وىدفت دراسة القارحي  )2010الوقوؼ على واقع تطنيؽ استراتيجيات التدريس مف وجية
نظر معلمي ومشرفي الل ة اإلنجليزية ,حيث استددـ الناحث المنيج الو في المسحي في دراستو,
تنونت الدراسة مف  )220معلماو و  )10مشرفيف طنؽ علييـ استنانة تنونت مف  )65فقرة,
ولشارت النتائج لف واقع فيـ المعلميف ألىداؼ تطنيؽ استراتيجيات التدريس حاز على درجة موافقة

عالية وواقع استفادة المعلميف مف محتو

حقائب التدريب نمرجع علمي وعملي عند تطنيؽ

استراتيجيات التدريس حاز على درجة موافقة عالية.
نما ىدفت دراسة نني يونس  )2013التعرؼ على نعض لساليب التعليـ النشطة
وتوظيفيا في العملية التعليمية في المرحلة األساسية نالمملنة األردنية الياشمية ,واستددمت الدراسة
المنيج الو في ,واقت رت الدراسة على عينة عشوائية منونة مف  )30معلماو وتـ تطنيؽ استنانة

للح وؿ على المعلومات ولشارت النتائج لف لساليب التعلـ النشط غير مستددمة ناستراتيجية فعالة

في العملية التعليمية.
وىدفت دراسة ويلؾ  )Wilke, 2003التعرؼ إلى فاعلية استراتيجيات التعلـ النشط في
تدريس مقرر علـ الوظائؼ النشرية ,وتنونت عينة الدراسة مف  )141طالباً وطالنة في جامعة
تنساس األمرينية ,قسمت إلى مجموعتيف :تجرينية درست المقرر ناستدداـ نموذج التعلـ النشط,

وضانطة درست ناستدداـ الطريقة العادية ,وطنؽ الناحث ادتنا اور تح يلياو واستنانة االتجاه والدافع
نحو التعلـ ,وقد نشفت النتائج عف تفوؽ المجموعة التجرينية على المجموعة الضانطة في انتساب

محتو المقرر ,ناإلضافة إلى وجود مواقؼ إيجابية اتجاه التعلـ النشط لد
ولـ تظير النتائج فروؽ اح ائية نيف المجموعتيف في الدافع نحو التعلـ.

المجموعة التجرينية,

تعقيب عم الدراسات السابقة

يمنف تلديص عملية التعقيب على الدراسات السانقة فيما يلي:
 تنوعت لدوات الدراسات في جمع النيانات حيث أف معظميا استددـ استنانة ندراسة الجعافرة, ,)2015و الرشيدي ,)2015 ,ودراسة الروايضة ,)2013 ,والنعض استددـ لداة نطاقة
المالحظة ندراسة رواشدة ونوافلة ,)2015 ,والنعض استددـ لسلوب التجرنة مثؿ دراسة
ويلؾ.)2003 ,
 تنوعت المراحؿ الدراسية في الدراسات السانقة ,حيث تناوؿ نعضيا مرحلة ال فوؼ رياضاألطفاؿ ندراسة سعادة ولشنناني ,)2013 ,ودراسات رنزت على الف وؿ األولى الثالثة

ندراسة الطيطي )2010 ,ودراسة زامؿ ,)2006 ,ونعض الدراسات اىتمت نالمرحلة
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المتوسطة مثؿ دراسة انف ياسيف ,)2013 ,ونعض الدراسات اىتمت نالمرحلة الجامعية مثؿ
دراسة ويلؾ.)2003 ,
 لجريت الدراسات السانقة في لمانف مدتلفة ,فنعضيا محلي ونعضيا عرني ,ونعضيا لجنني,وىذا دليؿ على االىتماـ نالتعلـ النشط واستراتيجياتو.

 لشارت نعض الدراسات السانقة لف نسنة استدداـ استراتيجيات التعلـ النشط متوسطة مثؿ دراسةرواشدة ونوافلة ,)2015 ,ودراسة الرشيدي ,)2015 ,والنعض نشفت نتائجيا عف اندفاض
في استدداـ استراتيجيات التعلـ النشط مثؿ د ارسة النطاينة ولنو رحمة ,)2010 ,نينما دلت
الدراسات التي لجريت على رياض األطفاؿ لف استراتيجيات التعلـ النشط تمارس ندرجة ننيرة

مثؿ دراسة النواردي.)2012 ,

 تدتلؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السانقة في نونيا الدراسة الوحيدة في محافظات غزة التيتناولت درجة ممارسات استراتيجيات التعلـ النشط مف وجية نظر المعلميف والمشرفيف ,وتدتلؼ
في لىداؼ الدراسة ونذلؾ العينة ولنعاد األداة وتدتلؼ نذلؾ في الحد الزماني والمناني.

