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درجة ممارسة معلمي المرحلة اإلبتدائية في دولة الكويت لعناصر التعلم النشط من 
 وجهة نظر الموجهين والمديرين

 إعداد
 دالل محمد الرشيدي

 
 بإشراف

 الدكتور جودت أحمد المساعيد األستاذ
 دات   ا الدرا ة إلى تعرا درجة ممار ة معممي المرحمة اإلبتدائية اي دولة الالويت      

 لعنا،ر التعمم النشط من وج ة نظر الموج ين والمديريني وتمثمت أ ئمة الدرا ة اي اآلتي:

لتعمم النشكككط من وج ة نظر امعممي المرحمة االبتدائية لعنا،كككر ما درجة ممار كككة  الســلال األول:

 الموج ين؟ 

التعمم النشككط من وج ة نظر  معممي المرحمة االبتدائية لعنا،ككرما درجة ممار ككة  الســلال الثاني:

 المديرين؟

درجة ممار ة ( اي α ≤ 1.12 ناك اروق  ات داللة إح،ائية اند م توى ) ر  السلال الثالث:

 النشكككككط تع ى لمتهيرات الجنس والمؤ رالتعمم معممي المرحمة االبتدائية لعنا،كككككر 

 العممي والخبرة  لمموجو؟

درجة ممار ة ( اي α ≤ 1.12 ر  ناك اروق  ات داللة إح،ائية اند م توى ) السلال الرابع:

التعمم النشكككككط تع ى لمتهيرات الجنس والمؤ ر  معممي المرحمة االبتدائية لعنا،كككككر

 العممي والخبرة لممدير؟

بتطكككككوير ا كككككتبانة انا،كككككر الكككككتعمم النشكككككط لتحقيكككككق أ كككككداا الدرا كككككة. وتكككككم وقامكككككت الباحثكككككة       

التأالككككد مككككن ،ككككدق محتككككوى اال ككككتبانة بعرضكككك ا امككككى مجمواككككة مككككن المحالمككككين المتخ،،ككككيني 
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وبنككككككاء  امككككككى اقتراحككككككات م تككككككم تنفيكككككك  التعككككككديالت المقترحككككككة.  ولح ككككككاب معامككككككر ثبككككككات اال ككككككتبانة     

اككككككككادة با ككككككككتخدام طككككككككريقتين: الطريقككككككككة ا الباحثككككككككة  قامككككككككت ولككككككككى: الثبككككككككات بطريقككككككككة االختبككككككككار وا 

والطريقككككككة الثانيككككككة: (، 18.0معامككككككر ارتبككككككاط بير ككككككون ) حيككككككث بمكككككك  (ي Test–Retestاالختبككككككار)

 Cronbachالثبكككككككككات بطريقككككككككككة االت كككككككككاق الككككككككككداخمي با كككككككككتخدام معادلككككككككككة    الرونبككككككككككاخ ألفكككككككككا  )

Alpha)   (0.80) وقد بم.  

( مديرا  ومديرةي وبن ككككككككبة 52من المديريني بمهت)تم اختيار اينة اشككككككككوائية ب ككككككككيطة  وقد           

( مديرة. الما تَم اختيار اينة اشككككككككككوائية 55( مديرا  و )56( من مجتمع الدرا ككككككككككةي وبواقع )36%)

( من مجتمع الدرا ككككةي %61( موج ا  وموج ةي وبن ككككبة )31ب ككككيطة أخرى من الموج يني بمهت )

الباحثة المتو ككككككككككطات الح ككككككككككابيةي واالنحرااات وا ككككككككككتخدمت  .( موج ة62( موج ا  و)52وبواقع )

 المعياريةي واختبار )ت( اإلح،ائيي  وتحمير التباين ا حادف. وأظ رت نتائج الدرا ة اآلتي :

التعمم النشط من وج ة نظر الموج ين معممي المرحمة االبتدائية لعنا،ر  درجة ممار ةأن  -

 الانت متو طة.            والمديرين

ممار ة معممي المرحمة لدرجة  (α≤0...)وجود اروق  ات داللة إح،ائية اند م توى ادم  -

 لمموجو. والخبرة االبتدائية لعنا،ر التعمم النشطي تع ى لمتهير الجنس

ممار ة معممي المرحمة االبتدائية لدرجة  (α≤1.12)وجود اروق  ات داللة إح،ائية اند م توى  -

ان الفرق و الي امى الدرجة الالمية لمتهير المؤ ر العممي لمموجولعنا،ر التعمم النشط تع ى 

 ل،الح من يحممون درجة البالالوريوس اي ان،ر القراءة. 

ممار ة معممي المرحمة لدرجة  (α≤1.12)وجود اروق  ات داللة إح،ائية اند م توى ادم  -

با تثناء  يديروالجنس لمم الخبرةاالبتدائية لعنا،ر التعمم النشطي تع ى لمتهير المؤ ر العممي و 

 .ان،ر الالتابة اقد الان الفرق ل،الح اإلناث
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ABSTRACT  

           This study aimed to identify the degree of practicing elementary 

teachers in the state of Kuwait to active learning  elements from educational 

supervisors and principals point of view. The questions of the study were 

as follows: 

First question: What is the degree of  practicing elementary teachers of 

the  active learning elements from the educational supervisors point of 

view? 

Second question: What is the degree of  practicing elementary teachers of 

the  active learning elements from the principals point of view? 

Third question: Are there  statistically significant differences at the level 

of (0.05 ≥ α) in the degree of practicing elementary teachers of the active 

learning elements due to sex, academic qualification and experience of the 

educational supervisor? 

Fourth question: Are there  statistically significant differences at the level 

of (0.05 ≥ α) in the degree of practicing elementary teachers of the active 
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learning elements due to sex, academic qualification and experience of the 

principal? 

      The researcher developed a questionnaire to identify the elements of 

active learning in order to achieve the objectives of the study. To assure 

the validity of the questionnaire content, it has been distributed to a group 

of jury. To calculate the reliability coefficient of the questionnaire the 

researcher using two methods: the first method: the (test-retest) method and  

Pearson correlation coefficient, and it was (0.81). The second method was 

(Cronbach's Alpha , and it was (0.80).  

      The study sample consisted of (45) principals and  (60) educational 

supervisors who were chosen randomly from the area of Kuwait city. 

             Means, standard deviation, (t) test and One Way ANOVA have 

been used by the researcher to analyze the data .  The study results showed 

the following: 

- The practicing degree of elementary teachers of the elements of active 

learning from the educational supervisors and principals point of view were 

intermediate. 

- There were no statistically significant differences at the level (0.05 ≥ α) 

in practicing degree of elementary teachers for active learning elements, 

due to the sex, and experience of the supervisor. 

- There were statistically significant differences at the level (0.05 ≥ α) in 

practicing degree of elementary teachers for active learning elements, due 

to the academic qualification of the supervisor in favor of B.A holders. 

- There were no statistically significant differences at the level (0.05 ≥ α) 

in practicing degree of elementary teachers for active learning elements, 

due to the sex, academic qualification and experience of the principals.
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 الفصل األول

 مقدمة عامة للدراسة 

 تمهيد :

إن م تقبر تطوير التعميم يتطمب  يادة اال تمام بالمتعمم وجعمو محور العممية التعميمية التعمميةي     

جراءات دقيقة تحقق   ا ا  داا امى أرض الواقع التربوف  مع ضرورة البحث دوم ا ان آليات وا 

س ُتحدث أثرا  ريلتنشيط اممية التدريسي و يادة ااامية التعممي من خالر ا تخدام طرق وأ اليب تد

إيجابيا  اي تفعير التعممي بحيث يؤدف  لك إلى تنمية اتجا ات الطمبة وت يد من دااعيت مي وتنمي 

قدرات م المعراية والعقميةي وتحث م امى المشارالة اإليجابية من خالر تواار بيئة تعميمية تعممية 

عممي لتح ين اممية التعميم والت غنية بالمثيرات. ومن  نا الان االتجاا مؤخرا  إلى التعمم النشط

وتحقيق الجودة اي التعميمي ونقر التعمم من الطرق التقميدية المعتمدة امى اال تظ ار والحفظ 

شراالو اي اممية التعمم  والتمقيني إلى طرق وا تراتيجيات أالثر إيجابية تعتمد امى ااامية المتعمم ي وا 

ير من تو يع دائرة االختيار لديوي وتمتعو بقدر الب ات اي من أجر تنمية جوانب شخ،يتو وقدراتوي و 

 الحرية والمشارالة اإليجابية اي المواقا التعممية المختمفة.

ومن العوامر التي تقا وراء أ مية التعمم النشطي أنو يشجع الطمبة امى التفاار والمشارالةي      

مالانات وأدوات ت اا م د امى االتشاا المفا يويتطمب ج دا    نيا  من مي ويوار ل م و ائر وا 

والتدريبات القائمة امى حر المشالالتي مما يدام م ارات التفالير المتنواة لدي م ويرتقي ب اي 

ويهير من اتجا ات م نحو التعمم. وتتمثر أ مية التعمم النشط اي ا نشطة الالثيرة التي يعتمد امي ا 
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 بية مثر اإل،هاء ال مبيي وتدوين  ا النوع من التعممي حيث تقمر من ا نشطة التعممية ال م

  (.5112)مداح،المالحظات طيمة وقت الح،ةي وبشالر يثير دااعيت م لمتعمم واالنهماس اي ا 

( أن مبادئ التعمم النشط تشجع امى التفاار بين المعمم والمتعمميني  واء 5112وتؤالد بدير )     

المتعممين وتحفي  م امى التعممي  داخر غراة ال،ا أم خارج اي وتشالر اامال  م ما  اي إشراك

الما تجعم م يفالرون جيدا  اي قيم م وخطط م الم تقبميةي وتشجع م امى التعاوني وتع   التعمم 

ب،ورة أالبر اندما يالون التعمم جماايا . االتدريس الجيد الالعمر الجيد يتطمب المشارالة والتعاوني 

 ا تمرار امى الحيوية والنشاط. االطمبة الوليس التنااس واالنع اري وأن التعمم النشط يشجع ب

نما من خالر التحدث والالتابة اما يتعمموني  يتعممون من خالر اإلن،ات والتابة الم الراتي وا 

وربط  لك بخبرات م ال ابقةي وبتطبيق ا اي حيات م اليومية. الما يؤدف التعمم النشط إلى ت ويد 

عممين بما يعراونوي ي ااد م اي ا م طبيعة الطالب بته ية راجعة  ريعةي حيث إن إلمام المت

لى تقويم الر  ما وراء المعراةي ايالمتعممين بحاجة إلى التعمم معارا م وتقويم اي وأن  لكي وتحديد وا 

 ما ال يعراونوي و  ا بدورا يؤدف إلى الترالي  الشديد امى موضوع التعمم  اتو.

أن التعمم النشط يوار لمطمبة ممار ات  (Donald & Jennifer,2008ويرى دونالد وجينيفر )     

وأنشطة تدام اال تماع اإليجابي ال ف ي ااد م اي ا تيعاب ما ي معونوي وا م أف تمارين أو 

دراك مجمواة أالثر تعقيدا  من ا نشطة  أنشطة التابية يقوم الطمبة ب ا من خالر التأمر بالمحتوىي وا 

ة الحقيقية أو امى مشالالت جديدةي مما يوار لتطبيق محتوى المقرر الدرا ي امى مواقا الحيا

نواا  من التفاار الديناميالي لممتعممين اي المواقا التعممية المختمفةي والتي تتطمب من م الحرالة 

شراا من المعمم  اتو.  والمشارالة الفاامة بتوجيو وا 

تاحويعتمد التعمم النشط اي العادة امى ادة أ س من أ م ا: تنوع م،ادر التعمم       ة ي وا 

التوا،ر اى جميع االتجا ات بين الطمبة والمعممي واالاتماد امى تقويم المتعممين  نف  م 
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شتراك المتعممين اي اختيار نظام العمر وقوااداي  ول مالئ مي وال ماح لممتعممين باإلدارة ال اتيةي وا 

شراك المتعممين اي تحديد أ داا م التعممية المنشودةي وتعمم الر متعمم  وا تماماتوي  ح ب قدراتووا 

شااة جو من الطمأنينة والمرح والمتعة أثناء التعممي وم اادة المتعمم امى ا م  اتو واالتشاا  وا 

نواحي القوة والضعا لديوي وا تخدام ا تراتيجيات التدريس المتمرال ة حور المتعممي والتي تتنا ب 

 مع قدراتو وأنماط تعممو المتنواة .

. المختلفةتوافر عناصر التعلم النشط  من بد ال النشط ، فإنه للتعلم النجاح صفر تتحقق حتىو       

شتية وأبو ارقوب ) وقد أشار  عادة إلى أن التعمم النشط يتضمن أربعة ( 5100واقر و امر وا 

  ا من تحقيق مانا،ر أ ا يةي تتمثر بالحديث واإل،هاءي والقراءةي والالتابةي والتفالير والتأمر. ول

ال بد من إثراء البيئة التربوية بأنشطة معراية متنواة تدام تعمم الطمبةي وت ااد اي  اإنو يالعنا،ر

 تحقيق اال دااي وت اند الطمبة اي االتشاا المعراة وتطبيق ا.  

( بأن   ا العنا،ر تعتبر من ا مور الم مة التي تبقى الحاجة ما ة 5115ويؤالد جبران )     

إلي ا إلال اب ا لممتعممي والعمر امى تنميت ا؛ لجعر التعمم النشط أالثر اااميةي وت داد إيجابية المتعمم 

ولوي وتف ير اي من حمن خالل ا؛ ب يادة دااعيتو لمتعممي ورغبتو اي االالتشاا والتفاار مع الظوا ر 

وبناء المعراة امى أ اس من الف م والوايي مما يمالن المتعمم من االت اب الم ارات ا  ا ية 

 لتعميم نف و بنف و تحت إشراا المعممي لي تمر التعمم معو خارج المدر ة .

 بة اوانطالقا  من أ مية التعمم النشطي اإن امى المدر ة تواير بيئات تعميمية تعممية من     

وخ،بة لإلبداعي ت ااد المتعمم امى أن يعمم نف وي وتمالنو من االت اب الم ارات واالتجا ات 

المرغوبةي وبالتالي تطبيق ا اي مواقا تعممية وحياتية أخرى؛ بجانب المعمومات النظرية. ولتحقيق 

 شود.ن لكي اإنو ال بد من تواار انا،ر التعمم النشط ا ربعة الضرورية لنجاح التعمم الم
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وتعد المدر ة االبتدائية الخطوة ا ولى اي طريق الطالب لمعمم والمعراةي االعالم المتقدم ينظر      

تعد  يومن  نا .إلى   ا المرحمة ا  ا ية لتربية النشء وتأ يم م لمتوااق مع المجتمع والتفاار معو

بيئة الثانية ئة المجتمعي حيث أن ا مرحمة المرحمة الن ضة التعميمية والريادية اي بي ةالمرحمة اإلبتدائي

لمطالب بعد ا  رةي الما أن ا مرحمة البداية اي تالوينو الشخ،ي من  ن ال اد ة بداية التالميا 

ر أن ا تشمر الطفولة الو طى والطفولة المتأخرةي وتعتب إ  ي ن التميي  من امرا ةإلى الثانية اشر 

رف اي   ن الطالب وال ف ي تمر معو طوار حياتو العمرية   ا المرحمة بداية النقش العممي والفال

و  ا ال  . ور حياتو اإلجتمااية الم تقبميةن نهرس ايو بأا ي مرحمة الحقر الخ،يب ال ف يجب 

 يمالن ان يتحقق إال من خالر معمم معدا  إادادا  يتوااق مع   ا ا  داا النبيمة وغايت ا المنشودة.

مرحمة و ما أ اس العمم والتعممي و  يأن ا مرحمة بداية القراءة والالتابة ايوتتأالد أ مية   ا المرحمة 

التالوين الشخ،ي والفالرف والم ارف والمعموماتي لمطالبي ومرحمة التالوين العاطفي والعالقات 

مم،الح المشترالة ميدان لتمثر الاإلجتمااية واليفية تالوين ا و،يانت اي وأن البيئة التي يعيش اي ا 

 مرحمة تالوين الحقوق التي لو والواجبات التيأيضا  الما تعتبر   ا المرحمة  .ال،الحة والمواطنة

ت التقت،ر امى المعموما التي يال دا ا  مى لممدر ة اإلبتدائية  واميوي بر يعتبر   ا 

العممي.   لتح،يرالى ا باإلضااةي بر البد ان تحقق التوااق االجتمااي واالنفعالي يوالمعارا

http://uqu.edu.sa/page/ar/183412 .                                        

ونظرا   ن المعممين  م ا الثر تعامال  مع الطمبة داخر الحجرة الدرا يةي و م ال ين بإمالان م     

ن تطبيق التعمم النشط وانا،را المختمفة إ ا الانت لدي م المعراة الدقيقة ب  ا العنا،ري ونظرا   

المعممين تتم متابعت م با تمرار اي العممية التعميمية من جانب مديرف المدارس من خالر  يارات م 

اليومية واال بوايةي الموج ين أو مشراين مقيميني ثم الموج ين التربويين أنف  م من خالر  يارات م 
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مي المرحمة ار ة معمالش رية أو الف،ميةي االان ال بد من تحديد وج ة  اتين الفئتين نحو درجة مم

 االبتدائية لعنا،ر التعمم النشط اي المدارس اإلبتدائية الالويتية. 