الطريقة واإلجراءات
منيج الدراسة4

اعتمد الناحث في دراستو المنيج الو في التحليلي الذي يعرؼ نأنو

المنيج الذي يتناوؿ دراسة

لحداث وظواىر وممارسات قائمة موجودة ومتاحة للدراسة والقياس نما ىي ,دوف تددؿ الناحث في

مجرياتيا ,ويستطيع الناحث لف يتفاعؿ معيا في فيا ويحلليا األغا  ,)43 :2000,حيث تـ جمع
النيانات مف دالؿ استنانة وزعت على عينة الدراسة للوقوؼ على واقع استدداـ استراتيجيات التعلـ
النشط.
مجتمع الدراسة4

تنوف مجتمع الدراسة مما يلي:
مجتمع المعلميف وىـ جميع معلمي الل ة العرنية في المرحلة األساسية في المدارس الحنومية

التانعة لمديرية الترنية والتعليـ في محافظة داف يونس في العاـ الدراسي  ,2016/2015والنالغ
عددىـ  )565معلماو ومعلمة.

مجتمع المشرفييف الترنوييف ,وتنوف مف جميع مشرفي الل ة العرنية في المدارس الحنومية

والنالغ عددىـ  )24مشرفاو ومشرفة.

عينة الدراسة4
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تنونت عينة المعلميف مف  )525معلماو ومعلمة ,وتـ استرداد  )490استنانة مف

المعلميف ,وقد تنيف لف العدد الفعلي مف االستنانات ال الحة للتحليؿ ىي  )450استنانة ونذلؾ
ي نأل العدد الفعلي لعينة الدراسة  )450معلماو ومعلمة ,نينما تنونت عينة المشرفيف مف )24

مشرفاو ومشرفة .وجدوؿ  )1ينيف توزيع عينة المعلميف على مت يرات الدراسة.

جدوؿ ( )1يبيف توزيع أفراد عينة المعمميف تبعاً لمتغير الجنس والخبرة والدورة التدريبية

الدورة

الخبػػرة

ذكر
لقؿ مف

مف  10 – 5سنوات

 5سنوات

اقؿ مف 10

فأنثر

لقؿ مف

مف  10 – 5سنوات

 5سنوات اقؿ مف 10

فأنثر

المجموع

الجنس

انث

لنثر مف  3دورات

11

11

45

4

11

11

267

مف 3 - 1دورات

15

82

3

33

31

13

139

عدـ تلقي الدورات

3

4

1

18

1

11

44

المجموع

33

94

64

56

103

100

450

أداة الدراسة:

قاـ الناحث نإعداد لداة شملت على  )11استراتيجية تعلـ نشط ,وقد تـ ترتيب االستراتيجيات لتظير

على شنؿ استنانة وقد مر إعدادىا حسب الدطوات التالية:
 مراجعة األدب الترنوي والدراسات السانقة ذات ال لة نموضوع الدراسة الحالي مثؿ دراسةنوافلة ,)2015 ,ودراسة الجعافرة ,)2015 ,ودراسة رشيدي.)2015 ,
 مقانلة عدد مف المعلميف والمشرفيف والتعرؼ على لىـ استراتيجيات التعلـ النشط التييستددمونيا في التدريس.

 إعداد قائمة لولية ناستراتيجيات التعلـ النشط الواجب استدداميا في تدريس الل ة العرنية,وشملت  )25استراتيجية.

صدؽ االستبانة4

يق د نال دؽ شموؿ االستنانة لنؿ العنا ر التي يجب لف تددؿ في التحليؿ مف ناحية,

ووضوح فقراتيا ومفرداتيا مف ناحية لدر  ,نحيث تنوف مفيومة لنؿ مف يستددميا عنيدات
وادروف .)2006 ,نما يق د نال دؽ لف لداة القياس تقيس ما وضعت لقياسو وال تقيس شيئاو ادر,
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ادقة إذا حددت مد

وتُعد الدراسة
قاـ الناحث نالتأند مف

الحية درجاتيا ,ومف لجؿ التحقؽ مف

دؽ لداة الدراسة,

دؽ االستنانة نطريقتيف على النحو التالي:

 -1صدؽ المحكميف4

تـ عرض االستنانة على عدد مف المحنميف والدنراع والمدت يف في مجاؿ الترنية مف جامعة

األق ى والجامعة اإلسالمية ,والمشرفيف والمعلميف مف المرحلة األساسية ,نلغ عددىـ  )15محنماو,

وتـ اعتماد االستراتيجيات التي لجمع علييا  )%80فأنثر مف المحنميف ,حيث ل نأل عدد

االستراتيجيات  )11استراتيجية.
 -8صدؽ االتساؽ الداخمي4

يق د ن دؽ االتساؽ الدادلي مد اتساؽ نؿ استراتيجية مف استراتيجيات التعلـ النشط مع الدرجة

النلية لالستنانة.
ولتحقيؽ ذلؾ تـ تطنيؽ االستنانة على عينة استطالعية منونة مف  )40معلماو ومعلمة مف مجتمع
الدراسة ودارج عينة الدراسة الفعلية ,ومف ثـ حساب معامالت االرتناط نيف نؿ استراتيجية والدرجة

النلية ,وجدوؿ  )2ينيف معامالت االرتناط المحسونة.

جدوؿ ( )8معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ استراتيجية مف االستراتيجيات والدرجة الكمية
ـ

استراتيجيات التعمـ النشط

معامؿ االرتباط

مستوى الداللة

ي.

*0.341

0.031
0.009

.1

استراتيجية السرد الق

.8

استراتيجية المناقشة.

**0.406

.3

استراتيجية فنر ,زاوج ,شارؾ.

**0.493

0.001

.5

استراتيجية لعب األدوار ىيا ننا نلعب ونتعلـ).

**0.489

0.001

.4

استراتيجية التعلـ التعاوني.

**0.539

0.000

.1

استراتيجية الع ؼ الذىني.

**0.587

0.000

.1

استراتيجية التدريس التنادلي.

**0.555

0.000

.2

استراتيجية الرووس المرقمة.

**0.455

0.000

.3

استراتيجية النرسي السادف.

**0.616

0.000

.11

استراتيجية القنعات الست.

*0.364

0.021

.11

استراتيجية تناؿ القمر.

**0.525

0.001
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وينيف جدوؿ ( )8لف جميع معامالت االرتناط في جميع فقرات االستنانة دالة إح ائياو عند مستوي

داللة  α= 0.05ونذلؾ تعد االستنانة

الحة لما وضعت ألجلو.

ثبات االستبانة4

يق د نثنات االستنانة لف تعطي االستنانة نفس النتيجة لو تـ إعادة توزيعيا لنثر مف مرة تحت نفس
الظروؼ والشروط ,لو نعنارة لدر لف ثنات االستنانة يعني االستقرار في نتائج االستنانة وعدـ

ت ييرىا نشنؿ ننير فيما لو تـ إعادة توزيعيا على لفراد العينة عدة مرات دالؿ فترات زمنية معينة,
وقد تحقؽ الناحث مف ثنات استنانة الدراسة مف دالؿ ما يلي:
معامؿ ألذا كرونباخ4

استددـ الناحث طريقة للفا نرونناخ لقياس ثنات االستنانة ,ونانت النتائج نما منينة في

جدوؿ(.)3

جدوؿ ( )3معامؿ ألذا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة
البياف

جميع االستراتيجيات

العدد

معامؿ ألذا كرونباخ

الثبات*

11

0.750

0.866

ينيف جدوؿ ( )3لف قيمة معامؿ للفا لجميع االستراتيجيات  .)0.750نذلؾ نانت قيمة الثنات

لجميع فقرات االستنانة  )0.866وىذا يعنى لف معامؿ الثنات مرتفع.
طريقة التجزئة النصذية4

تقوـ ىذه علي تقسيـ المقياس ولنعاده إلي فقراتو فردية الرتب ,فقرات زوجيػة الرتػب ,واحتسػاب معامػؿ

االرتنػػاط نينيمػػا ,ومػػف ثػػـ اسػػتدداـ معادلػػة سػػنيرماف ن ػراوف لت ػػحيأل المعامػػؿ وذلػػؾ حسػػب المعادلػػة:
2R/R+1

في حاؿ تساوي طرفي االرتناط لو معادلة جتماف في حاؿ عدـ تساوي طرفي االرتناط

ونانت النتائج نما في جدوؿ :)4
جدوؿ ( )5معامؿ االرتباط بيف الذقرات فردية الرتب والذق ارت زوجية الرتب لالستراتيجيات.
البياف

الذقرات

معامؿ االرتباط

معامؿ االرتباط المصحح

االستراتيجيات

11

0.585

0.737

مف دالؿ الجدوؿ السانؽ يتنيف لف معامؿ االرتناط للدرجة النلية لالستنانة نلغ  )0.585وىو
معامؿ مرتفع ,وناف االرتناط الم حأل للدرجة النلية  ,)0.74وىذا يوند لف مقياس االستراتيجيات

يتمتع نثنات مرتفع.
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ونذلؾ ينوف الناحث قد تأند مف

دؽ وثنات استنانة الدراسة ,واطمئف ل الحية االستنانة

وتطنيقيا على عينة الدراسة.
تقديرات استجابات عينة الدراسة4

لتحقيؽ لىداؼ الدراسة وتحليؿ النيانات التي تـ جمعيا ,استددـ الناحث األساليب

اإلح ائية المناسنة ننوعييا الو فية واالستداللية مراعياو في ذلؾ طنيعة الدراسة ولىدافيا ,وتـ

ترميز وادداؿ النيانات إلى نرنامج  ,SPSSحسب مقياس ) Likert- Scaleلينرت( الثالثي ,وقد

تننى الناحث المعيار الذي وضعو عند الفتاح  ,)538 ,2008ولتحديد طوؿ فترة مقياس لينرت
الثالثي الحدود الدنيا والعليا) المستددـ في محاور الدراسة ,تـ حساب المد :
المد = 2 = 1 – 3
ثـ تقسيمو على عدد فترات المقياس الثالثة للح وؿ على طوؿ الفقرة لي:
طوؿ الفترة = 0.667 =3 ÷ 2