درجة ممار ة معممي المرحمة االبتدائية اي دولة  من  نا جاءت الدرا ة الحالية لتق،ي      

ن م الالويت لعنا،ر التعمم النشط ا ربعة )القراءةي الالتابةي الحديث واال تماعي التفالير والتأمر(

 وج ة نظر الموج ين والمديرين.

 مشكلة الدراسة:       

يش د الع،ر الحالي نموا   ريعا  اي المعراةي وال  يما بعد ظ ور شبالة االنترنت والقنوات       

الفضائية المتنواةي العامة من ا والمتخ،،ة. وقد شالر   ا النمو ال ريع لممعراة تحديا  البيرا ي 

ر نوع المعراة التي يجب تقديم ا لممتعمميني واليفية معالجت ا اي الالتب وطرح ت اؤالت اديدة حو 

المدر يةي واي الهراة ال،فيةي واتباع أن ب ا  اليب لمتفاار مع المعراة. الما يفترض مراااة 

ادد من الخبرات التي قد يالون من أ م ا ضرورة إيجاد الطرق وا  اليب والتقنيات التي ت تثير 

وتمالن المعمم والمتعمم من االبتعاد ان التمقين ال ف يمهي تفالير الر من ما ) عادة تفالير المتعممي 

 (. 5100ورااقوي 

ولقد تنااس التربويون اي إيجاد طرق وا تراتيجيات حديثة ومتنواة ؛ و لك لضمان جودة       

 (.5115والحيلة،)مرعي مخرجات التعميم ي نظرا   ن مخرجات التعميم ال تتنا ب مع مدخالتو 

ويعود  لك إلى أن طرق التدريس المعتادة ترال  امى المادة العممية وت مر المتعمم؛ اي،بح التعمم 

ابارة ان حفظ مجمواة من المعارا والمعمومات؛ مما يجعر المتعمم  مبيا  يعتمد امى الحفظ 

نب العممية التربوية طوير جوال اي اإنو ينبهي امى المعنيين بشؤون التربية والتعميمي ال عي لت اآللي.

 من : منا جي والتبي وو ائر وا  تراتيجيات تدريس.
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وترى الباحثة أنو يمالن تحقيق   ا التوجو إ ا الان المتعمم نشطا  أثناء اممية التعممي ولالي        

ت،بح اممية التعمم النشط ااامة بدرجة أالبري اإنو البد من تواار انا،ر ا بشالر متالامري ليالون 

  متعمم اي ا دور إيجابي اي اممية التعممي بدال  من ااتمادا امى المعمم الناقر لممعراة.لم

 بإجراء(  5106فقد اوصت دراسة سعادة واشكناني ) ، جراء الدراسةإوتأكيداً على ضرورة          

ولفئات مستهدفة  ،دراسة حول عناصر التعلم النشط لمراحل دراسية اخرى غير رياض االطفال

 وهذا ما سوف تقوم به الدراسة الحالية.   ، ى غير المعلماتخرأ

اإن مشالمة الدرا ة تتمثر بتق،ي درجة ممار ة معممي المرحمة االبتدائية ي واي ضوء ما  بق        

اي  ننظر الموج ين والمديريوج ة  من المتهيرات لعنا،ر التعمم النشط ا ربعة اي ضوء بعض

                  .دولة الالويت 

    هدف الدراسة وأسئلتها: 

درجة ممار ة معممي المرحمة االبتدائية لعنا،ر التعمم   دات الدرا ة الحالية التعرا إلى      

ن خالر ي و لك منظر الموج ين والمديرينالنشط ا ربعةي اي ضوء بعض من المتهيرات من وج ة 

 اإلجابة ان ا  ئمة اآلتية :

التعمم النشكككط من وج ة نظر معممي المرحمة االبتدائية لعنا،كككر ما درجة ممار كككة  الســلال األول:

 الموج ين؟ 

التعمم النشككط من وج ة نظر  معممي المرحمة االبتدائية لعنا،ككرما درجة ممار ككة  الســلال الثاني:

 المديرين؟
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ممار ة درجة ( اي α ≤ 1.12توجد اروق  ات داللة إح،ائية اند م توى ) ر  السلال الثالث:

التعمم النشطي تع ى لمتهيرات الجنسي والمؤ ر معممي المرحمة االبتدائية لعنا،ر 

 العمميي والخبرةي  لمموجو؟

درجة ممار كة ( اي α ≤ 1.12 ر توجد اروق  ات داللة إح،كائية اند م كتوى ) السلال الرابع:

المؤ ر و  التعمم النشطي تع ى لمتهيرات الجنسي معممي المرحمة االبتدائية لعنا،ر

 العمميي والخبرةي لممدير؟

 أهمية الدراسة:

ط التعمم النشكككبر ت أ مية الدرا كككة من خالر ما توضكككحو نتائج ا من أ مية تواار انا،كككر       

 ي وب لك تمثمت أ مية   ا الدرا ة ايما يأتي :اي أداء المعمم وممار اتو

المنا ج وتطوير اي لدام   ا  يؤمر من   ا الدرا ككككككككككككة أن ي ككككككككككككتفيد من ا القائمون امى تخطيط -

لممار ككككككككة انا،ككككككككر التعمم النشككككككككط ا ربعة )القراءةي الالتابةي  المنا ج باال ككككككككتراتيجيات الال مة

 الحديث واال تماعي التفالير والتأمر(.

يؤمر من   ا الدرا كككة أن ي كككتفيد من ا القائمون امى الدورات التدريبية التي توار ار،كككة النمو  -

البة م ككتجدات الفالر التربوف المعا،ككر لت،ككبح من منظومة امم م اي دام الم ني لممعمم لموا

ث )القراءةي الالتابةي الحديأداء المعممين قدما  نحو اال تمام بالتعمم النشككككككككككط وانا،ككككككككككرا ا ربعة 

 واال تماعي التفالير والتأمر(.

ن اامة  المعممييؤمر من   ا الدرا ة أن ي تفيد من ا معممو المرحمة االبتدائية خا،ةي وباقي   -

 عنا،ر التعمم النشط ا ربعة )القراءةي الالتابةي الحديث واال تماعي التفالير والتأمر(.لال تمام ب
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 مصطلحات الدراسة:

 تتمثر أ م م،طمحات الدرا ة الحالية اي اآلتي:     

بأنو : ابارة ان اممية  (Sharon &Martha,2001واراو شارون ومارثا ) التعلم النشط :

واء ديناميالي لممتعممين اي المواقا التعميمية ي والتي تتطمب من م الحرالة والمشارالة الفاامة احت

شراا من المعمم .  اي جميع ا نشطة بتوجيو وا 

( بأنو:   ابارة ان طريقة لمتعميم والتعمم اي وقت واحدي يشترك 2505100واراو  عادة ورااقو )   

اي ا المتعممون بأنشطة متنواة وبفاامية البيرةي من خالر بيئة تعميمية غنية متنواة ت مح ل م 

ر العميق لالر ما مباإل،هاء اإليجابيي والمناقشة الثرية ي والتفالير الوااي ي والتحمير ال ميم ي والتأ

تم طرحو من مادة درا ية بين المتعممين ي بوجود المعمم ال ف يشجع م امى تعميم أنف  م بأنف  م 

 تحت إشرااو الدقيق مما يداع م نحو تحقيق أ داا التعمم المرغوبة   .

تتمخص انا،ر التعمم النشط اي الدرا ة الحالية اي: الحديث عناصر التعلم النشط:     

 (: 23: 5100اءي والقراءةي والالتابةي والتفالير والتأمري  و ي الاآلتي ) عادة ورااقويواإل،ه

الحديث واإل،هاء ان،ر رئيس اي العممية التعميمية التعمميةي  لك أن  يعدالحديث واإلصغاء: 

 أقطاب العممية التعميمية التعممية وامى رأ  ا الطمبة يمطرون اآلخرين بالالثير من الالالم والنقاش

والحديثي و  ا يعني أن م يفالرون ويعبرون ان أنف  م ب،وت مرتفع بعد ا تخالص ا االار 

وتنظيم ا. وب لك يشالر الحديث مجمواة البيرة من ا االار التي تدور اي اقولنا. والحديث يتطمب 

،هاء من الطرا اآلخري مما يشالر ريط ا االار بشالر جيد والعمر امى تنظيم خطوات  إن،ات وا 

 ر.   التفالي
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توضح الالتابة ما يفالر بو الفردي ا ي تعمر امى االتشاا االاالار والتو ع ب اي و ي تدام الكتابة: 

 اممية التعمم النشط من خالر تحمير ااالار الطمبة والعمر امى تنميت ا وتطوير ا.

لتعممية. اتتطمب القراءة ا م ما يفالر بو اآلخروني و ي تشالر أ اس العممية التعميمية القراءة: 

ولتحقيق التعمم النشطي اإنو ال بد لمطمبة من القراءة الناقدة التي تتطمب اممية إمعان النظر بدقة 

وتجميع االاالاري وتمخيص المعموماتي وا م ا مور والمجريات من القراءةي وربط النقاط ببعض اي 

 وتحديد ا ولويات.

 م وبالمادة طمبة اي التفالير العميق بما يدور حول ي اترات ال دوء التي يقضي ا الالتفكير والتأمل: 

 ا الاديمية المطروحةي افترة الكتأمر   ا ت ااد الطمبة امى ار  المعمومات وت،نيف ا وا م ا بعمق.

وارات الباحثة انا،ر التعمم النشط إجرائيا  اي الدرا ة الحالية بأن ا : الدرجة التي ح،ر       

ائية امى ا كككككككككتبانة انا،كككككككككر التعمم النشكككككككككط من وج ة نظر الموج ين امي ا معممو المرحمة االبتد

 والمديريني والتي قامت الباحثة بإاداد ا وتطوير ا أداة لمدرا ة.

 حدود الدراسة : 
 تمثمت أ م حدود الدرا ة الحالية اي اآلتي :  

 الحد المالاني: انح،ر مجتمع الدرا ة اي المدارس االبتدائية بدولة الالويت.  -1
 .2112/ 2112الحد ال ماني: طبقت   ا الدرا ة خالر الف،ر الثاني من العام الدرا ي  -2
 الالويت. بدولة المدارس االبتدائيةمديرف الحد البشرف: انح،ر الحد البشرف اي الموج ين و  -2
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

يتضمن   ا الف،ر نب ة ان ا دب النظرف مع مراجعة لمعديد من الدرا ات ال ابقة العربية         

 وا جنبية  ات ال،مةي و لك امى النحو اآلتي: 

 األدب النظري:

 وايو تم تناور مف وم التعمم النشطي وأ ميتوي وانا،راي ومعوقاتوي وايما يأتي توضيح ل لك:       

  شط:مفهوم التعلم الن

يش د العالم من  ادة اقود تقدم ا مت ارا ا اي مختما الجوانب التي تمس حياة االن ان. وقد      

انبثق ان   ا التقدم طفرة معراية  ائمة غير م بوقة اي تاريخ البشرية. وبالرغم من التطورات 

عمماء ر جم رة الالمعراية والتقنية التي ي خر ب ا العالم اي   ا ا يامي إال أن المالحظ من قب

والباحثين اي مجار التربية والتعميمي أن الممار ات الحقيقية اي غراة ال،اي لم يطرأ امي ا الالثير 

لوقتي ا من التقدم باتجاا االبتعاد ان ا  اليب التعميمية التقميدية التي يالون محور ا المعمم معظم

اادة إوما  ار الطمبة يالتفون بدور  مبي ينح،ر اي اال تماع وتد نتاج اي وين المعمومات وحفظ ا وا 

 (. Lorenzen,2006اندما يطمب المعمم  لك )

واي ظر   ا التطور المعرايي والنظريات التربويةي تأتي أ اليب التدريس الحديثةي والتي تعتبر     

 عينيات من واي الت المتعمم محور العممية التعميمية امى غرار ما تقوم اميو ا  اليب التقميدية.

القرن الماضيي ظ ر التعمم النشط وال ف يعمر امى تفعير امميتي التعميم والتعمم اي وقت واحدي 

وينشط المتعممي ويجعمو يشارك بفعالية؛ إال أن أالثر ما يؤثر اي  ير اممية التعمم أن يعمر الطالب 

تطوير راءات الال مة لمتهيير والويفالر ايما يعمموي حتى ي تطيع اتخا  القراراتي والقيام باإلج
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والتقويم. وتتمثر الهاية من من ج التعمم النشط  اي م اادة المتعممين امى االت اب مجمواة من 

الم ارات والمعارا واالتجا ات والمبادئ والقيم المرغوب اي اي إضااة إلى تطوير ا تراتيجيات 

ياتية من لتعممي وقدرتو امى حر مشالالتو الحالتعمم الحديثة التي تمالن الطالب من اال تقاللية اي ا

 ( .5117ج ة ي واتخا  القرارات وتحمر م ؤوليت ا من ج ة ثانية  )ا ا في 

( إلى أن التعمم النشط  و ام فة تربوية تعتمد امى إيجابية المتعمم 5113وتشير امي )        

ة التي ية واإلجراءات التدري ياي الموقا التعميمي التعمميي وتتضمن ادد ا من الممار ات التربو 

تؤدف إلى تفعير دور المتعممي بحيث يتم التعمم من خالر العمر والبحث والتجريبي ومن ثم يتو،ر 

المتعمم لممعمومة ان طريق االاتماد امى نف وي وال لك االت اب الم اراتي وتالوين القيم 

نما امى تنمية  لمشالالت التفالير والقدرة امى حر اواالتجا اتي ا و ال يرال  امى الحفظ والتمقين وا 

وامى العمر الجمااي والتعمم التعاوني. ومن  نا االترالي  اي التعمم النشط ال يالون امى االت اب 

نما امى ا  موب ال ف يؤدف إلى االت اب الطالب لممعمومات والم ارات والقيم  المعموماتي وا 

التي ة المختمفة التي يمار  ا المتعممي و المرغوب اي ا. االتعمم النشط  و تعمم قائم امى ا نشط

 ينتج ان ا أنماط  موك تعتمد امى مشارالة المتعمم الفاامة واإليجابية اي الموقا التعميمي التعممي.

( بأنو:   ابارة ان طريقة تعمم وطريقة تعميم اي آن 66: 5100واراو  عادة وآخرون )       

مية رين والمشاريع بفاامية البيرة ؛ من خالر بيئة تعميواحد؛ حيث يشارك الطمبة اي ا نشطة والتما

غنية متنواةي ت مح ل م باإل،هاء اإليجابيي والحوار البناءي والمناقشة الثرية والتفالير الواايي 

والتحمير ال ميمي والتأمر العميق لالر ما تتم قراءتو أو التابتو أو طرحو من مادة درا يةي أو أموري 

ن بعض م بعضا ؛ مع وجود معمم يشجع م امى تحمر م ؤولية تعميم أنف  م أو قضاياي أو آراءي بي

بأنف  م تحت إشرااو الدقيقي ويداع م إلى تحقيق ا  داا الطموحة لممن ج المدر يي والتي ترال  

 امى بناء الشخ،ية المتالاممة واإلبدااية لمطالب   .
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مم التي تتيح لطمبة ال،ا الفر،ة ( بأنو :   طريقة التع55: 5105واراتو  )العالوري        

بداء الرأفي  لمتفاار؛ بالمشارالة اي تنفي  ا نشطة التي تشجع م امى التفاليري والمناقشةي وا 

واإل،هاء الجيدي والقيام با امار الالتابيةي والتعاون مع اآلخرين ي ويتحمر الطمبة الم ؤولية اي 

المعمومات من خالر مجمواة من ا نشطة التعمم؛ من خالر بيئة تعميمية تشجع امى البحث ان 

 الفرديةي أو الجمااية  .