نعد ذلؾ تـ إضافة ىذه القيمة إلى لقؿ قيمة في المقياس وىي الواحد ال حيأل) وذلؾ
لتحديد الحد األعلى للفترة األولى وىنذا لناقي الفقرات نما يلي:
جدوؿ ( )4مقياس ليكرت الثالثي
المتوسط الحسابي

الوزف النسبي

مستوى االستخداـ

1.11-1

%44.4 - %33

قميؿ

8.33-1.11

%11.3 - %44.1

متوسط

3-8.35

%111 - %12

كبير

األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة4

 .1تـ حساب التن اررات والنسب المئوية ,للتعرؼ على المعلومات العامة لمفردات الدراسة ,وتحديد
استجانات لفرادىا تجاه عنارات المحاور الرئيسية التي تتضمنيا لداة الدراسة.
 .2تـ حساب المتوسط الحساني Meanوالوزف النسني ,وذلؾ لمعرفة مد
استجانات لفراد الدراسة عف نؿ فقرة مف فقرات االستنانة.

ارتفاع لو اندفاض

 .3استددـ ادتنار  )t-test ) tللفروؽ نيف متوسطي عينتيف مستقلتيف.
 .4استددـ تحليؿ التنايف األحادي  One Way ANOVAللفروؽ نيف ثالث متوسطات فأنثر.
 .5استددـ ادتنار شفيو  Scheffeللفروؽ المتعددة نيف المتوسطات.
النتائج ومناقشتيا4
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النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ 4ما درجة ممارسة معلمي الل ة العرنية الستراتيجيات التعلـ النشط
مف وجية نظرىـ؟  ,ولإلجانة على السواؿ السانؽ تـ حساب المتوسط الحساني والوزف النسني والرتنة

لدرجة ممارسة معلمي الل ة العرنية الستراتيجيات التعلـ النشط مف وجية نظرىـ وجدوؿ  )6ينيف
ذلؾ.
جدوؿ ( )1المتوسطات الحسابية واألوزاف النسبية لدرجة ممارسة معممي المغة العربية
الستراتيجيات التعمـ النشط مف وجية نظرىـ
المتوسط الحسابي

الوزف النسبي

الرتبة

مستوى االستخداـ

ـ

االستراتيجيات

ي.

2.54

%84.81

2

ننير

%86.81

1

ننير

7

متوسط
ننير

.1

استراتيجية السرد الق

.2

استراتيجية المناقشة.

2.60

.3

استراتيجية فنر ,زاوج ,شارؾ.

2.02

%67.41

.4

استراتيجية لعب األدوار ىيا ننا نلعب ونتعلـ).

2.40

%79.85

3

.5

استراتيجية التعلـ التعاوني.

2.31

%77.04

4

متوسط

.6

استراتيجية الع ؼ الذىني.

2.24

%74.74

5

متوسط

.7

استراتيجية التدريس التنادلي.

2.11

%70.22

6

متوسط

.8

استراتيجية الرووس المرقمة.

1.78

%59.19

9

متوسط

.9

استراتيجية النرسي السادف.

1.88

%62.52

8

متوسط

.10

استراتيجية القنعات الست.

1.69

%56.37

11

متوسط

.11

استراتيجية تناؿ القمر.

1.74

%57.85

10

متوسط

الدرجة الكمية

2.12

%70.62

متوسط

ويالحظ مف جدوؿ  )6لف لنثر االستراتيجيات التي يستددميا المعلموف مف وجية نظرىـ ىي
استراتيجية المناقشة والسرد الق

ي ,ولقؿ االستراتيجيات استدداماو ىي استراتيجية القنعات الست

وتناؿ القمر ,ويمنف مالحظة درجة ممارسة المعلميف لالستراتيجيات مرتنة تنازلياو نما يلي:

جدوؿ ( )1ترتيب درجة ممارسة المعمميف الستراتيجيات التعمـ النشط مف وجية نظر المعمميف
ـ
.1

االستراتيجيات
استراتيجية المناقشة.

مستوى االستخداـ
ننير
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ننير

ي.

.2

استراتيجية السرد الق

.3

استراتيجية لعب األدوار ىيا ننا نلعب ونتعلـ).

.4

استراتيجية التعلـ التعاوني.

متوسط

.5

استراتيجية الع ؼ الذىني.

متوسط

.6

استراتيجية التدريس التنادلي.

متوسط

.7

استراتيجية فنر ,زاوج ,شارؾ.

متوسط

.8

استراتيجية النرسي السادف.

متوسط

.9

استراتيجية الرووس المرقمة.

متوسط

.10

استراتيجية تناؿ القمر.

متوسط

.11

استراتيجية القنعات الست.

متوسط

ننير

ويالحظ مف الجدوؿ السانؽ وجود ثالثة استراتيجيات يمارسيا المعلموف ندرجة ننيرة وىي:
استراتيجية المناقشة ,واستراتيجية السرد الق

ي ,واستراتيجية لعب األدوار ,وقد يعود ذلؾ إلى لف

تلؾ االستراتيجيات الثالثة سيلة االستدداـ نالنسنة للمعلـ والتالميذ وقليلة التنلفة ومالئمة لوقت
الح ة ,فال تحتاج إلى وقت ننير للتطنيؽ,

نما لننا نالحظ لف المعلـ قد تدرب نثي اور على استدداـ استراتيجية المناقشة والسرد الق

ي ولعب

االدوار لثناع التدريس ,ونذلؾ فيي ليسر السنؿ للدروج عف الطرؽ التقليدية اإللقاع) في التدريس,

ويمنف لف يتفاعؿ معيا التالميذ وتحقؽ نتائج لفضؿ في التعلـ ,وير النحث لف تلؾ االستراتيجيات
يمنف لف تمارس ايضاو مندمجة مع االستراتيجية التقليدية في التدريس ,ونالتالي يمارسيا المعلـ دوف
الم امرة لو الدوؼ مف نتائج قد ال يتوقعيا لو يحاسب علييا مف قنؿ اإلدارة.

نما يالحظ لف الدرجة الثانية الستدداـ المعلميف الستراتيجيات التعلـ النشط نانت متوسطة ,وقد
يفسر ذلؾ إلى لف تلؾ االستراتيجيات تحتاج إلى نظاـ تعليمي متنامؿ لتطنيقيا وينوف لو دطة
واضحة مف قنؿ الو ازرة ومف قنؿ الموجييف ومف قنؿ الدارس ,فال يستطيع المدرس لف ي امر
ناستدداـ ىذه االستراتيجيات لوحده ويتحمؿ نتائجيا دا ة لنيا قد تحتاج وقتاو لطوؿ مف زمف
الح ة المد

ة ,ورنما ترجع ىذه النتيجة لف النثير مف معلمي الل ة العرنية لـ يعد اإلعداد

الجيد الستدداـ ىذه االستراتيجيات ولـ يح لوا على دورات لثناع التدريس الستدداـ ىذه
االستراتيجيات.
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ويالحظ لف الدرجة النلية الستدداـ المعلميف الستراتيجيات التعلـ النشط نانت متوسطة ,وىذا ننظر
الناحث ناإلضافة إلى األسناب التي ذنرت انفاو لف النيئة ال فية والتعليمية غير معدة لمثؿ ىذه
االستراتيجيات مف حيث المساحات المنانية واإلعدادات المادية.

وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة رواشدة ونوافلة ,)2015 ,ودراسة انف ياسيف ,)2013 ,ودراسة
الطيطي.)2010 ,

وادتلفت مع دراسة النواردي )2012 ,التي لندت لف المعلميف يستددموف استراتيجيات التعلـ النشط
ندرجة ننيرة.
النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني" 4ما درجة ممارسة معلمي الل ة العرنية الستراتيجيات التعلـ النشط
مف وجية نظر المشرفيف؟  ,ولإلجانة على السواؿ تـ حساب المتوسط الحساني والوزف النسني
والرتنة لدرجة استدداـ معلمي الل ة العرنية الستراتيجيات التعلـ النشط مف وجية نظر المشرفيف

وجدوؿ  )8ينيف ذلؾ.

جدوؿ ()2

المتوسطات الحسابية واألوزاف النسبية لدرجة ممارسة معممي المغة العربية الستراتيجيات التعمـ
النشط مف وجية نظر المشرفيف
المتوسط الحسابي

الوزف النسبي

الرتبة

ي.

مستوى االستخداـ

ـ

االستراتيجيات

2.13

%70.83

1

متوسط

%65.28

2

متوسط

6

متوسط
متوسط

.1

استراتيجية السرد الق

.2

استراتيجية المناقشة.

1.96

.3

استراتيجية فنر ,زاوج ,شارؾ.

1.88

%62.50

.4

استراتيجية لعب األدوار ىيا ننا نلعب ونتعلـ).

1.92

%63.89

4

.5

استراتيجية التعلـ التعاوني.

1.92

%63.89

4

متوسط

.6

استراتيجية الع ؼ الذىني.

1.88

%62.50

6

متوسط

.7

استراتيجية التدريس التنادلي.

1.79

%59.72

8

متوسط

.8

استراتيجية الرووس المرقمة.

1.67

%55.56

10

ضعيؼ

.9

استراتيجية النرسي السادف.

1.96

%65.28

2

متوسط

.10

استراتيجية القنعات الست.

1.71

%56.94

9

متوسط
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.11

استراتيجية تناؿ القمر.