م تعميم ومبة طلم ايقة لتعمبأنو:   طر إجرائيا  ( 0036: 5106واراو ) عادة وأشالنانيي         

م   تأخث بحيي  يةدرالرة  الحجاخر م دالتي تتاة ط نشالفاامة اي االة ربالمشام بشالر ي مح ل 

لى تي إاظلمالحن ايدوبتوم يق ف لال مبي الم تمع ص الشخن دور امد بعألى إالة رلمشاك اتم

لتعميمية العممية امالئو خالر  مع م لتي تتالمختمفة اة ط نشااي درة لمبام اما   يأخ ف لص الشخا

مبة طلاجو ويوأن قر أجة دربر يحاضأن اي  نا  ملمعمدور ايتمثر أن امى اي ل،ااة رخر غدا

 طروح  .لموع اضولمم الى ا ؤدف إلتي تاة لتعميميواد الما االتشاالى إ

و و ام فة تربوية تعتمد امى إيجابية المتعمم اى الموقا التعميمي التعمميي وتشمر جميع        

الممار ات التربوية واإلجراءات التدري ية التى ت دا الى تفعير دور المتعمم وتعظيموي حيث يتم 

ااتماد المتعمم امى  اتو اى الح،ور امى المعمومات التعمم من خالر العمر والبحث والتجريبي و 

 (.5105واالت اب الم ارات وتالوين القيم واالتجا ات )شا يني

ويحدث التعمم النشط اندما يعطى الطالب الفر،ة التخا  االقة أالثر ااامية بمادة التعمم       

معممون تعمم لنشط ي  ر الوتشجيع م امى توليد المعراة بدال  من مجرد تمقي ا. اي بيئة التعمم ا

الطالب بدال  من ارضو امي م. وا الثر أ مية الي يالون الطالب نشطا  يتضمن انشهالو اي م ام 

 (.5101التفالير مرتبة الالتحمير والتراليب والتقويم )بدوفي
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يتضح مما  بقي  تعدد التعريفات التي تناولت النعمم النشطي والتي ربما تباينت واختمفت        

ناول ا لمف وم التعمم النشطي بين الدقة اي الو،ا واالخت،ار اي العبارة أو العمومية والتف،ير اي ت

اي العبارةي ولالن الشيء المشترك بين الر تمك التعريفات لمتعمم النشط  و التأاليد امى أ مية مثر 

يو المعراة ت ا  ا النوع من التعمم لمعممية التعميمية والتعمميةي وخا،ة اي   ا ال من ال ف تداق

والمعمومات بشالر ي،عب اإلحاطة بوي مما يجعر ال بير الوحيد لمتعامر مع ا  و إيجاد نوع من 

التعمم الالتعمم النشط ال ف يعطي ا  س والقوااد اي التعامر مع تمك المعراة والمعمومات وح ن 

تعمم محور المتعمم وجعر المنقر بؤرة اال تمام من المعمم الى  االختيار والتوظيا الفعار ل ا. وأيضا  

 العممية التعميمية التعممية من خالر اااميتو ومشارالتو با نشطة.

 أهمية التعلم النشط :

تبر  أ مية التعمم النشط من خالر ترالي ا امى المتعمم وجعمو مشارالا  أالثر نشاطا  وحيوية        

 ممية التعمم. واي   ا النوع مناي المناقشة ال،فيةي الما أنو يرال  امى موقع المتعمم خالر ا

التعمم يمنح الطالب حق االختياري ويتوقع منو الم يد من المبادرة ال اتية؛ حيث يعمر المعمم المدرب 

وموجو لمتعمم ي بدال  من أن يالون ناقال  لممعراة. و نا تالون العالقة بين المعمم والطالب تعاونية ؛ 

التعممي مع التأاليد امى أ مية ال ماح لمطالب بأن  من خالر اشتراال ما معا  اي تحمر م ئولية

 (.  5117يتولى قدرا  من التنظيم والضبط لتجارب تعممو الشخ،ية ) الرو اءي

 :(5105)اليون الويوتتعدد أ مية التعمم النشط ومن ا      

 تشجيع التعمم الم تدام والتعمم العميقي وليس مجرد االت اب الحقائق. - 

 التفالير العميا.تع ي  م تويات  -

 تقديم مجمواة وا عة من ارص التعمم. -

 تواير ا تمرارية التعمم اي مواضيع مختمفة. -
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 ال ماح لمطمبة بالعمر بشالر تعاوني امى الم ام المعقدة والمفتوحة. -

م العمر لتحقيق إ  امي  –تشجيع الطمبة امى تحمر م ؤولية أالبر اي العممية التعميمية التعممية  -

 النجاح.

تشجيع الطمبة امى مراقبة العممية التعميمية التعممية الخا،ة ب م واالتشاا ما يفعمونو وال  -

 يف مونو.

م اادة الطمبة امى بناء الالفاءات مثر: حر المشالالتي والتفالير الناقدي والتوا،ري وال لك  -

 معراة المحتوى.

ة ة التي قد ال تجد مالانا مع طرق المحاضر التمشي مع أ اليب التعمم المتنواة وال الاءات المتعدد -

 التقميدية.

 إثارة ا تمام المتعمم بالموضوع و  يادة  دااعيتو. -

 جعر التعمم متعة وب جة. -

 تنمية الثقة بالنفس والقدرة امى التعبير ان الرأف. -

امى  روتؤالد االتجا ات التربوية الحديثة امى ضرورة البحث ان مداخر تعميمية جديدة تعم     

تفعير ا تخدام التعمم النشط وا تراتجياتو المتمرال ة حور المتعممي وبما ي  م اي تحقيق أاضر 

(. حيث يرى  ارمن 5106الم تويات لأل داا التربوية والتعميم امى حد  واء ) عادة وأشالنانيي

(Harmin,1994 )أنو إ ا أردنا أن نجعر   ا ال،ا نشطا  بالشالر المطموبي اإنو يجب حث 

 المتعممين با تمرار امى إبرا  أاضر ما لدي م من قدرات وخبرات متنواة.

إن التعمم النشط ينعالس إيجابيا  امى المعممين اي تحقيق أدوار م وتفعيم اي و  ا بالتالي ينعالس     

 يامى دور الطالب ب يادة الدااعية والت يئة الحاا ة لديوي وتفاامو مع المعمم بالمشارالة با نشطة الت

ت تثير التفاليري وت يئ لمطالب الفر،ة لالرتقاء بقدراتو العقمية العمياي وال لك تنمية خ،ائص 
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شخ،ية إيجابية مثر التعاون والمشارالةي واالت اب اتجا ات إيجابية نحو المعمم والمواد التعميميةي 

 .(Fox & Rue,2003)و  ا الخ،ائص من شأن ا دام تح،ير الطالب واالرتقاء بو 

 

يتضح مما  بق أن التعمم النشط تبر  أ ميتو من خالر ما يحققو من اندماج لمطمبة أثناء       

التعمم. ويحف  الطمبة امى الثرة اإلنتاج وتنواو. وينمي العالقات االجتمااية بين م. ويدام الثقة 

مو،ور إلى ل بالنفس والقدرة امى التعبير ان الرأف. وينمي الرغبة اى التفالير والبحث لدى الطمبة

شباع حاجات م ي يئ لممتعممين مواقا  التعمم لإلتقاني ويمالن من خاللو االتشاا ميور الطالب وا 

 تعميمية حية و ات اعالية.

 عناصر التعلم النشط :

م لتعمت اتيجياراال تم ا  ا ية  اائدلام مة تمثر ر بعة انا،أرلى ون إبرلمر اشاأ وقد       

وانا،ر التعمم النشط لتأمر. ر والتفاليي والالتابةراءةي والقءي واإل،هااث و يدلحاتتمثر اي: طي لنشا

  ا تالُفر اي الهالب الظروا وتنمي ا لممتعمم بإاطائو ار،ة لممشارالةي  واء اي االنشطةي أو 

المشارالة مع المعممي أو مع  مالئوي أو مع المواد التعميمية. وت  م المشارالة الفعالة لممتعمم اي 

قمية جيدا ت اادا اي ا م العالم من حولوي وتعمر امى تالوين ثروة معراية تفيدا اي تالوين بنية ا

 ( .5106الم تقبر ) عادة وأشالنانيي

اي تحقيق ا  داا التعميميةي واالرتقاء بم ارات الطمبة  ُم ما  ط دورا  لنشم التعمر اانا،ؤدف تو    

م االت ابو ق وظيفية المعراة بتطبيق ما تاي حر المشالالت التي تواج  مي وت ااد المتعمم اي تحقي

من معراة وم ارات اي حيات م اليوميةي بحيث يتمالن المتعمم من الحوار والنقاش وطرح ا  ئمة 

وتقبر آراء اآلخرين وا تيعاب ا امى الرغم من اختالا ا مع آرائو. وانا،ر التعمم النشط ا ربعة 

( 5100) عادة ورااقوي. ولقد أشار ممار ت ا  تتطمب أنشطة متعددة ومتنواة لتمالن الطالب من
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إلى وجود أربعة انا،ر أ ا يةي تمثر الداائم الم مة إل تراتيجيات التعمم النشطي وتتمثر   ا 

 العنا،ر اي اآلتي :

حث البارف ا  وجر المؤمنين امى تدبر القرآن الالريم وادم االن،راا انو  الحديث واإلصغاء: -

( . من  نا جاءت 515  )ا اراا: اآلية اا تمعوا لو وأن،توائ القرآن اي قولو تعالى  وا ا قر 

أ مية اال تماع واإل،هاءي و ي م ارة تعتمد امى حا ة ال معي إ  جاء تالرار ال مع المق،ود 

( موقعا  تقدم اي ا اال تماع امى اإلب،اري اال اي حالة الفقد يتقدم الب،ر 57اي )اي القرآن الالريم 

وما ل  ا الحا ة من أ ميةي ا ي من أدق الحواس وأرقا اي الما إن ا اامر م م  عيامى اال تما

  اي اممية االت،ار المهوف امى ااتبار أن اال تماع واإل،هاء أامى درجات الترالي .

من الوقت يقضيو الناس م تمعة إلى اآلخرين  %52وقد الشفت بعض الدرا ات ان ن بة        

من وقت م المدر ي يقضونو اي اال تماع إلى  %21أف  %2ي يدون  وتالمي  المرحمة االبتدائية

من الوقت يقضيو الناس  %52من الوقت يقضيو الناس متحدثة الى اآلخرين بينما  %61غير مي و

 (.5111بين القراءة  والالتابة )مجاوري

ا ام واإل،هاء  و ا م الالالمي أو االنتباا إلى شيء م موع مثر اال تماع الى متحدثي      

ال مع ا و حا ة وآلت ا ا  ني وأن اإل،هاء شرط أ اس لمنمو المهوف ب،فة اامةي ااإلن ان يولد 

،امتا اال من البالاءي ثم يميو بعد مدة الضحك ثم المناغاة االممات ب يطة. وي مع الطفر قبر 

النطق الالما الثيراي ايحاور أن يتعمم اي،يب مرة ويتعثر اخرىي الى ان يتقن التفمظ 

 (.     5117مدالوري)

يث حاإلن،اتي م تويات متفاوتة من التمقي ال،وتيي و اال تماع ي و ال ماع ي الال  من إن        

أن ال ماع يقت،ر امى ا تقبار ا  ن لأل،وات دون اال تمام والتدقيق ب ا ومتابعت اي ا و ب لك 
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وال تحتاج  العضو لم مع اممية تمقائية تقوم ب ا ا  ن واق الخ،ائص الف يولوجية الخا،ة ب ا

الى تعمم أو تدريب. وال ماع  و التقاط ا ،وات واإلشارات مع إدراك   ا ا ،وات وتف ير اي 

وما تحمر من دالالت ومعانيي أما االن،ات ا و يتعدى التقاط ا ،وات وا م دالالت ا ومعاني ا 

ن التي تمالن الطالب م إلى التف ير والتحمير من خالر نشاط   ني وممار ة م ارات التفالير

المتابعة الم تمرة لما يتم التقاطو والترالي  امي االحاطة با االار وتحميم ا 

 (. 5110ونقد ا)ال،واايي

وتوجد االقة وثيقة بين م ارة اال تماع واإل،هاء والم ارات ا خرىي اقد اثبتت درا ات        

معراة وقو اي م ارات اال تماع واإل،هاءي و رة إمالانية تفوق الطالب اي الدرا ة الم ا تبعا  لتفالثي

الطالب لنمطو اال تمااي يدام اممية التعمم والتعميم لديوي وي اادا اي تقويم نف و واالرتقاء بأدائو 

وأن العالقة بين اإل،هاء والقراءة قوية جدا ي  ن اإل،هاء  و ا  اس اي التعمم المفظي المهوف.  

لقراءة. اعيا اي القراءة يتعمم من اإل،هاء أالثر مما يتعمم من اي  نوات الدرا ة ا ولى. والض

وتتأالد العالقة بين اال،هاء والقراءة من خالر ما تتطمبو من انتباا وترالي  ليتمالن الطالب من 

 (0626ا تقبار المعاني وا االار الواردة اي العبارات وا لفاظ اي النص المقروء.) أبو الدرابي ي

اإل،هاء واالنتباا أ ا ية اي تعمم القراءةي وأن النجاح اي القراءة يعتمد امى  والقدرة امى       

لمهوف االم ارة اي اال تماع. أما االقة اإل،هاء بالحديث ا ي االقة تالامميةي  ن اممية االت،ار 

يقمدي و تقوم امى حديث مر ر وم تقبر م تمعي أف ما معناا متالمم وم تمع. االفرد ي مع ايردد 

دا بعد  لك يبدع ويتالمم الالما  لم ي معو من قبري وان طريق ا تماع الالالم واإل،هاء ثم نج

(. االم تمع الجيد  و متالمم جيدي وال يمالن الف،ر بين ما. 0626واالنتباا إليو )خاطر وآخروني

 تتمثر بالم تمع الجيد ال ف ي تطيع ( أن ا5116أما العالقة بين اإل،هاء والالتابة اترى الع اوف )

التميي  بين أ،وات الحروا اي تطيع التابت اي الما أن اال تماع الجيد ي يد الثروة المفظيةي و ناك 
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االقة إيجابية بين التدريب المق،ود امى م ارات اال تماعي وم توى أداء الطمبة اي التعبير 

 التحريرف.

ممتعمم ار ةي التي تتيح لوتعدُّ م ارة الحديث والحوار الشفوف من م ارات االت،ار المهوف الب      

التعبير اما يجور اي خاطرا بحرية واااميةي حيث يعبر ان رأيو أمام اآلخريني وي  م اي الموقا 

(. والحديث 2000 اتو اي تنمية قدرة ا اراد امى التفالير المشتركي والتحميري واال تدالر )المبودفي

إلنع اليةي وتفتح لو قنوات التوا،ر والحوار من ا نشطة التي تحرر اإلن ان من اإلنهالق وا

والتفااري بأبعادا ال  نية وا دائيةي ا مر ال ف يؤدف بالفرد إلى م يد من الواي بالمشالمة و/ أو 

موضوع الحوار. ويتم الحديث بين طراين أو أالثر تتضمن تبادال  لآلراء وا االار والمشااري 

 ين ا طراا المشارالة ايو؛ لتحقيق أ دااوي ت دا أالبر قدر من التفاار والت،ارع ال  ني ب

معينةي ي عى المشارالون ايو إلى إنجا  اي لعر أبر  ا تبادر اآلراء وا االار حيار القضايا 

والموضوااتي اضال  ان تالوين االتجا ات اإليجابية واالت اب الم ارات االجتمااية اي مواقا 

 (.2..9االتفاق أو االختالا ) ريقاتي

ما نعيش بو اي ا،ر ال،راااتي وا،ر التشابك اي اآلراء والمشالالتي  واي ظر        

اضال  ان ا جواء الديمقراطية التي أار ت ا حرالات الربيع العربيي وما ،احب ا من قضايا 

ومشالالت واختالاات اي اآلراء وحرية التعبير ال مميي ا مر ال ف يجعر م ارة الحديث واإل،هاء 

تية التي يجب إال اب ا لمناشئة من أبناء ا مة. و  ا ال يتحقق إال بتواير من أبر  الم ارات الحيا

بيئة تعميمية تعممية آمنةي تتضمن العديد من ا  اليب وا نشطةي التي من شأن ا االنتقار إلى 

التعمم النشطي ال ف يحمر اي طياتو العديد من اإليجابياتي ويحقق أ دااا  متنواة تدام نتاجات 

 ،ية الطالب.  التعمم وشخ



50 

 

تعد الالتابة من أ م و ائر االت،ار اإلن انيي بر يمالن القور: إّن ا إحدى النتاجات  الكتابة: -

الرئي ة لتعميم المهة العربية. وُتعّد الالتابة م ارة من م ارات الحياة التي يخدم ب ا اإلن ان نف وي 

اجتمااية  ةااإلن ان اي مواقا الحياة العادّيةي يعّبر ان أاالارا ومشاارا . ولمتعبير الالتابي قيم

البيرةي االمجتمع يحتاج إلى التعبير الالتابي لتدوين المعارا والعمومي وحفظ ا امار العامة 

والخا،ةي بر إّن قيمتو تتجّمى بشالر واضح اي حفظ التراث البشرف اي مختما مراحمو القديمة 

انت ا الرايعة مالوالحديثةي باإلضااة إلى ربط منج ات الشعوب الحاضرة بماضي اي وتأخ    ا القيمة 

ايما يتمّتع بو أ،حاب الموا ب العالية اي التعبير الالتابي من احترام وتقدير اي مجتمع مي واي 

االاتماد امي م اي أمور الحياة المختمفةي التي تتمثر اي الدااية وال يا ةي واإلرشادي واي الالتابات 

 (.2..9الفنية الجمالية )ااشوري

الار والمعاني النتقاء ا ا ير والتحميريفالتالتعبير الالتابي الطالب امى التأمر وال وي ااد        

والدالالت التي تعبر ان مشاارا وت،ورا لمموضوعي و،ياغة   ا ا االار بألفاظ وترااليب معبرة 

ومن الضرورف أن تالون الالتابة ،حيحة خالية من ا خطاء اإلمالئيةي  .و،حيحة وبأ موب من ق

قي مما يبعد ا ان معنا ا الحقي يألاالارل ا  اي المعنى وقمب ا   ا ا خطاء ت بب تهيير  لك أن  

ويحر دون ا م ا ا ما  ،ائبا ي ومن ثم ال بد اال تمام بعممية الالتابة ال،حيحة لمترااليب  يالمق،ود

تمااية جوالالمماتي  لك أن الالتابة  ي و يمة التعبير لنقر ا االار وتداول اي ا ي ب لك تشالر قيمة ا

 (..9.0لتدوين المعارا والعموم )الرقبي

ولممعمم دوٌر البيٌر اي تعمم الطالب من خالر الفاياتو الم نية والشخ،ية والمعراية         

واالجتمااية. ل ا يعّد ا  اس اي جعر الطالب محبا  لممدر ة أو الار ا  ل ا امى نحو اامي وال،ا 

دريس المعتمدة دور ا اي جعمو يالت ب الم ارات امى نحو خاص. الما أن ال تراتيجيات الت

ا الاديمية ا  ا يةي وخا،ة الالتابة. االمعمم يجب أن يمتمك الم ارة الالااية الختيار ا تراتيجية 
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مالاناتو ي ا مر ال ف يؤدف  التدريس وتطبيق ا بما يتنا ب مع الموقا التعميمي وقدرات الطالب وا 

 إلى تفاامو معو.