1.54

%51.39

الدرجة الكمية

1.85

%61.62

11

ضعيؼ
متوسط

ويالحظ مف جدوؿ  )8لف لنثر االستراتيجيات التي يستددميا المعلموف مف وجية نظر المشرفيف
ي حيث ح لت على متوسط حساني  )2.13ونوزف نسني

ىي استراتيجية السرد الق

 ,)%70.83واحتلت استراتيجية المناقشة واستراتيجية النرسي السادف المرتنة الثانية ونمتوسط

حساني  )1.96ونوزف نسني  ,)%65.28في حيف احتلت استراتيجية تناؿ القمر والرووس
المرقمة الرتنة  10 ,11على التوالي ونوزف نسني  )%55.56و  ,)%51.39وىذا يعني لف
المدرسيف يمارسوف تلؾ االستراتيجيتيف ندرجة ضعيفة مف وجية نظر المشرفيف.
جدوؿ ()3
ترتيب درجة ممارسة المعمميف الستراتيجيات التعمـ النشط مف وجية نظر المشرفيف
االستراتيجيات

ـ

مستوى االستخداـ

.1

استراتيجية السرد الق

ي.

متوسط

.2

استراتيجية السرد الق

ي.

متوسط

.3

استراتيجية النرسي السادف.

متوسط

.4

استراتيجية لعب األدوار ىيا ننا نلعب ونتعلـ).

متوسط

.5

استراتيجية التعلـ التعاوني.

متوسط

.6

استراتيجية الع ؼ الذىني.

متوسط

.7

استراتيجية فنر ,زاوج ,شارؾ.

متوسط

.8

استراتيجية التدريس التنادلي.

متوسط

.9

استراتيجية القنعات الست.

متوسط

.10

استراتيجية الرووس المرقمة.

ضعيؼ

.11

استراتيجية تناؿ القمر.

ضعيؼ

ويعزو الناحث ممارسة المعلميف لتسع استراتيجيات تعلـ نشط في تدريس الل ة العرنية ندرجة
متوسطة مف وجية نظر المشرفيف إلى عدـ اشتماؿ نرامج إعداد المعلميف على نيفية استدداـ

استراتيجيات التعلـ النشط ,وعدـ ح وليـ على دورات تدرينية الستدداـ تلؾ االستراتيجيات.

وقد يعود ممارسة المعلميف الستراتيجيتيف مف استراتيجيات التعلـ النشط ندرجة ضعيفة مف وجية
نظر المشرفيف إلى

عونتيا في التطنيؽ واحتياجيا إلى التحضير الننير ,نما لنيا تحتاج إلى وقت

ننير ليتـ تطنيقيا نالشنؿ المطلوب ,وىذا قد يدفع المعلـ للتدوؼ مف تطنيقيا في التدريس.
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النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث والذرض الخاص بو ونصو "ال توجد فروؽ ذات داللة إح ائية عند

مستو داللة  )α=0.05نيف تقديرات المعلميف والمشرفيف في درجة ممارسة المعلميف الستراتيجيات
التعلـ النشط في تدريس الل ة العرنية؟ ,وقد تـ استدداـ ادتنار  tللفرؽ نيف متوسطي اراع المعلميف

والمشرفيف والنتائج منينة في جدوؿ (4)11

جدوؿ ( 4)11نتائج اختبار( )tلمذروؽ بيف تقديرات المعمميف والمشرفيف في درجة ممارسة
استراتيجيات التعمـ النشط
البياف

العدد

المتوسط الحسابي

معلميف

450

2.12

مشرفيف

24

1.85

قيمة t

مستوى الداللة

1.784

0.182

تنيف لف القيمة المطلقة  tالمحسونة لجميع المحاور مجتمعة تساوي  1.784وىي اقؿ مف قيمة t
الجدولية ,نما لف قيمة مستو الداللة لجميع المحاور تساوي  0.182وىي اننر مف  0.05مما

يدؿ على عدـ وجود فرؽ جوىرية نيف اراع المعلميف والمشرفيف في درجة ممارسة معلمي الل ة
العرنية الستراتيجيات التعلـ النشط.
وىذه النتيجة اتفقت مع دراسة النواردي.)2012 ,

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع والذرض الخاص بو ونصو "ال توجد فروؽ ذات داللة إح ائية عند

مستو داللة  )α=0.05نيف تقديرات المعلميف حوؿ درجة ممارسة استراتيجيات التعلـ النشط في
تدريس الل ة العرنية تعز لمت ير الجنس ذنر-لنثى)؟  ,وتـ استدداـ ادتنار  tللفرؽ نيف متوسطي
اراع المعلميف والمعلمات والنتائج منينة في جدوؿ (4)11
جدوؿ ( 4)11نتائج اختبار( )tلمذروؽ بيف متوسطي المعمميف والمعممات في درجة ممارسة
استراتيجيات التعمـ النشط

العدد

الجنس

المتوسط الحسابي

المعلميف

191

2.1252

المعلمات

259

2.1137

قيمة t

مستوى الداللة

0.051

0.822

تنيف لف القيمة المطلقة  tالمحسونة لجميع المحاور مجتمعة تساوي  0.051وىي اقؿ مف قيمة t
الجدولية ,نما لف قيمة مستو الداللة لجميع المحاور تساوي  0.822وىي اننر مف  0.05مما
يدؿ على عدـ وجود فرؽ ذات داللة اح ائية نيف تقديرات المعلميف والمعلمات حوؿ درجة