ممة )إقرأ(  ي أور الممات الوحي من جبرير إلى الر ور الالريم محمد بن ابد إن ال القراءة : -

اهلل  يد البشرية وخاتم الر ر وا نبياء اميو أاضر ال،الة وأ الى الت ميمي حيث قار تعالى: } اقرأ 

با م ربك ال ف خمقي خمق اإلن ان من امقي اقرأ وربك ا الرمي ال ف امم بالقممي امم اإلن ان ما 

مم{. وقد تالرر   ا الم،طمح بألفاظو المختمفة اي القرآن الالريم  بع اشرة مرةي مما يدر امى لم يع

اناية اإل الم بو وتالريمو لو. ومن حق   ا الالممة امى الم ممين والدار ين إالرام ا واالاتناء ب ا 

لحاضر إلى ا والعيش ب ا واقعا  اي الحياة؛  ن ا ال بير إلى التحضر والرقى والراعةي و ى قنطرة

الماضيي حيث تنتقر ابر ا التجارب والخبرات ال ابقة إلى ا جيار الالحقةي و ى البنية الوحيدة 

 ( .5111التي ت تطيع أن تنقر الخطى الثابتة لمشعوب إلى الم تقبر المضيء )مجاوري

القراءة  امىي وامى المعمم أن يشجع طالبو دوما  لتعمم الطالبوتعد القراءة الم،در ا  اس       

الفاح،ة لمطمبةي وينمي قدرت م امى المالحظة الدقيقة لمر وم والمعطياتي وأال يت رع  و اي 

إ،دار ا حالام ال،ائبة وا حالام الخاطئةي التي ت،در الا تجابات من جانب الطمبة ليشرك 

كي بااتبارا لاآلخريني ويشجع م امى تفعير العقري وتنمية ممالة النقد ال تبعاد التمقين ما أمالن  

معيقا  رئي ا  ومثبطا  لالر انفعار نف ي واقميي وبااتبارا الربيب ا ور لالمتثار والخضوع 

 ( .5117)ااشوري

جاء القرآن الالريم باآليات التي تحث اإلن ان امى تفعير تفاليرا وتعميقو اي  التفكير والتأمل: -

حالاأمُ   ا الالوني وما يتضمنو من ظوا ر ومخموقات هلل تعالىي وت مو. ر بديع ،نعوي ودقة نظامو وا 

وقد وردت آيات متعددة تحث اإلن ان امى التفالير اي ال ماوات وا رض وجميع خمق اهللي ومن ا 

قولو تعالى:  إن اي خمق ال ماوات وا رض واختالا المير والن ار آليات  ولي ا لباب  ) ورة 
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الريم ال يجد ا تداو إلى التفالير اقطي بر تعمر (. والمتتبع آليات القرآن ال061آر امراني اآلية 

امى تنمية م اراتو المختمفة أيضا ي ومن شأن   ا الم ارات الم اادة امى التفاليري وطرح أمثمة 

( من %3.1 ابقة والحقة لممقارنة واالاتباري وقد وجد أن ن بة آيات التفالير ومراداات ا تبم  )

 (.5112مجموع آيات القرآن الالريم )المشارقةي

ر الع،ر الحاليي ويعد االرتقاء بم ارات ظم ارات التفالير ضرورة تربوية اي  وتبقى        

التفالير لدى الطمبة من أ م ا  داا التي تولي ا المؤ  ات التعميمية ا تماما  لتحقيق اي و لك لما 

رالان البيئة ،ر وألمتفالير من أ مية امى م توى الفرد والمجتمع.ويالون   ا من خالر اال تمام بعنا

التربوية ودام ا وتطوير ا بالا ي ااد امى تنمية قدرات الطالب امى التفالير. ولتحقيق  لك ال بد 

من إثراء البيئة التربوية بمواقا تعميمية تعممية تخرج بالطالب من الطريقة التقميدية القائمة امى 

م م ارات الاقمية تفالير والتأمر وا تخداالتمقين والحفظ واال تظ ار الى تعمم نشط ي تند إلى تنمية ال

 (.5115اميا لتنمية القدرة امى حر المشالالت )قطاميي

ويشجع المعممون الطمبة امى توظيا العقر اي التفالير والتأمري وامى ح ن اإل،هاء      

 لآلخريني واحترام آرائ م ومحاالمت ا بالمنطق الواضح والحجة البينة. و م يعممون م متى ي تمعوني

واليا ي ألون ويجيبوني أو يدلون بآرائ م من منطمق أن التفالير والتأمر والحوار ال ميم يقودان إلى 

 (.5115النجاحي وأن الخطأ اي التفالير يقود إلى خطأ اي اال تنتاج )غبايني

ومن خالر تطبيق التعمم النشطي يقوم المعمم بتنمية م ارات التفالير لدى الطمبة من خالر       

ا تخدام ا نشطة اإلضاايةي وت،ميم المواقا التعميمية المشوقة والمثيرةي التي من شأن ا تشجيع 

يب والتقويم( الالطمبة امى طرح ا االار التي تعمر امى تدايم م ارات التفالير العميا )التحمير والتر 

لدي مي وم ارات حر المشالالت ي وتمالين م من تطبيق ا اي التعمم واي الحياة . ويتمتع التعمم النشط 
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بالم البير من اإل تراتيجيات التي تؤدف إلى تنمية التفالير والتأمر وتحقيق ا  داا المنشودة بأقر 

ويع العمر الجاد المثمري وتن وقت وج دي ونتائج إيجابية؛ ولالن بشرط تعاون الطالب والمعمم اي

   ا اإل تراتيجيات ح ب م توى الطالب وا  داا المنشودة.

 http://forum.education-sa.com/edu2974 

يتضح مما  بقي أن التعمم النشط يحقق تفاار الطمبة ليطوروا من االت اب م لممعارا         

ا ت يئة بيئة تعاونية مشجعة امى االتشا والم ارات وجعر التعمم تعمما   ا معنىي وامى المعممين

م ارات العمر بإيجابية وبفعالية اي مجمواة. وترى الباحثةي أن التعمم النشط يتمتع بالٍم البير من 

اال تراتيجيات التي تؤدف إلى تحقيق ا  داا المنشودة بأقر وقت وج دي ونتائج إيجابية؛ ولالن 

المثمري وتنويع   ا اال تراتيجيات ح ب م توى بشرط تعاون الطالب والمعمم اي العمر الجاد 

الطالب وا  داا المنشودةي  لك أن  ناك ا تراتيجيات الثيرة لمتعمم النشط والتي تحتاج إلى دقة 

من المعمم اي ا تخدام ا وضرورة التدرب امي ا قبر تطبيق ا من أجر نتائج مثمرةي والبعد ان 

 المعمم التطبيق ال،حيح لال تراتيجية.االرتباك وممر الطالب اي حالة ادم معراة 

 معوقات التعلم النشط :

امى الرغم من أ مية التعمم النشطي والفوائد الجمة المرجوة منوي إال أن اممية تفعيمو اي المدارس    

تظر حتى اآلن محدودة إلى حد ماي  لك أن تطبيق أف االر جديد يقابمو معوقاتي وبما أن التعمم 

ديد ا و يخضع لبعض المعوقات. ولمعراة  بب ادم اقتناع المعممين بالنداءات النشط االر تربوف ج

ا خيرة إلاادة بناء التعميمي من الم م اي البداية معراة المعوقات التي تحد من التهيير ال ريع اي 

عممين مالعممية التعميمية التعمميةي والتي من الممالن أن تتمثر بالتأثير القوف لمتعميم التقميدف بف م ال

وتحديد م لألدوار بأنف  مي وادم االرتياح والقمق من إحداث التهييري مما يقمر من دااعية لممعممين 

إلى جانب  لكي اإن المتعممين من الممالن أن ي تخدموا م تويات التفالير العميا اي التعمم  لمتهيير.
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عممية يفقدون التحالم بال النشطي ولالن ال يتعممون المحتوى العممي الالاايي الما أن المعممين قد

التعميميةي وقد يفتقرون إلى الم ارات الضرورية إلجراء التعمم النشطي ولالن الر   ا المعوقات من 

الممالن التهمب امي ا بوا طة التخطيط ال ميم ل  ا العممية برمت اي والتنفي  ا مين لالر ما خطط 

 (. Bowers, 2011لوي ومن ثم التقييم الدقيق لممخرجات )

 ( أن من معوقات تطبيق التعمم النشط ما يأتي:5105وترى العالور )    

 ق،ر مدة الح،ة التعميمية. -

 أاداد المتعممين الالبيرة اي ال،فوا المدر ية. -

 نقص اي بعض ا دوات وا ج  ة الم اندة. -

 الجمااي. أو التردد لدى المتعممين اي المشارالة والعمر الفريقي التعاوني -

 ا تخدام م ارات التفالير العميا مع المتعممين.ندرة  -

 ادم تهطية المقرر. أو الخوا من ادم تعمم محتوى  الااٍ  -

 الخوا من اقدان ال يطرة امى المتعممين. -

 قمة خبرة المتعممين بم ارات إدارة المناقشات وطرح ا  ئمة. -

 قمة خبرة المعممين بم ارات إدارة المناقشات وطرح ا  ئمة. -

 قمة توار م،ادر تقنيات المعمومات الحديثة. -

 ضعا قنااة المعممين بالحاجة إلى التهيير. -

 ضعا ا تعداد المعممين لمتخمي ان دور م التقميدف ال مطوف. -

 قمة الحواا  لمج ود التي تب ر اي التهيير. -

 ميم.لتعضعا لدى المعممين اي المعارا والمفا يم والم ارات ا  ا ية لتفعير اممية ا -
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وترى الباحثة أن التهمب امى   ا المعوقات يتطمب من الجميع اإليمان بالفالر الجديدي مع        

إاطاء النفس الفر،ة لتطبيقوي ودرا ة نتائج   ا التطبيقي خا،ة وأن نتائج الدرا ات التي طبقت 

تم التخطيط اي حيث ي التعمم النشط أثبتت اعاليتو. ل اي ينبهي مراااة   ا المعوقات اند التخطيطي

ضوء الوقت وال من المتاحي واإلمالانيات وادد الطالبي الما يتم اختيار ا تراتيجيات التعمم النشط 

 التي تتنا ب مع بيئة التعمم اي الر مرحمة واق ما ينا ب ا .

 الدراسات السابقة :

 ا حاليةي والان من أ مقامت الباحثة بمراجعة ادد من الدرا ات ال ابقة  ات العالقة بالدرا ة ال   

( من درا ة  دات إلى تشجيع االتجا ات اإليجابية نحو  Basham,1996باشام ) ما قام بو 

العموم والتعمم من خالر انا،ر التعمم النشط ي حيث شارك طمبة من ال،ا الرابع اي إحدى 

ية حور وحدة درا المدارس الداخمية اي الجنوب الشرقي لمواليات المتحدة ا مريالية من خالر تعمم 

البيئة بعنوان : )ا رض اي خطر( ي ولمدة أ بواين. وقد تناولت الدروس مجمواة وا عة من 

اادة التدويري وتدمير الهابات اال توائية المطيرة .  القضايا البيئية مثر التموثي وأ مية ا رضي وا 

شجاري والماءي والحشراتي وا وشارك الطمبة اي أنشطة تتناور موضواات بيئية تتضمن: التربةي 

والنفاياتي وا وراقي والمواد القابمة إلاادة التدوير؛ حيث االتشا الطمبة المشالالت البيئية من خالر 

التجربة وا امار الفنية وا نشطة ا دبية ي وأ،بحوا مشارالين نشطين اي حر   ا المشالالت . 

( من الطمبةي ومقابالت .9إ تبانة طبقت امى )وتم قياس االتجا ات نحو العموم والتعمم؛ من خالر 

مع  بعة آخرين . وقد أظ رت النتائج ا دياد االتجا ات اإليجابية نحو العموم ونحو انا،ر التعمم 

النشط بعد تطبيق الوحدة ي اي حين انخفضت االتجا ات االيجابية نحو البيئة ي وا تمرت اتجا ات 

تمفة الما  ي دون تهييري الما أن اتجا ات الطالب نحو الطالب نحو التعمم النشط وانا،را المخ

 التعمم تأثرت بنمط التدريس .
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إلى تعرا اعالية انا،ر التعمم النشط  حد المقررات  (Lindow,2000)و دات درا ة      

العممية العامة حور دورة الالربون لدى مجمواات التعمم النشط امى بعض أشرطة الفيديوي تبعت ا 

مقابالت مع الطمبة المشترالين اي الدرا ة. وقد ا تخدم الباحث جميع المعمومات التي اممية إجراء 

ح،ر امي ا اي ح،ص التعمم النشط بعنا،را المتنواة البداية لممناقشات حور المفا يم العممية 

المختمفةي حيث اشترك الطمبة بثقة االية اي الدااع ان أاالار م. الما الشفت نتائج الدرا ة ان 

ام أاراد العينة ب  ا المفا يم وطرح ا مثمةي وأن التفااالت المفظية بين المجمواات قد أدت مدى إلم

الى ت  ير اممية التعممي وأن تطبيق انا،ر التعمم النشط والتدريب امي ا والخبرة اي ا قد أدى الى 

 تطورات إيجابية متقدمة تتعمق بالمفا يم العممية.

إلى التأالد من أثر ا تراتيجيات التعمم النشط وانا،را اي  (0..9و دات درا ة الم دف )     

مجمواات المناقشة امى الر من التح،يري واال تيعاب المفا يميي واالتجا ات نحو تعمم الفي ياء؛ 

وقد تالونت اينة الدرا ة من طالب ال،ا ا ور الثانوف  لدى طالب ال،ا ا ور الثانوف .

ر الشيخ ي وتمثمت اي ثالثة ا،ور ي يختما اي ا حجم بمدر ة الش يد ابد المنعم رياض بالف

ي ي المفا يممجمواات المناقشة . وتالونت أدوات الدرا ة من اختبارف التح،ير ي واال تيعاب 

ومقياس االتجا ات نحو تعمم الفي ياء . وقد تو،ر الباحث إلى أن  ناك اروقا   ات داللة إح،ائية؛ 

ا مواة التجريبية ا ولى التي تعممت ح ب التعمم النشط وانا،ر ل،الح النتائج البعدية  اراد المج

المختمفةي واي الر من تح،يم م لممحتوى التعميميي وا تيعاب م المفا يميي واتجا ات م نحو تعمم 

الفي ياء . وأن  ناك اروقا   ات داللة إح،ائية لإل تراتيجية الخا،ة بالمناقشة اي مجمواات ادد 

 ا الفاامية اي الر من تح،يم م لممحتوى التعميميي وا تيعاب م المفا يميي أاراد ا  تة طالب ي ل

 واتجا ات م نحو تعمم الفي ياء .
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( درا ة  دات إلى  يادة دااعية Carroll & Leander,2001وأجرت الر من الارور وليندر )   

راتيجيات  تطمبة ال،ا الخامس ا  ا ي لمتعمم اي مادة التربية االجتماايةي من خالر توظيا ا

التعمم النشط وانا،راي إ  ا تخدمت الباحثتان الشبالات المفا يمية وأ اليب ا  ئمة المتنواة و لك 

ب دا تح ين م ارات التفالير العميا لدى الطمبةي و يادة قدرت م امى تنظيم البيانات والمعمومات 

دي م. الما التوا،ر االجتمااي لوا م اي والتعمم التعاوني ب دا  يادة دااعية الطمبة وتع ي  م ارات 

أظ رت ال يارات ال،فية التي أجرت ا الباحثتان أن اتجا ات الطمبة نحو التعميم الانت  مبيةي وأن 

الطمبة ال يبدون ا تماما  نحو ا نشطة التعمميةي وأن  ناك تح نا  ممحوظا  اي دااعية الطمبة نحو 

،ير ي  مع وجود ارتفاع واضح اي م توى التحنتيجة لتوظيا ا تراتيجيات التعمم النشط  التعمم

الدرا ي لمطمبة نتيجة لتح ن اتجا ات م نحو التعمم. الما بينت الدرا ة أن أ اليب التعمم النشط 

 وانا،را قد  ادت من ثقة الطمبة بقدرت م امى التعمم.