ممارستيـ الستراتيجيات التعلـ النشط) تعز للجنس.
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وقد يعز ذلؾ إلى لف المعلميف جميعاو دريجو موسسات التعليـ العالي الفلسطينية ودريجو نليات

الترنية ,وعليو فإنيـ يتلقوف نفس النرامج تقريناو ,والتي تحتاج إلى ترنيز لنثر على استدداـ

استراتيجيات التعلـ النشط ,نما لف المعلميف يتلقوف نفس عملية االعداد سواع الذنور لـ اإلناث.
وىذه النتيجة اتفقت مع دراسة الطيطي.)2010 ,

نينما ادتلفت مع دراسة الرشيدي )2015 ,والتي لشارت إلى وجود فروؽ تنعاو لمت ير الجنس
ل الأل االناث المعلمات).

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الخامس والذرض الخاص بو ونصو "ال توجد فروؽ ذات داللة إح ائية

عند مستو داللة  )α=0.05نيف تقديرات المعلميف في درجة ممارسة استراتيجيات التعلـ النشط في
تدريس الل ة العرنية تعز لمت ير الدنرة , .ولإلجانة على ىذا السواؿ تـ إجراع ادتنار تحليؿ التنايف
األحادي ,وقد تـ التو ؿ للنتائج نما يلي:
جدوؿ ( 4)18اختبار تحميؿ التبايف الستجابات المعمميف في عوء متغير الخبرة
البياف
درجة ممارسة المعمميف

الستراتيجيات التعمـ النشط

مجموع

مصدر التبايف

درجات

متوسط

المربعات الحرية

المربعات

نيف المجموعات

0.941

2

0.470

دادؿ المجموعات

60.111

447

0.134

المجموع

61.052

449

مستوى

قيمة ""F
3.497

الداللة
0.031

مف النتائج الموضحة في جدوؿ  )12يمنف مالحظة لف مستو الداللة المقانلة الدتنار تحليؿ
التنايف األحادي لقؿ مف مستو الداللة  ,   0.05ونذلؾ يمنف استنتاج لنو توجد فروؽ ذات
داللة إح ائية نيف متوسطات تقديرات المعلميف في درجة ممارسة المعلميف الستراتيجيات التعلـ
النشط تعز إلى الدنرة ,وللنشؼ عف الفروؽ ل الأل لي فئة ,فقد تـ استدداـ ادتنار شافيو

 Scheffeلمعرفة مواطف الفروؽ ,والنتائج منينة في جدوؿ .)13
جدوؿ رقـ ( 4)13نتائج اختبار شافيو ) )Scheffeلمذروؽ بيف متوسطات استجابات المعمميف
حسب متغير الخبرة

الذرؽ بيف المتوسطات

أقؿ مف 4

مف 11 - 4

أكثر مف 11

أقؿ مف  /4المتوسط ()8.1531

-

-0.05618

*-0.12337

مف  /11 – 4المتوسط ()8.1148

0.05618

-

-0.06718

أكثر مف  /11المتوسط ()8.1185

*0.12337

0.06718

-
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مف دالؿ الجدوؿ رقـ  )13يتضأل وجود فروؽ ذات داللة إح ائية نيف المعلميف ذوي الدنرة لنثر
مف  )10سنوات والمعلميف ذوي الدنرة لقؿ مف  )5سنوات ل الأل ذوي الدنرة لنثر مف )10
سنوات ,وقد يعود ظيور ىذه النتيجة إلى لف الدنرة لنثر مف  )10سنوات قد ح ؿ على دورات
تدرينية ونرامج توىلو مف استدداـ استراتيجيات التعلـ النشط لنثر مف ذوي الدنرة لقؿ مف )5

سنوات ,واتفقت ىذه الدراسة مع دراسة انف ياسيف ,)2013 ,وادتلفت مع دراسة النواردي,
 )2012التي لندت عدـ وجود فروؽ ترجع لمت ير الدنرة.
في حيف لـ تظير فروؽ ذات داللة إح ائية نيف المعلميف ذوي الدنرة لنثر مف  10سنوات
والمعلميف ذوي الدنرة مف  10-5سنوات ,واألقؿ مف  5سنوات ,وقد يرجع ذلؾ إلى لف المعلميف
على ادتالؼ دنراتيـ لدرنوا لىمية التعلـ النشط وضرورة استدداـ استراتيجياتو لتحقيؽ نتائج لفضؿ

عند الطالب وتحقيؽ تعلـ متميز ,وىذا يدلؿ على لف الدنرة ليست عامؿ توثر في ممارسة واستدداـ
استراتيجيات التعلـ النشط ,واتفقت مع دراسة زامؿ )2006 ,في عدـ وجود فروؽ ذات داللة
اح ائية نيف المعلميف نحو ممارستيـ للتعلـ النشط تنعاو لمت ير عدد السنوات ,ودراسة رواشدة

ونوافلة ,)2015 ,وادتلفت مع دراسة انف ياسيف )2013 ,التي لندت وجود فروؽ ترجع لمت ير
الدنرة.