ن ية يرو اي درا تو إلى أن معممي المدارس المتو طة والثانو  (,5110Riggs)ويشير ريج        

أن تطبيق انا،ر التعمم النشط يعد من م ؤوليات م ا ولية م ما الانت نواية مؤ الت م العممية أو 

ادد  نوات خبرات م التدري يةي إ  يوجد إدراك مت ايد مفادا أن امي م أيضا أداء دور ااار اي 

نما لقمة ا تخد ا،ر التعمم ام م لعنالتأاليد أن الطمبة لم يتخمفوا ب بب مشالالت ان،ر القراءة وا 

 النشط ا خرى الالالتابة والمحادثة واإل،هاء والتفالير والتأمر.

نشط التعمم البعض ا تراتيجيات ( درا ة لمتأالد من أثر تنوع ا تخدام 9..9وطبق  ندف )     

اي تعميم وحدة بمقرر ا حياء امى االت اب بعض المفا يم البيولوجيةي وتقدير ال اتي واالتجاا نحو 

اتماد اإليجابي المتبادر لدى طالب ال،ا ا ور الثانوف ال رااي . وقد ا تخدم الباحث اددا  اال

اداد  من إ تراتيجيات التعمم النشط اي ) إ تراتيجية االِّر ...  اِوج... شاِرك ي وخمية التعممي وبناء وا 

ر ال،ا ا و وتالونت اينة الدرا ة من مجمواة من طالب  خرائط المفا يم ي والع،ا ال  ني( .
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بالمدر ة الثانوية ال رااية ببني  ويا ي وا تخدم الباحث اي تنفي  الدرا ة اددا  من ا دوات ي 

تمثمت اي اختبار تح،ير المفا يم البيولوجية ي ومقياس تقدير ال ات ي ومقياس االتجاا نحو 

تيجيات التعمم تنوع إ ترااالاتماد اإليجابي المتبادر . وقد أ فرت نتائج الدرا ة ان وجود أثر البير ل

النشط وانا،را الم تخدمة بالن بة الالت اب المفا يم البيولوجية ي واالتجاا نحو االاتماد اإليجابي 

المتبادر امى اينة الدرا ة ي بينما لم تالن النتائج دالة إح،ائيا  بالن بة لتح ين م توى تقدير م 

 ل وات م .

( إلى تحوير ا،ور المحاضرات التقميدية Mc Connel,2003و دات درا ة ماك الونير )       

إلى بيئة تعمم نشط بعنا،را المختمفة ي وت،ميم بعض طرق التقويم البنائي مثر: )اختبارات المفا يمي 

وأشالار انيةي والتحمير الت،ويرفي وخرائط المفا يمي وا  ئمة مفتوحة الن ايةي وقوااد التقييم(. 

( إلى Akertطمبة مقرر الجيولوجيا التم يدية اي جامعة أالرت )ولتحقيق   ا ال داي تم تق يم 

مجمواتين: إحدا ما تدرس بطريقة المحاضرة التقميدية ي وا خرى تدرس بطريقة اال تق،اء مع 

بعض إ تراتيجيات التعمم النشط ي وتم تقييم ااامية   ا اال تراتيجيات بطريقتين ا ولى : نواية 

تقييم التابات الطمبة اي اختبارات يتم تطبيق ا امى مراحري ومن خالر من خالر تقييم ال مالء ي و 

درجات م اي مقياس التفالير المنطقي ومن خالر قياس التح ن اي ن بة حضور الطالب 

لممحاضرات. وقد أظ رت نتائج الدرا ة تح نا  ممحوظا  اي تح،ير الطمبة اي االختباراتي واي 

ي م توى حضور الطالب لممحاضراتي الما أن ن بة البيرة مقياس م ارات التفالير المنطقي ي وا

 من الطالب ابرت ان وج ات نظر إيجابية نحو التعمم النشط وانا،را المتعددة .

(  دات إلى ا تق،اء أثر توظيا ا تراتيجيات التعمم Wilke,2003واي درا ة أجرا ا ويمالو )    

ثارة الدااعية  اي والية  والفاامية ال اتية لطمبة جامعة أنجيموالنشط وانا،را اي التح،ير الدرا ي وا 

تال اس ا مريالية اي م اق الف يولوجيا )امم وظائا ا اضاء(. و اشتممت اينة الدرا ة امى 
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مجمواة تجريبية تم تدري  ا الم اق من خالر توظيا ا تراتيجيات التعمم النشط وانا،را  

توظيا أ اليب التعميم االاتيادية الأ موب يومجمواة ضابطة تم تدري  ا الم اق  اتو من خالر 

المحاضرة. ولتقييم تأثير ا تراتيجيات التعمم النشط وانا،را امى أاراد الدرا ةي خضع أاراد الفئتين 

الختبار تح،يمي موحد اي الم اق  اتو. وقد بينت نتائج االختبار التح،يمي أن نتائج طمبة 

عمم ائج طمبة المجمواة الضابطةي والانت دااعيت م لمتالمجمواة التجريبية الانت أاضر بالثير من نت

أاضر اي أثناء تدريس الم اقي والانوا أالثر ااامية من أقران م اي المجمواة الضابطة . الما 

أظ رت النتائج أيضا  وجود اروق  ات داللة إح،ائية اي دااعية طمبة المجمواتين التجريبية 

ة ين التجريبية والضابطة الانت لدي م اتجا ات إيجابيوالضابطةي و أوضحت أن الطمبة اي المجموات

نحو التعمم النشط وانا،را المختمفةي وأاادوا أن التعمم النشط ي ااد م اي تعمم الم اقات الجامعية 

 بشالر أاضر من أ موب المحاضرة التقميدية.

دام خ تأن ااي ا دا الأ ة ( دراDavid & Wilder, 2003در )يمد ووايفين دالر مرى جوأ    

ردات لمجب ا تيعام والمفا يايعمر امى تنمية ددي لجن المعمميب اجانن مط لنشم التعمر اانا،

بعممية م لقياالة ولى   ؤدف امما يي بوم لقيااايما ينبهي ر لتفاليااي د  نية ت ااور  ،ن يوتالو

 م.ف  اة بأنرلمعء ابنات ومياولعمت وا،ياولخ،م اا وة ظلمالحر وايدلتقع واإلقنان والتخميا

( درا ة ب دا معراة ااامية برنامج تدريبي مقترح إلدارة التعمم النشط 2..9وأجرى غا ف )     

اي تنمية ا داء الدرا ي لممعممين أثناء الخدمة . وتالونت اينة الدرا ة من معممي المواد الدرا ية 

ةي واينة  الندريالمختمفة من مدر ة )أم القرى اإلادادية بنات(ي بإدارة شرق التعميمية بمحااظة اإل

من مدر ة )ااطمة انان اإلادادية بنات( اي اإلدارة التعميمية  ات ا. وقام الباحث بإاداد البرنامج 

التدريبي المقترح لتدريب المعممين امى التعمم النشط وانا،را المختمفة ي وتطبيق بطاقة مالحظة 

ا  قبميا  امى ية ل  ا التعمم تطبيقأنماط  موك التدريس ح ب التعمم النشط المرااي لمعنا،ر الضرور 
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اينة البحثي وتنفي  البرنامج التدريبي إلدارة التعمم النشط واق الخطة ال منية المحددة . وتطبيق 

أداة ر،د أنماط التدريس النشط مع مراااة انا،را ا  ا يةي تطبيقا  بعديا  امى اينة البحث. وقد 

بين متو طي درجات المجمواة التجريبية جميع  تو،ر الباحث إلى وجود اروق دالة إح،ائيا  

التخ،،اتي ومتو طي درجات المجمواة الضابطة اي ا داء الالمي لمتدريس القائم امى التعمم 

النشط مع العنا،ري ل،الح أاراد المجمواة التجريبية ي ووجود اروق دالة إح،ائيا  بين متو طات 

مجمواة الضابطةي اي أداء أبعاد التدريس القائم درجات المجمواة التجريبيةي ومتو طات درجات ال

 امى التعمم النشط بعنا،را المختمفةي والم ا ل،الح المجمواة التجريبية .

اعالية ا تخدام ا تراتيجيتين لمتعمم النشط إلى تعرا ( درا ة  دات 2..9وأجرت أبو الحمد )   

خدمت نحو درا ت اي وقد ا تاي تح،ير طالب ال،ا الرابع االبتدائي اي الرياضيات وميم م 

الباحثة المن ج التجريبيي وتمثر مجتمع الدرا ة اي جميع طالب ال،ا الرابع االبتدائي بمحااظة 

( طالبا  من طالب ال،ا الرابع االبتدائيي وقد قامت الباحثة 0.1المنياي وتمثمت اينة الدرا ة من )

ق أوراق امر ودلير المعمم لمتدريس وابإاداد اختبار تح،يميي ومقياس المير نحو الرياضياتي و 

 اال تراتيجيتيني والانت النتائج امى النحو التالي:

 تفوق طالب المجمواة التجريبية ا ولى امى طالب المجمواة الضابطة اي التح،ير والمير. -

 تفوق طالب المجمواة التجريبية الثانية امى طالب المجمواة الضابطة اي التح،ير والمير. -

 طالب المجمواة التجريبية الثانية امى طالب المجمواة التجريبية ا ولى اي المير دون تفوق -

 التح،ير.

( إلى ا تق،اء ااامية برنامج مقترح اي تنمية ممار ات 2..9و دات درا ة الرؤ اء )     

اض. يانا،ر التعمم النشطي وتعدير االاتقادات نحوا لدى المعممات الطالبات اي المية التربية بالر 

( طالبة معممة من الفرقة الثالثة ي ق م الفي ياءي تم اختيار ن بطريقة .0وتالونت العينة من )
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( طالبة. 90( طالبةي وا خرى ضابطة )90اشوائيةي وو ان اي مجمواتين : إحدا ما تجريبية )

ور حولقياس ا داء البعدف لممجمواتين التجريبية والضابطةي ا تخدمت الباحثة بطاقة مالحظة 

ممار ات انا،ر التعمم النشطي ومقياس االتجا ات نحو التعمم النشط . وقد تو،مت الباحثة إلى 

وجود اروق  ات داللة إح،ائية اي ممار ات انا،ر التعمم النشط ومقياس االتجا اتي ل،الح 

 المجمواة التجريبية .

إلى ا تق،اء أثر  (  داتTaraban et.al, 2007واي درا ة أجرا ا ترابان و مالؤا )     

النشط وانا،را اي التح،ير الدرا ي واتجا ات الطمبة اي مادة ا حياء خبرات التعمم توظيا 

لممرحمة الثانوية نحو التعمم النشط . و غراض الدرا ة تم ت،ميم مختبرين لمتعمم النشط لتدريس 

ين:  م الطمبة إلى مجمواتتال اس ا مرياليةي وق مادة ا حياء اي إحدى المدارس الثانوية اي والية

مجمواة ضابطة وأخرى تجريبية. وقد تم ت جير الر ما يجرف داخر الهراة ال،فية ومختبرف التعمم 

النشط لر،د ممار ات المعمم وطرائق التدريس التي ي تخدم ا اي تدريس محتوى المن اج ور،د 

يجيات عمم المتعاون ا تراتأنماط  موك الطمبة واتجا ات م . وأظ رت الت جيالت أنو حين وظا الم

التعمم النشط داخر مختبر التعمم النشطي ا تخدم ،حائا امر أقري والانت ممار اتو التعميمية 

تعتمد بشالر البير امى أداء الطمبة. أما تعمم الطمبةي اقد اتخ  الطابع التشارالي والتعاوني. وأظ رت 

وى المادة النشط قد االت بوا قدرا  أالبر من محتنتائج الدرا ة أن الطمبة ال ين تعمموا اي مختبر التعمم 

التعميمية مقارنة بأولئك ال ين تعمموا اي غراة ال،ا االاتيادية. الما أالدت الدرا ة أن التعمم النشط 

ال ف يتم اي مختبرات التعمم النشط والمن اج ال ف ي،مم ليدرس من خالر توظيا ا تراتيجيات 

بة داخر الهراة ال،فيةي ويح ن من اتجا ات م نحو التعممي التعمم النشط؛ ي يد من ااامية الطم

ويع   العمر التشارالي التعاوني بين مي ويع   التعمم ال اتي لدي مي وي يد من ا م م لمحتوى المادة 

 الدرا ية.
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 تمفةبعنا،را المخ أثر برنامج التعمم النشطالتعرا إلى ( درا ة  دات 2..9وأجرت ال ابي )    

واق النظرية المعراية االجتمااية امى درجة الالفاءة االجتمااية والتح،ير الدرا ي لدى طالبات 

( طالب وطالبة من طمبة ال،ا الثالث ..0ال،ا الثالث ا  ا ي. وتالونت اينة الدرا ة من )

ناثاي وأظ رت نتائج الدرا ة وجود ارق دار إح،ائيا  ب ن يا  ا ي اي المدارس العمرية  الورا وا 

متو طي المجمواتين التجريبية والضابطة امى اختبار التح،ير والالفاءة االجتمااية ول،الح 

المجمواتين التجريبيتين المتين در تا واق ا تراتيجيات التعمم النشط. الما أظ رت نتائج الدرا ة 

بار تأيضا  وجود ارق دار إح،ائيا  بين متو طي أداء المجمواتين التجريبية والضابطة امى اخ

التح،ير البعدف تع ى لجنس المتعمم ل،الح اإلناث من أاراد المجمواة التجريبية المتين در تا 

واق ا تراتيجيات التعمم النشط. وأظ رت نتائج الدرا ة أيضا  ادم وجود ارق دار إح،ائيا  بين 

ع ى لجنس ت متو طي أداء المجمواتين التجريبية والضابطة امى اختبار الالفاءة االجتمااية الالمي

المتعمم بين الطمبة ال ين در وا واق ا تراتيجيات التعمم النشط. وأظ رت نتائج الدرا ة أيضا  ادم 

وجود ارق دار إح،ائيا  بين متو طي أداء المجمواتين التجريبية والضابطة امى اختبار التح،ير 

 والتفاار بين الطريقة والجنس.

تطبيق التعمم النشط ان طريق ا تخدام  ا تراتيجيتي  ( تأثير5101درا ة العن ف ) وتق،ت     

المجمواات الثرثارة وا  ئمة ال ابرة امى الطالبات المتفوقكات اي ال،ا التا ع بدولة الالويت وأثر 

 لك اي التح،ير بمادة المهة العربية والدااعية نحو التعمم. واقت،رت اينة الدرا ة امى  ت 

الفروانية بدولة الالويتي التي تضم ال،ا التا ع المتو ط تم مدارس حالومية لمبنات اي محااظة 

اختيار ا بالطريقة العشوائية الب يطة. وتم ا تخدام أداتيني ا ولى تمثمت اي مقياس دااعية اإلنجا  

والثانية تمثمت اي اختبار تح،يمي لمهة العربية قامت الباحثة بإادادا. والشفت الدرا ة ي لمريماوف

داللة إح،ائية بين متو طات أداء مجمواات الدرا ة امى االختبار التح،يمي  وجود ارق  ف ان 
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ول،الح ة( طريقة االاتياديالتع ى ال تراتيجية التدريس ) المجمواات الثرثارةي ومقياس الدااعية 

لة إح،ائية وجود ارق  ف دالي و المجمواة التي تم تدري  ا با تخدام ا تراتيجية المجمواات الثرثارة

متو طي أداء مجمواات الدرا ة بين متو طات أداء مجمواات الدرا ة امى االختبار بين 

ة االاتيادية( طريقال تع ى ال تراتيجية التدريس )ا  ئمة ال ابرةيالتح،يمي ومقياس الدااعية 

ق  ف داللة وجود ار ي و ا  ئمة ال ابرةول،الح المجمواة التي تم تدري  ا با تخدام ا تراتيجية 

ع ى تإح،ائية بين متو طي أداء مجمواات الدرا ة امى مقياس الدااعية واالختبار التح،يمي 

دري  ا ول،الح المجمواة التي تم تال تراتيجية التدريس )المجمواات الثرثارةي ا  ئمة ال ابرة( 

 .با تخدام ا تراتيجية المجمواات الثرثارة

درا ة من أجر التعرا إلى وج ات نظر معممي المرحمة ا  ا ية  (9.00وأجرى ال امر )      

الدنيا ومعممات ا اي مدارس والالة الهوث الدولية نحو ممار ات م التعمم النشط بعنا،را المختمفة 

( معمما  ومعممة. وا تخدمت الدرا ة 20اي محااظتي رام اهلل ونابمس. وتالونت اينة الدرا ة من )

( اقرة. وأظ رت النتائج وجود اروق  ات داللة إح،ائية اي وج ات نظر .1ا تبانة مالونة من )

معممي المرحمة ا  ا ية الدنيا ومعممات ا اي مدارس والالة الهوث الدولية ل،الح المعممات االناثي 

مع ادم وجود اروق  ات داللة إح،ائية اي وج ات نظر المعممين ال الور اينة الدرا ة نحو 

شط تبعا لمتهير المؤ ر العممي والمحااظة وادد  نوات الخبرةي وال،ا ال ف ممار ت م التعمم الن

يدر و. وال لك ادم وجود اروق  ات داللة إح،ائية اي وج ات نظر المعممات اإلناث اينة 

الدرا ة نحو ممار ت ن التعمم النشط تبعا لمتهير المؤ ر العممي والمحااظة وادد  نوات الخبرةي 

 وال،ا ال ف تدر و.

ض يات رمعمماق بيطجة ترا درلى تعت إاد ( درا ة 9.01وأجرى  عادة وأشالناني )    

ض يات رمعممان مودة اينة مق،ر ختيام اتد قط. ولنشم التعمر العنا،ت يولالالة دوفار اي ط ا
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ة ظاقة مالحطبر يطوبتن لباحثام اقارض له ا ا ق لتحقيو( معممة. .90 ا )ددفار بم  اط ا

ر انا،ق بيطجة تان أن در ة درالرت ا فد أقرةي و( اق.2ن )ن ائية ملات ا وراي ،ت نوتال

تفعة امى جميع  رجة مدربت الانت يولالالة دوفار اي طالض ايات رقبر معممان مط لنشم التعما

فار ط ض ايات رمعمماق بيطجة تدرح،ائية اي إاللة روق  ات داود جدم واري ولعنا،ا

اللة روق  ات داود جي وولعمميا ر ؤلما اختالالا  تبعالالويت لة دواي ط لنشم التعمر العنا،

ط لنشم التعمر المجار انا،ت يولالالة دوفار اي ط ض ايات رمعمماق بيطجة تدرح،ائية لإ

ر انا،ت لالمية لجميع مجاالاجة درلاامى ك ل الرةي ولخبوات ا نر لالتابة( تبعا  لمتهيراءةي الق)ا

 رة.لخبن ااأقر موات  نث ل،الح ثالط لنشم التعما

 التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدرسة الحالية منها:

 يمالن تمخيص   ا التعقيب باآلتي:

أثر ا ككتراتيجيات متعددة لمتعمم النشككط اي تح،ككير أو ان   دات بعض الدرا ككات إلى الالشككا -

(ي ودرا ككككككة الارور وليندر 9..9(ي ودرا ككككككة  ندف )0..9اتجا ات الطمبة مثر درا ككككككة الم دف )

(Carroll & Leander,2001( ي ودرا ككككككة ماك الونير)Mc Connel,2003 ي ودرا ككككككة ويمالو)

(Wilke,2003( ي ودرا كككككككككككككككة أجرا ككا ترابككان وبوالس ومككاير  وبوالرد وبوين)Taraban; Box; 

Myers; Pollard& Bowen, 2007 وبعضكككككك ا  دا إلى معراة (5101ودرا ككككككة العن ف )(ي .

التعمم النشككككككككككككككط اي تنمية أداء المعممين مثر درا كككككككككككككككة غا ف ااامية برنامج تدريبي مقترح إلدارة 

م لتعمر ا،ق انابيطجة ترا درتع(ي وبعضكككككك ا  دا إلى 2..9(ي ودرا ككككككة الرؤ ككككككاء )2..9)

درجة  تق،ككككي (. أما  الدرا ككككة الحالية اقد  دات إلى9.01ط مثر درا ككككة  ككككعادة وأشككككالناني )لنشا
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تابةي الحديث واال ككتماعي التفالير والتأمر( من ممار ككة انا،ككر التعمم النشككط ا ربعة )القراءةي الال

 وج ة نظر الموج ين والمديرين.

ا ككككككتخدمت بعض الدرا ككككككات المن ج شككككككبو التجريبي بمجمواات ضككككككابطة وتجريبيةي وبعضكككككك ا  -

 اآلخر ا تخدم المن ج الو،في. أما الدرا ة الحالية اا تخدمت المن ج الو،في.

مثر: اختبار تح،كككككيمي أو مقياس اتجا ات اختبار ا كككككتخدمت بعض الدرا كككككات أدوات متعددة  -

تورانس لمتفالير اإلبدااي واال ككككتبانات. أما الدرا ككككة الحالية اقد ا ككككتخدمت اال ككككتبانات أداة لجمع 

 البيانات المطموبة لتحقيق أ داا الدرا ة واإلجابة ان أ ئمت ا.

ظرف الخاص بالتعمم ا كككككككككككتفادت الباحثة من الدرا كككككككككككات ال كككككككككككابقة اند االطالع امى ا دب الن -

 النشطي وا دوات التي تم ا تخدام ا اي تمك الدرا ات.

داء التعرا إلى أ إلىأن ا  دات  اختمفت الدرا كككككة الحالية ان ادد من الدرا كككككات ال كككككابقةي اي -

درجة ممار كككككة انا،كككككر التعمم النشكككككط ا ربعة )القراءةي الالتابةي الحديث  المعمم من خالر تق،كككككي

 ير والتأمر(.واال تماعي التفال

تالونت اينة بعض الدرا ات ال ابقة من الطمبة أو المعمميني وتالونت اينة الدرا ة الحالية من  -

  الموج ين والمديرين.

تمثر الدرا ة الحاليةي الدرا ة الوحيدة اي دولة الالويت )امى حد امم الباحثة( التي تناولت درجة  -

      وج ين والمديرين لممرحمة اإلبتدائية.انا،ر التعمم النشط من وج ة نظر المممار ة 
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 الفصل الثالث

 الطريقـة واإلجـراءات

تناور   ا الف،ر و،ا من جية الدرا ةي ومجتمع اي ثم و،ا اإلجراءات التي تم ب ا 

متهيرات الدرا ةي والمعالجة اإلح،ائية التي تم اختيار اينة الدرا ةي وبناء أداة الدرا ةي وتحديد 

 ا تخدام ا لتحمير البياناتي و لك امى النحو اآلتي:

 منهج البحث المستخدم :

 تم ا تخدام المن ج الو،فيي نظرا  لطبيعة الدرا ة الحالية ونواية أ داا ا.     

 مجتمع الدراسة :

 دينككةمككاي المككدارس اإلبتككدائيككة ب تككألا مجتمع الككدرا ككككككككككككككككة من ائتين: ا ولى ائككة المككديرين

ائية بم  ادد مديرف المدارس اإلبتدإ  الالويت العا،ككككككمةي والثانية ائة الموج ين اي المدينة  ات اي 

( موج ا  076( مديرةي اي حين بم  ادد الموج ين )65( مديرا ي و)66ومديرة ي بواقع ) ا  ( مدير 32)

    .( موج ة  62( موج ا  و )72وموج ة ي بواقع )

     عينة الدراسة: 

( من %36( مديرا  ومديرةي وبن بة )52تم اختيار اينة اشوائية ب يطة من المديريني بمهت)      

( مديرة. الما تَم اختيار اينة اشوائية ب يطة أخرى من 55( مديرا  و )56مجتمع الدرا ةي وبواقع )

( موج ا  52لدرا ةي وبواقع )( من مجتمع ا%61( موج ا  وموج ةي وبن بة )31الموج يني بمهت )

 ( اآلتي يبين تو ع أاراد اينة الدرا ة : 0والجدور )  ي( موج ة 62و)
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 (8الجدول )
 توزع أفراد عينة المديرين والموجهين 

 الموج ون المديرون المتهير
  نوات الخبرة

 
 16 13 اأقر  نوات 0

 نوات الى اقر  6
 ة ن 00من 

16 22 

 22 16  نة اأالثر  00

 60 45 المجموع

 22 25 بالالوريوس المؤ ر العممي

 38 20 ماج تير اما اوق

 60 45 المجموع

 25 23  الر  الجنس

 35 22 أنثى

 60 45 المجموع

 أداة الدراسة :

انا،ر التعمم النشط ا ربعة )القراءةي الالتابةي الحديث واال تماعي درجة ممار ة  لمتعرا إلى    

( اقرةي مو اة 62التفالير والتأمر( وتحقيق أ داا الدرا ةي قامت الباحثة ببناء ا تبانة تتضمن )

امى أربعة مجاالتي إ  يمثر الر مجار ان،ر من انا،ر التعمم النشط ا ربعةي و لك بعد 

 والدرا ات ال ابقة  ات العالقة. والانت الاآلتي:  االطالع امى ا دب النظرف

 ( اقرة. .9المجار ا ور: ان،ر الحديث واإل،هاءي وتضمن )

 ( اقرات..0المجار الثاني: ان،ر الالتابةي وتضمن )

 ( اقرة.  01المجار الثالث: ان،ر القراءةي وتضمن )

 ( اقرة.  90المجار الرابع: ان،ر التفالير والتأمري وتضمن )
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 أداة الدراسة صدق 

تم التحقق من ،دق أداة الدرا ة بعرض ا ب،ورت ا ا ولية امى ادد من المحالمين من أاضاء      

 يئة التدريس من المتخ،كككككك،ككككككين اي بعض المنا ج وطرق التدريس اي الجامعات ا ردنية والالويتية 

 ف وانتمائ ا لممجار ال(ي و لك لمتأالد من وضوح الفقرات و المت ا المهويةي 5الما يتضح من الممحق )

تقي كككككككو. والطمب من م إبداء المقترحات حور مدى مالءمة ا داة  غراض الدرا كككككككة. واي ضكككككككوء تمك 

من المحالمين حور التعككديككر المطموب. وبنككاءا   ( أو أكثر%21المقترحككات تم ا خكك  بمككا يتفق اميككو )

 .  (0ي الممحق )الما  و مبين ا امى  لكي تم إخراج أداة الدرا ة ب،ورت ا الن ائية

 أداة الدراسة:ثبات 

 با تخدام طريقتين:الباحثة  إليجاد ثبات ا داةي قامت     

اككككككادة االختبككككككار) الطريقــــــة األولــــــى: (: و لككككككك اككككككن test–retestالثبككككككات بطريقككككككة االختبككككككار وا 

طريكككككق تطبيكككككق اال كككككتبانة امكككككى مجمواكككككة مكككككن خكككككارج اينكككككة الدرا كككككةي مكككككن المعممكككككين والمكككككديرين 

( مككككككديرا  ومككككككديرة ي ثككككككم إاككككككادة التطبيككككككق بعككككككد أ ككككككبوايني 52موج ككككككا  وموج ككككككة ي و)( 25اككككككدد ا )

 ( اآلتي:9معامر ارتباط بير ون الما يتضح من الجدور ) وقد بم  

 (2الجدول )
 معامالت الثبات لالستبانة 

 بطريقة االختبار وإعادة االختبار
رقم 

 المجال
 معامل بيرسون المجال

 1.21 عنصرالحديث واإلصغاء 0

 1.20 عنصرالكتابة 9

 1.20 عنصر القراءة  1

 1.21 عنصر التفكير والتأمل 2

 18.0 الدرجة الالمية
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ــــــة الثانيــــــة: الثبككككككات بطريقككككككة االت ككككككاق الككككككداخمي با ككككككتخدام معادلككككككة    الرونبككككككاخ ألفككككككا   الطريق

(Cronbakh  Alpha)   ( اآلتي: 1( الما يتبين من الجدور )80.) وقد بم 

 (3الجدول )
 قيم معامالت االتساق الداخلي االستبانة 

 باستخدام معادلة كرونباخ الفا

رقم 

 المجال
 معامل الثبات المجال

 1.76 عنصرالحديث واإلصغاء 0

 1.25 عنصرالكتابة 9

 1.20 عنصر القراءة  1

 1.73 عنصر التفكير والتأمل 2

 1.21 الكلي 

 

 متغيرات الدراسة :

 المتهيرات اآلتية:اشتممت الدرا ة امى  

 الجنس: ولو م تويان: -

  الر -         

 أنثى  -         

 الخبرة: ول ا ثالثة م تويات: -
 (اأقر نوات  2) -         
  نة( 00 نوات الى أقر من  3) من -         
 (  نة اأالثر. 00) -         

 المؤ ر العممي: ولو م تويان:  -
 )بالالوريوس( -         
 )ماج تير اما اوق( -         
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 انا،ر التعمم النشط ا ربعة )القراءةي والالتابةي والحديث واال تماعي والتفالير والتأمر(. -

 المعالجة اإلحصائية :

لإلجابة ان ال ككككككؤار ا ور والثانيي تم ا ككككككتخدام المتو ككككككطات الح ككككككابية واالنحرااات المعيارية  -

 والرتبة ودرجة ممار ة انا،ر التعمم النشط واق المعيار اإلح،ائي اآلتي: 

 منخفضة     2.33     -     1من      

 متو طة       3.67   -  2,34من      

  مرتفعة     5.00    -  3.68من      

تحمير االختبار التائي لعينتين م كككككتقمتيني و لإلجابة ان ال كككككؤالين الثالث والرابعي تم ا كككككتخدام و  -

 .  One Way ANOVAالتباين ا حادف )

 إجراءات الدراسة 

  اآلتية : البحثية قامت الباحثة باإلجراءات

 الدرا ة والعينة. تحديد مجتمع -

 ن ،دق ا وثبات ا بالطرق اإلح،ائية المالئمة. بناء أداة الدرا ة والتأالد م -

 تطبيق اال تبانة امى اينة الدرا ة. -

 جمع البيانات ور،د ا اي جداور خا،ة .            -

 .  SPSSتحمير البيانات إح،ائيا  با تخدام الر مة اإلح،ائية لمعموم االجتمااية  -

 ا تخالص النتائج ومناقشت ا.    -

 والمقترحات .تقديم التو،يات  -
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 نتائج الدراسة

 

 

  



55 

 

 الفصل الرابع 

 نتائج الدراسة

يتضمن   ا الف،ر ارضا  لمنتائج التي تو،مت إلي ا   ا الدرا ة من خالر اإلجابة ان 

  أ ئمت اي وامى النحو اآلتي:

النشط من وجهة نظر التعلم معلمي المرحلة االبتدائية لعناصر  درجة ممارسةما السلال األول: 

  ؟الموجهين

رجة دللإلجابة ان   ا ال ؤاري تم ح اب المتو طات الح ابية واالنحرااات المعيارية و       

ام ولالر بشالر ا التعمم النشط من وج ة نظر الموج ينمعممي المرحمة االبتدائية لعنا،ر  ممار ة

 .(  لك2ويظ ر الجدور ) يمجار من مجاالت أداة الدرا ة

 (4الجدول )
معلمي المرحلة االبتدائية  درجة ممارسةلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

 مرتبة تنازليا   التعلم النشط من وجهة نظر الموجهينلعناصر 

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجة   الرتبة المعياري

 الممارسة

 متوسطة 1 0.73 2.54 عنصر الحديث واالصغاء 1

 متوسطة 2 0.75 2.42 عنصر التفكير والتأمل  4

 منخفضة 3 0.92 2.18 عنصرالكتابة 2

 منخفضة 4 0.67 2.07 عنصر القراءة 3

 متوسطة  0.44 2.34 الدرجة الكلية

ط التعمم النشمعممي المرحمة االبتدائية لعنا،ر  درجة ممار ة( أن 2ويالحظ من الجدور )

( وانحراا معيارف 9.12الانت متو طةي إ  بم  المتو ط الح ابي ) الموج ينمن وج ة نظر 
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(ي وجاءت مجاالت ا داة اي الدرجتين المتو طة والمنخفضةي إ  تراوحت المتو طات 22..)