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ السادس والذرض الخاص بو ونصو "ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إح ائية

عند مستو داللة  )α=0.05نيف تقديرات المعلميف في درجة ممارستيـ الستراتيجيات التعلـ النشط
في تدريس الل ة العرنية تعز لمت ير الدورات التدرينية؟  ,ولإلجانة عم ىذا السواؿ تـ إجراع ادتنار
تحليؿ التنايف األحادي ,وقد تـ التو ؿ للنتائج التالية:

جدوؿ ( 4)15نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمذروؽ بيف متوسطات استخداـ المعمميف
الستراتيجيات التعمـ النشط في عوء متغير الدورات التدريبية

المجاؿ
درجة استخداـ المعمميف

الستراتيجيات التعمـ النشط

مصدر التبايف

درجات

متوسط

مجموع

المربعات الحرية

المربعات

نيف المجموعات

2.442

2

1.221

دادؿ المجموعات

58.610

447

0.131

المجموع

61.052

449
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قيمة ""F
9.314

مستوى
الداللة
0.000

مف النتائج الموضحة في جدوؿ  )14تنيف لف القيمة االحتمالية ) (Sig.المقانلة الدتنار تحليؿ
التنايف األحادي ) (One Way ANOVAلقؿ مف مستو الداللة  ,   0.05ولف القيمة المطلقة
 Fالمحسونة وىي لقؿ مف قيمة  Fالجدولية ,ونذلؾ توجد فروؽ ذات داللة إح ائية نيف متوسطات
تقديرات المعلميف في

درجة ممارستيـ الستراتيجيات التعلـ النشط

تعز إلى الدورات التدرينية,

وللنشؼ عف مواطف الفروؽ ل الأل لي فئة ,تـ استدداـ ادتنار شافيو  ,Scheffeوالنتائج منينة في

جدوؿ .)15
جدوؿ ( 4)14نتائج اختبار شافيو ) )Scheffeلمذروؽ بيف متوسطات استجابات المعمميف حسب
متغير الدورات

الذرؽ بيف المتوسطات

 3-1دورات

أكثر مف  3دورات

لـ أتمق أي دورة

 3-1دورات /المتوسط ()8.1111

-

-0.06135

* 0.18956

أكثر مف  3دورات /المتوسط ()8.1181

0.06135

-

*0.25091

لـ أتمق أي دورة /المتوسط ()1.3118

*-0.18956

*-0.25091

-

مف دالؿ الجدوؿ السانؽ يتضأل لف ىناؾ فروؽ ذات داللة إح ائية في درجة استدداـ المعلميف
الستراتيجيات التعلـ النشط ل الأل الذيف تلقوا دورات تدرينية في التعلـ النشط مف  )3-1دورات

مقانؿ الذيف لـ يتلقوا لي دورة ,وليضاو ىناؾ فروؽ ذات داللة إح ائية في درجة ممارسة المعلميف

الستراتيجيات التعلـ النشط ل الأل الذيف تلقوا دورات تدرينية في التعلـ النشط لنثر مف  )3دورات

مقانؿ الذيف لـ يتلقوا لي دورة ,وقد يعز ذلؾ إلى لىمية الدورات في إنساب المعلميف معلومات
ومعارؼ ودنرات عف لىمية التعلـ النشط ونيفية ممارسة استراتيجيات التعلـ النشط في التعليـ.

في حيف لـ تظير فروؽ نيف المعلميف الذيف تلقوا دورات تدرينية في التعلـ النشط مف  )3-1دورات

ونيف لقرانيـ الذيف تلقوا لنثر مف  )3دورات تدرينية.
ويعزو الناحث ذلؾ إلى لف الدورات التدرينية ميمة لدفع المعلميف لممارسة استراتيجيات التعلـ النشط
ن ض النظر عف عدد الدورات.
وقد ادتلفت مع دراسة انف ياسيف ,)2013 ,ودراسة النواردي )2012 ,في عدـ وجود فروؽ ترجع

للدورات التدرينية.

التوصيات والمقترحات

في ضوع ما تو لت إليو الدراسة وحدودىا فإف لىـ ما تو ي نو الدراسة ما يلي:

 -1إعادة التدطيط مف و ازرة الترنية والتعليـ العالي ليضمف التعليـ النشط ضمف دطتيا نحيث
تراعي الموضوعات وامنانية تنفيذىا نالتعلـ النشط.
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 -2عقد دورات تدرينية لمعلمي الل ة العرنية في المرحلة األساسية حوؿ استدداـ استراتيجيات التعلـ
النشط لثناع التدريس مف قنؿ المشرفيف الترنوييف.
 -3إع داد دليؿ لمعلـ الل ة العرنية في المرحلة األساسية يتضمف لىمية التعليـ النشط ولىدافو
واستراتيجياتو والية تطنيقيا.

 -4توسيع مجاؿ الدراسات حوؿ التعليـ النشط في مراحؿ اإلعدادية والثانوية مع استدداـ
استراتيجيات لدر للتعلـ النشط.
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