 ي بمتو ط  عنصر الحديث واالصغاء (ي وجاء اي الرتبة ا ولى مجار  2.07 -2.54الح ابية بين )

 عنصر( وبدرجة متو طةي واي الرتبة الثانية جاء مجار   0.73عيارف )( وانحراا م2.54ح ابي )

( وبدرجة متو طةي وجاء اي 0.75( وانحراا معيارف )2.42   بمتو ط ح ابي )التفكير والتأمل 

( وبدرجة 0.92( وانحراا معيارف )2.18  بمتو ط ح ابي ) عنصرالكتابةالرتبة قبر االخيرة مجار   

( وانحراا معيارف 2.07  بمتو ط ح ابي )عنصر القراءة منخفضةي وجاء اي الرتبة االخيرة مجار   

 ( وبدرجة منخفضة .0.67)

 أما بالن بة لفقرات الر مجار االانت النتائج امى النحو اآلتي:

 :عنصر الحديث واالصغاء. 1

تدائية معممي المرحمة االب درجة ممار ةلرتب تم ح اب المتو طات الح ابية واالنحرااات المعيارية وال 

 ( يوضح  لك:0ي لفقرات   ا المجاري والجدور )التعمم النشط من وج ة نظر الموج ينلعنا،ر 

 (5الجدول )
معلمي المرحلة االبتدائية ممارسة درجة و  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب

مرتبة  مجال عنصر الحديث واالصغاءفي  الموجهينالتعلم النشط من وجهة نظر لعناصر 
 تنازليا  

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة  الرتبة
 الممارسة

11 
ينظم المعلم المواقف التعلمية ويسمح للطلبة بالحديث أمام زمالئهم الذين 

 يصغون إليهم بانتباه.
 متوسطة 1 1.62 3.05

 متوسطة 2 1.64 2.95 طريقة المجموعات الصغيرة للمناقشة.يستخدم المعلم  14

 متوسطة 3 1.62 2.92 يعزز المعلم الطلبة في أدائهم لدعم الثقة بالنفس لديهم. 11

13 
ينظم المعلم مواقف حوارية مع أشخاص من المجتمع المحلي، مثل:) 

 الخبراء، أو أصحاب المهن(.
 متوسطة 4 1.63 2.83
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11 
الطلبة على طرح األفكار المتعددة لمقارنتها لالتفاق حول يشجع المعلم 

 رأي واحد.
 متوسطة 1 1.63 2.80

12 
يعمل المعلم على ابتكار طرق إبداعية للمشاركة في مواقف حوارية بين 

 الطلبة.
 متوسطة 6 1.64 2.78

 متوسطة 1 1.64 2.67 يعرض المعلم للطلبة مشاهد ومواقف لنقدها بعد االستماع لها. 16

8 
يسعى المعلم للحفاظ على العالقات االجتماعية بتوجيه الطلبة إلى ممارسة 

 الحوار واإلصغاء فيما بينهم .
 متوسطة 8 1.58 2.63

 متوسطة 9 1.51 2.60 يشجع المعلم الطلبة على طرح وجهات نظرهم المتعددة. 9

 متوسطة 11 1.50 2.53 يشجع المعلم الطلبة على احترام آراء اآلخرين. 11

1 
يشجع المعلم الطلبة على التواصل مع اآلخرين، وتكامل الخبرة الجديدة 

 لهم مع الخبرة السابقة باستخدام اللغة .
 متوسطة 11 1.26 2.52

 متوسطة 11 1.38 2.52 يزود المعلم الطلبة باإلرشادات المالئمة لموضوع الدرس. 6

1 
القضايا المطروحة بالرفض أو يحفز المعلم الطلبة على إبداء الرأي حول 

 باالتفاق معها.
 متوسطة 13 1.43 2.40

 متوسطة 14 1.45 2.38 يشرك المعلم الطلبة في اإلذاعة المدرسية ليساعدهم على تنظيم فقراتها. 19

 منخفضة 11 1.51 2.33 يصغي المعلم للطلبة جيدا ، ويعمل على إثارتهم وتحفيزهم. 21

 منخفضة 16 1.41 2.25 تغذية راجعة فورية .يقدم المعلم للطلبة  18

 منخفضة 11 1.24 2.17 يشجع المعلم  الطلبة على المرور بخبرات تعلمية تعليمية حقيقية . 2

 منخفضة 18 1.23 2.15 يستخدم المعلم استراتيجيات تدريس تتيح للطلبة الحوار معا . 1

 منخفضة 19 1.36 2.15 ل عمله.بعمله كي يتأميهيء المعلم الفرص ليصف المتعلم بلغته ما يقوم  4

3 
يشجع المعلم الطلبة على اكتساب مهارات التفاعل والتواصل مع اآلخرين 

. 
 منخفضة 21 1.15 2.08

 الدرجة الكلية
 متوسطة  0.73 2.54
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التعمم النشط من معممي المرحمة االبتدائية لعنا،ر درجة ممار ة ( أن 0ويتبين من الجدور )

الان متو طا ي إ  بم  المتو ط الح ابي  مجار ان،ر الحديث واال،هاءاي   نظر الموج ينوج ة 

(ي وجاءت اقرات   ا المجار اي الدرجتين المتو طة والمنخفضةي 0.73( وانحراا معيارف )2.54)

( التي 00(ي وجاءت اي الرتبة ا ولى الفقرة )2.08 -3.05إ  تراوحت المتو طات الح ابية بين )

ينظم المعمم المواقا التعممية وي مح لمطمبة بالحديث أمام  مالئ م ال ين مى اآلتي:   تنص ا

( وبدرجة متو طةي  1.62( وانحراا معيارف )3.05 ي بمتو ط ح ابي )ي،هون إلي م بانتباا 

ي تخدم المعمم طريقة المجمواات ( التي تنص امى اآلتي:   02واي الرتبة الثانية جاءت الفقرة )

( وبدرجة متو طةي وجاءت 1.94( وانحراا معيارف )2.95  بمتو ط ح ابي )ة لممناقشة ال،هير 

ي يء المعمم الفرص لي،ا المتعمم بمهتو ما ( التي تنص امى  2اي الرتبة  قبر االخيرة الفقرة )

(ي وبدرجة منخفضة 1.36( وانحراا معيارف )2.15  بمتو ط ح ابي )يقوم بعممو الي يتأمر اممو 

يشجع المعمم الطمبة امى ( التي تنص امى ما يأتي:   1ي وجاءت اي الرتبة االخيرة الفقرة )

( وانحراا معيارف 2.08.  بمتو ط ح ابي )االت اب م ارات التفاار والتوا،ر مع اآلخرين

 ( وبدرجة منخفضة.1.15)

 :عنصر التفكير والتأمل. . 2

مرحمة معممي الدرجة ممار ة لتم ح اب المتو طات الح ابية واالنحرااات المعيارية والرتب  

( اآلتي 6ي لفقرات   ا المجاري والجدور )التعمم النشط من وج ة نظر الموج يناالبتدائية لعنا،ر 

 يوضح  لك:
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 (6الجدول )
معلمي المرحلة االبتدائية درجة ممارسة و والرتب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 نازليا  مرتبة ت مجال عنصر التفكير والتأملفي  التعلم النشط من وجهة نظر الموجهينلعناصر 

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة  الرتبة
 الممارسة

14 
يعزز المعلم روح المسلولية في التفكير والتأمل لدى 

 الطلبة.
 متوسطة 1 1.54 2.97

12 

يعمل المعلم على تحويل الحوارات التي تدور بين الطلبة 
داخل الحجرة الدراسية إلى أدوات فعالة لتشجيع الطلبة 

 على التفكير والتأمل.

 متوسطة 2 1.57 2.92

 متوسطة 3 1.58 2.80 يعزز المعلم التعاون بين الطلبة إلثارة التفكير. 16

13 
الطلبة في التفكير والتأمل ويراعيها يحترم المعلم قدرات 

 عند التعامل معهم.
 متوسطة 4 1.62 2.70

62 
يحفز المعلم الطلبة على التأمل في الموضوع الذي قاموا 

 بتعلمه، كي يقوموا بتحديد أفكارهم وتطويرها.
 متوسطة 1 1.63 2.68

44 
يقوم المعلم بتنمية مهارات التفكير لدى الطلبة من خالل 

 األنشطة اإلضافية .استخدام 
 متوسطة 6 1.54 2.63

18 
يعمل المعلم على قياس قدرة الطلبة على بناء األفكار 

 الجديدة لتنظيمها باستمرار.
 متوسطة 1 1.44 2.62

63 
يصمم المعلم األنشطة التعلمية بحيث تتمحور حول 

 مشكالت حقيقية يتطلب حلها إثارة التفكير لديهم.
 متوسطة 8 1.53 2.60

64 
يطرح المعلم الموضوعات على هيئة مشكالت  تثير 

 اهتمام المتعلم لتأملها والتفكير فيها.
 متوسطة 9 0.73 2.54

11 
يشجع المعلم الطلبة على طرح األسئلة العميقة المثيرة 

 للتفكير.
 متوسطة 11 1.56 2.52

61 
يشجع المعلم الطلبة على اكتساب مهارات التفكير العليا 

 والتركيب والتقويم(.)التحليل 
 متوسطة 11 1.57 2.45

19 
يحرص المعلم على زيادة األعمال اإلبداعية والتأملية 

 لدى الطلبة لتمكينهم من العمل بشكل إبداعي.
 متوسطة 12 1.48 2.42

11 
يعزز المعلم التنافس اإليجابي بين الطلبة في مهارات 

 التفكير المختلفة.
 متوسطة 13 1.43 2.41
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46 
المعلم الطلبة على طرح األفكار والترحيب باألفكار  يشجع

 الغريبة.
 متوسطة 14 1.50 2.39

61 
يشجع المعلم الطلبة على تنمية مهارات حل المشكالت ، 

 لتوظيفها في الحياة العامة.
 منخفضة 11 1.37 2.25

41 
يقوم المعلم بتصميم المواقف التعلمية المشوقة والمثيرة 

 للتفكير.
 منخفضة 16 1.39 2.22

11 

يحث المعلم الطلبة على ربط معارفهم التي يحصلون 
عليها داخل الحجرة الدراسية بالمعارف المتعلقة باألحداث 

 الجارية في المجتمع، التي تثير التفكير والتأمل لديهم.

 منخفضة 11 1.39 2.22

49 
ينوع المعلم من فعاليات التعلم المالئمة للطلبة للتفكير 

 المعلومات لتحليلها.في 
 منخفضة 18 1.19 2.05

11 
يطرح المعلم األسئلة المثيرة للتفكير والتأمل ثم يعطي 

 الطلبة فرصة كافية لإلجابة عنها بحرية.
 منخفضة 19 1.24 1.98

 منخفضة 21 1.33 1.92 يوفر المعلم الحوافز الالزمة للطلبة من أجل التأمل . 41

 منخفضة 21 1.05 1.80 كافيا للتفكير. يمنح المعلم الطلبة وقتا 48

 الدرجة الكلية
 متوسطة  0.75 2.42

التعمم النشط من معممي المرحمة االبتدائية لعنا،ر درجة ممار ة ( أن 6ويتضح من الجدور )

 الان متو طا ي إ  بم  المتو ط الح ابي مجار ان،ر التفالير والتأمراي   وج ة نظر الموج ين

(ي وجاءت اقرات   ا المجار اي الدرجتين المتو طة والمنخفضةي 0.75معيارف )( وانحراا 2.42)

( التي 02(ي وجاءت اي الرتبة ا ولى الفقرة )1.80 -2.97إ  تراوحت المتو طات الح ابية بين )

متو ط ح ابي  ي بيع   المعمم روح الم ؤولية اي التفالير والتأمر لدى الطمبة تنص امى اآلتي:   

( التي 09( وبدرجة متو طةي  واي الرتبة الثانية جاءت الفقرة )1.54حراا معيارف )( وان2.97)

يعمر المعمم امى تحوير الحوارات التي تدور بين الطمبة داخر الحجرة تنص امى ما يأتي:   

( وانحراا 2.92  بمتو ط ح ابي )الدرا ية إلى أدوات اعالة لتشجيع الطمبة امى التفالير والتأمر 
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( التي تنص امى 22( وبدرجة متو طةي وجاءت اي الرتبة  قبر االخيرة الفقرة )1.57معيارف )

( وانحراا 1.92  بمتو ط ح ابي )يوار المعمم الحواا  الال مة لمطمبة من أجر التأمر اآلتي :   

( التي تنص امى ما 24(ي وبدرجة منخفضة ي وجاءت اي الرتبة االخيرة الفقرة )1.33معيارف )

( 1.05( وانحراا معيارف )1.80  بمتو ط ح ابي )منح المعمم الطمبة وقتا الاايا لمتفالير ييأتي:   

 وبدرجة منخفضة.

 :عنصر الكتابة. 3

مرحمة معممي الدرجة ممار ة لتم ح اب المتو طات الح ابية واالنحرااات المعيارية والرتب  

( اآلتي 2  ا المجاري والجدور ) ي لفقراتالتعمم النشط من وج ة نظر الموج يناالبتدائية لعنا،ر 

 يوضح  لك:

 (7الجدول )
معلمي المرحلة االبتدائية درجة ممارسة و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

 مرتبة تنازليا   مجال عنصر الكتابةفي  التعلم النشط من وجهة نظر الموجهينلعناصر 

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة  الرتبة
 الممارسة

21 
يعمل المعلم على تحليل افكار الطلبة لتنميتها لدعم 

 كتابتهم بأسوب منظم.
 متوسطة 1 1.49 2.55

23 
يوفر المعلم الفرص للطلبة لالستكشاف للكتابة بطريقة 

 توضح أفكارهم .
 متوسطة 2 1.64 2.45

28 
الموضوع يطرح المعلم نقاشا  بشأن الكلمات حول 

 المطروح لكتابتها بدقة متناهية.
 متوسطة 3 1.53 2.42

24 
يساعد المعلم الطلبة على اكتشاف األفكار للتوسع بها 

 من أجل الكتابة عنها.
 منخفضة 4 1.58 2.33

26 
يحفز المعلم الطلبة على اكتساب مهارات التعاون في 

 الكتابة حول المواضيع المطروحة.
 منخفضة 1 1.53 2.30

21 
يمنح المعلم الطلبة فرصة كافية للكتابة بحرية حول 

 موضوعات مختلفة.
 منخفضة 6 1.46 2.27
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22 
ينظم المعلم للطلبة الفرص الكثيرة للمرور بخبرات عملية 

 مرتبطة بمشكالت حقيقية للكتابة عنها .
 منخفضة 1 1.41 2.20

21 
يحرص المعلم على التوازن بين األنشطة التعلمية 

 والجماعية( في حصة الكتابة. )الفردية
 منخفضة 8 1.40 2.05

29 
يشجع المعلم الطلبة على استخدامهم لسجالت التعلم 

 لتدوين مالحظاتهم حول أعمالهم.
 منخفضة 9 0.99 1.65

31 
ينوع المعلم من األنشطة التعلمية الكتابية المالئمة 

 للطلبة لتحقيق األهداف التربوية المنشودة.
 منخفضة 11 0.98 1.58

 الدرجة الكلية
 منخفضة  0.92 2.18

 التعمم النشط منمعممي المرحمة االبتدائية لعنا،ر درجة ممار ة ( أن 2ويالحظ من الجدور )

( 2.18الان منخفضا ي إ  بم  المتو ط الح ابي ) مجار ان،ر الالتابةاي   وج ة نظر الموج ين

الدرجتين المتو طة والمنخفضةي إ   (ي وجاءت اقرات   ا المجار اي0.92وانحراا معيارف )

( التي 90(ي وجاءت اي الرتبة ا ولى الفقرة )1.58 -2.55تراوحت المتو طات الح ابية بين )

ي   يعمر المعمم امى تحمير ااالار الطمبة لتنميت ا لدام التابت م بأ وب منظمتنص امى اآلتي:   

و طةي  واي الرتبة الثانية جاءت ( وبدرجة مت1.49( وانحراا معيارف )2.55بمتو ط ح ابي )

يوار المعمم الفرص لمطمبة لال تالشاا لمالتابة بطريقة ( التي تنص امى اآلتي:    91الفقرة )

( وبدرجة متو طةي وجاءت 1.64( وانحراا معيارف )2.45  بمتو ط ح ابي )توضح أاالار م 

المعمم الطمبة امى ا تخدام م يشجع ( التي تنص امى اآلتي:   92اي الرتبة  قبر االخيرة الفقرة )

( وانحراا معيارف 1.65  بمتو ط ح ابي )ل جالت التعمم لتدوين مالحظات م حور أامال م 

( التي تنص امى ما يأتي:   .1(ي وبدرجة منخفضة ي وجاءت اي الرتبة االخيرة الفقرة )0.99)

  منشودة ا  داا التربوية الينوع المعمم من ا نشطة التعممية الالتابية المالئمة لمطمبة لتحقيق 

 ( وبدرجة منخفضة.0.98( وانحراا معيارف )1.58بمتو ط ح ابي )



25 

 

 :عنصر القراءة. 4

مرحمة معممي الدرجة ممار ة لتم ح اب المتو طات الح ابية واالنحرااات المعيارية والرتب  

( اآلتي 4المجاري والجدور )ي لفقرات   ا التعمم النشط من وج ة نظر الموج يناالبتدائية لعنا،ر 

 يوضح  لك:

 (8الجدول )
معلمي المرحلة االبتدائية درجة ممارسة و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

 مرتبة تنازليا   مجال عنصر القراءةفي  التعلم النشط من وجهة نظر الموجهينلعناصر 

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة  الرتبة
 الممارسة 

41 
يختار  المعلم أساليب التقييم التي تتناسب مع كل نمط 

 من أنماط أنشطة القراءة.
 منخفضة 1 1.45 2.26

32 
يعمل المعلم على تطوير دافعية داخلية لدى الطلبة 

 لحفزهم على القراءة المنهجية.
 منخفضة 2 1.11 2.25

31 
لدعم الثقة بالنفس لدى يقدم المعلم التعزيز اإليجابي 

 الطلبة عند القراءة.
 منخفضة 3 1.26 2.22

36 
يشجع المعلم الطلبة على القراءة للمشاركة في بناء 

 المعرفة.
 منخفضة 4 1.37 2.21

38 
يقارن المعلم بين أداءات الطلبة في القراءة بمعيار محدد 

 لإلتقان، بحيث ال تتم مقارنته باآلخرين .
 منخفضة 1 1.44 2.18

39 
يركز المعلم على التنوع في المشاريع التي تشجع على 

 القراءة.
 منخفضة 6 1.39 2.07

33 
يعمل المعلم على تطوير دافعية داخلية لدى الطلبة 

 لحفزهم على القراءة الالمنهجية.
 منخفضة 1 1.15 2.00

34 
ينوع المعلم من األنشطة التعلمية القرائية المالئمة 

 للطلبة.
 منخفضة 8 1.25 2.00

31 
يقدم المعلم التغذية الراجعة للطلبة بعد إنجازهم أنشطة 

 القراءة.
 منخفضة 9 1.37 1.98

43 
ينوع  المعلم من األنشطة القرائية المالئمة للطلبة 

 لتحقيق األهداف التربوية المنشودة.
 منخفضة 11 1.43 1.98
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 منخفضة 11 1.18 1.88 ة.القراءيلخص المعلم المعلومات لدعم فهم األفكار في  42

 منخفضة 12 1.16 1.77 يركز المعلم على التنوع في الواجبات القرائية النشطة. 41

 متوسطة  13 1.02 1.63 يشجع المعلم الطلبة على القراءة الناقدة. 31

 الدرجة الكلية
 منخفضة  0.67 2.07

التعمم النشط من معممي المرحمة االبتدائية لعنا،ر درجة ممار ة ( أن 4ويتبين من الجدور )

( 2.07الانت منخفضةي إ  بم  المتو ط الح ابي ) مجار ان،ر القراءةاي   وج ة نظر الموج ين

(ي وجاءت اقرات   ا المجار جميع ا اي الدرجة المنخفضةي إ  تراوحت 0.67وانحراا معيارف )

( التي تنص 20(ي وجاءت اي الرتبة ا ولى الفقرة )0.61 – 9.96المتو طات الح ابية بين )

ي  يختار  المعمم أ اليب التقييم التي تتنا ب مع الر نمط من أنماط أنشطة القراءة امى اآلتي:   

( وبدرجة منخفضةي  واي الرتبة الثانية جاءت 1.45انحراا معيارف )( و 2.26بمتو ط ح ابي )

يعمر المعمم امى تطوير دااعية داخمية لدى الطمبة لحف  م ( التي تنص امى ما يأتي:   19الفقرة )

( وبدرجة منخفضةي 1.11( وانحراا معيارف )2.25  بمتو ط ح ابي )امى القراءة المن جية.

يرال  المعمم امى التنوع اي ( التي تنص امى اآلتي:   .2يرة الفقرة )وجاءت اي الرتبة  قبر االخ

(ي وبدرجة منخفضة 1.16( وانحراا معيارف )1.77  بمتو ط ح ابي )الواجبات القرائية النشطة 

يشجع المعمم الطمبة امى ( التي تنص امى ما يأتي:   10ي وجاءت اي الرتبة االخيرة الفقرة )

 ( وبدرجة منخفضة.1.02( وانحراا معيارف )1.63ط ح ابي )  بمتو القراءة الناقدة 
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 التعلم النشط من وجهة نظرمعلمي المرحلة االبتدائية لعناصر  درجة ممارسةما السلال الثاني: 

  ؟ المديرين

 ة ممار ةدرجللإلجابة ان   ا ال ؤار تم ح اب المتو طات الح ابية واالنحرااات المعيارية       

جار بشالر اام ولالر م التعمم النشط من وج ة نظر المديرينمعممي المرحمة االبتدائية لعنا،ر 

 : ( اآلتي  لك2ويظ ر الجدور )  يمن مجاالت أداة الدرا ة

 (9الجدول )
معلمي المرحلة االبتدائية  درجة ممارسةو المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

 مرتبة تنازليا   من وجهة نظر المديرين التعلم النشطلعناصر 

المتوسط  المجال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
درجة  الرتبة المعياري

 الممارسة 

 متوسطة 1 0.86 2.63 عنصر الحديث واالصغاء 1

 متوسطة 2 0.87 2.42 عنصر التفكير والتأمل  4

 منخفضة 3 0.97 2.19 عنصرالكتابة 2

 منخفضة 4 0.86 2.05 عنصر القراءة 3

 متوسطة  0.57 2.37 الدرجة الكلية

ط التعمم النشمعممي المرحمة االبتدائية لعنا،ر  درجة ممار ة( أن 2يالحظ من الجدور )و 

( وانحراا معيارف 9.12الانت متو طةي إ  بم  المتو ط الح ابي ) من وج ة نظر المديرين

(ي وجاءت مجاالت ا داة اي الدرجتين المتو طة والمنخفضةي إ  تراوحت المتو طات 02..)

 ي  ان،ر الحديث واال،هاء (ي وجاء اي الرتبة ا ولى مجار  0..9 – 9.61الح ابية بين )

( وبدرجة متو طةي واي الرتبة الثانية جاء مجار 0.86( وانحراا معيارف )2.63بمتو ط ح ابي )

( وبدرجة متو طةي 0.87( وانحراا معيارف )2.42   بمتو ط ح ابي )ان،ر التفالير والتأمر   

( وانحراا معيارف 2.19  بمتو ط ح ابي ) ان،ر الالتابةوجاء اي الرتبة قبر االخيرة جاء مجار   
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  بمتو ط ح ابي ان،ر القراءة ا خيرة مجار    ( وبدرجة منخفضةي وجاء اي الرتبة0.97)

 ( وبدرجة منخفضة .0.86( وانحراا معيارف )2.05)

 أما بالن بة لفقرات الر مجار االانت النتائج امى النحو اآلتي:

 :عنصر الحديث واالصغاء. 1

االبتدائية  معممي المرحمةدرجة ممار ة لتم ح اب المتو طات الح ابية واالنحرااات المعيارية والرتب  

 ( اآلتي يوضح  لك:.0ي لفقرات   ا المجاري والجدور )التعمم النشط من وج ة نظر المديرينلعنا،ر 

 (01الجدول )
معلمي المرحلة االبتدائية درجة ممارسة و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

 نازليا  مرتبة ت مجال عنصر الحديث واالصغاءفي  التعلم النشط من وجهة نظر المديرينلعناصر 

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة  الرتبة
 الممارسة

 متوسطة 1 1.53 3.13 يعزز المعلم الطلبة في أدائهم لدعم الثقة بالنفس لديهم. 11

 متوسطة 2 1.57 3.07 يستخدم المعلم طريقة المجموعات الصغيرة للمناقشة. 14

11 
ينظم المعلم المواقف التعلمية ويسمح للطلبة بالحديث 

 أمام زمالئهم الذين يصغون إليهم بانتباه.
 متوسطة 3 1.60 3.06

16 
يعرض المعلم للطلبة مشاهد ومواقف لنقدها بعد 

 االستماع لها.
 متوسطة 4 1.65 3.04

12 
يعمل المعلم على ابتكار طرق إبداعية للمشاركة في 

 حوارية بين الطلبة. مواقف
 متوسطة 5 1.64 2.82

 متوسطة 6 1.49 2.80 يشجع المعلم الطلبة على طرح وجهات نظرهم المتعددة. 9

13 
ينظم المعلم مواقف حوارية مع أشخاص من المجتمع 

 المحلي، مثل:) الخبراء، أو أصحاب المهن(.
 متوسطة 7 1.68 2.78

8 
 االجتماعية بتوجيهيسعى المعلم للحفاظ على العالقات 

 الطلبة إلى ممارسة الحوار واإلصغاء فيما بينهم .
 متوسطة 8 1.60 2.67

 متوسطة 8 1.48 2.67 يشجع المعلم الطلبة على احترام آراء اآلخرين. 11
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11 
يشجع المعلم الطلبة على طرح األفكار المتعددة لمقارنتها 

 لالتفاق حول رأي واحد.
 متوسطة 10 1.52 2.64

19 
يشرك المعلم الطلبة في اإلذاعة المدرسية ليساعدهم على 

 تنظيم فقراتها.
 متوسطة 10 1.49 2.64

 متوسطة 12 1.39 2.62 يزود المعلم الطلبة باإلرشادات المالئمة لموضوع الدرس. 6

1 
يشجع المعلم الطلبة على التواصل مع اآلخرين، وتكامل 

 . باستخدام اللغةالخبرة الجديدة لهم مع الخبرة السابقة 
 متوسطة 13 1.24 2.49

4 
يهيء المعلم الفرص ليصف المتعلم بلغته ما يقوم بعمله 

 كي يتأمل عمله.
 متوسطة 14 1.32 2.47

 متوسطة 15 1.45 2.42 يقدم المعلم للطلبة تغذية راجعة فورية . 18

1 
يحفز المعلم الطلبة على إبداء الرأي حول القضايا 

 أو باالتفاق معها.المطروحة بالرفض 
 متوسطة  16 1.48 2.36

3 
يشجع المعلم الطلبة على اكتساب مهارات التفاعل 

 والتواصل مع اآلخرين .
 منخفضة 17 1.25 2.24

21 
يصغي المعلم للطلبة جيدا ، ويعمل على إثارتهم 

 وتحفيزهم.
 منخفضة 17 1.48 2.24

1 
لحوار ايستخدم المعلم استراتيجيات تدريس تتيح للطلبة 

 معا .
 منخفضة 19 1.12 2.20

2 
يشجع المعلم  الطلبة على المرور بخبرات تعلمية تعليمية 

 حقيقية .
 منخفضة 20 1.00 2.16

 الدرجة الكلية
 متوسطة  0.86 2.63

 

التعمم النشط معممي المرحمة االبتدائية لعنا،ر درجة ممار ة ( أن .0ويتضح من الجدور )

الان متو طا ي إ  بم  المتو ط  مجار ان،ر الحديث واال،هاءاي   من وج ة نظر المديرين

(ي وجاءت اقرات   ا المجار اي الدرجتين المتو طة 0.86( وانحراا معيارف )2.63الح ابي )

(ي وجاءت اي الرتبة ا ولى 2.16 -3.13والمنخفضةي إ  تراوحت المتو طات الح ابية بين )

ي  ع   المعمم الطمبة اي أدائ م لدام الثقة بالنفس لدي م ي( التي تنص امى اآلتي:   02الفقرة )
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( وبدرجة متو طةي  واي الرتبة الثانية جاءت 1.53( وانحراا معيارف )3.13بمتو ط ح ابي )

بمتو ط   ي تخدم المعمم طريقة المجمواات ال،هيرة لممناقشة ( التي تنص امى اآلتي:  02الفقرة )

( وبدرجة متو طةي وجاءت اي الرتبة  قبر االخيرة الفقرة 1.57( وانحراا معيارف )3.07ح ابي )

  ي تخدم المعمم ا تراتيجيات تدريس تتيح لمطمبة الحوار معا  ( التي تنص امى ما يأتي:   0)

(ي وبدرجة منخفضة ي وجاءت اي الرتبة االخيرة 1.12( وانحراا معيارف )2.20بمتو ط ح ابي )

يشجع المعمم  الطمبة امى المرور بخبرات تعممية تعميمية   ( التي تنص امى اآلتي: 9الفقرة )

 ( وبدرجة منخفضة.1.00( وانحراا معيارف )2.16  بمتو ط ح ابي )حقيقية 

 :عنصر التفكير والتأمل. 2

رحمة معممي المدرجة ممار ةلتم ح اب المتو طات الح ابية واالنحرااات المعيارية والرتب  

(  00ي لفقرات   ا المجاري والجدور )النشط من وج ة نظر المديرينالتعمم االبتدائية لعنا،ر 

 اآلتي يوضح  لك : 

 (00الجدول )
معلمي المرحلة االبتدائية درجة ممارسة و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

 نازليا  مرتبة ت من وجهة نظر المديرين مجال عنصر التفكير والتأملفي التعلم النشط لعناصر 

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة  الرتبة
 الممارسة

62 
يحفز المعلم الطلبة على التأمل في الموضوع الذي قاموا 

 بتعلمه، كي يقوموا بتحديد أفكارهم وتطويرها.
 متوسطة 1 1.57 2.95

61 
لعليا ايشجع المعلم الطلبة على اكتساب مهارات التفكير 

 )التحليل والتركيب والتقويم(.
 متوسطة 2 1.57 2.93

18 
يعمل المعلم على قياس قدرة الطلبة على بناء األفكار 

 الجديدة لتنظيمها باستمرار.
 متوسطة 3 1.51 2.82

 متوسطة 4 1.66 2.80 يعزز المعلم التعاون بين الطلبة إلثارة التفكير. 16

11 
األسئلة العميقة المثيرة يشجع المعلم الطلبة على طرح 

 للتفكير.
 متوسطة 1 1.58 2.78
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14 
يعزز المعلم روح المسلولية في التفكير والتأمل لدى 

 الطلبة.
 متوسطة 6 1.54 2.73

63 
يصمم المعلم األنشطة التعلمية بحيث تتمحور حول 

 مشكالت حقيقية يتطلب حلها إثارة التفكير لديهم.
 متوسطة 1 1.51 2.73

12 

المعلم على تحويل الحوارات التي تدور بين الطلبة يعمل 
داخل الحجرة الدراسية إلى أدوات فعالة لتشجيع الطلبة 

 على التفكير والتأمل.

 متوسطة 8 1.55 2.67

44 
يقوم المعلم بتنمية مهارات التفكير لدى الطلبة من خالل 

 استخدام األنشطة اإلضافية .
 متوسطة 9 1.63 2.64

64 
الموضوعات على هيئة مشكالت  تثير  يطرح المعلم

 اهتمام المتعلم لتأملها والتفكير فيها.
 متوسطة 11 0.86 2.63

19 
يحرص المعلم على زيادة األعمال اإلبداعية والتأملية 

 لدى الطلبة لتمكينهم من العمل بشكل إبداعي.
 متوسطة 11 1.54 2.60

61 
،  المشكالتيشجع المعلم الطلبة على تنمية مهارات حل 

 لتوظيفها في الحياة العامة.
 متوسطة 12 1.44 2.56

13 
يحترم المعلم قدرات الطلبة في التفكير والتأمل ويراعيها 

 عند التعامل معهم.
 متوسطة 13 1.59 2.42

11 
يعزز المعلم التنافس اإليجابي بين الطلبة في مهارات 

 التفكير المختلفة.
 منخفضة 14 1.39 2.18

11 

المعلم الطلبة على ربط معارفهم التي يحصلون يحث 
عليها داخل الحجرة الدراسية بالمعارف المتعلقة باألحداث 

 الجارية في المجتمع، التي تثير التفكير والتأمل لديهم.

 منخفضة 11 1.38 2.13

41 
يقوم المعلم بتصميم المواقف التعلمية المشوقة والمثيرة 

 للتفكير.
 منخفضة 16 1.37 2.11

11 
يطرح المعلم األسئلة المثيرة للتفكير والتأمل ثم يعطي 

 الطلبة فرصة كافية لإلجابة عنها بحرية.
 منخفضة 11 1.26 2.00

46 
يشجع المعلم الطلبة على طرح األفكار والترحيب باألفكار 

 الغريبة.
 منخفضة 18 1.10 1.98

49 
 ينوع المعلم من فعاليات التعلم المالئمة للطلبة للتفكير

 في المعلومات لتحليلها.
 منخفضة 19 1.16 1.98

 منخفضة 21 0.97 1.80 يمنح المعلم الطلبة وقتا كافيا للتفكير. 48
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 منخفضة 21 1.10 1.73 يوفر المعلم الحوافز الالزمة للطلبة من أجل التأمل . 41

 متوسطة  0.87 2.42 الدرجة الكلية

 

التعمم النشط معممي المرحمة االبتدائية لعنا،ر درجة ممار ة ( أن 00ويظ ر من الجدور )

( 2.42الان متو طا ي إ  بم  المتو ط الح ابي ) مجار ان،ر التفالير والتأمراي   من وج ة نظر المديرين

(ي وجاءت اقرات   ا المجار اي الدرجتين المتو طة والمنخفضةي إ  تراوحت 0.87وانحراا معيارف )

( التي تنص امى اآلتي: 69(ي وجاءت اي الرتبة ا ولى الفقرة )0.21 -2.95المتو طات الح ابية بين )

ي  يحف  المعمم الطمبة امى التأمر اي الموضوع ال ف قاموا بتعمموي الي يقوموا بتحديد أاالار م وتطوير ا   

( وبدرجة متو طةي  واي الرتبة الثانية جاءت الفقرة 1.57( وانحراا معيارف )2.95بمتو ط ح ابي )

يب يشجع المعمم الطمبة امى االت اب م ارات التفالير العميا )التحمير والترالالتي تنص امى ما يأتي:    (.6)

( وبدرجة متو طةي وجاءت اي الرتبة  قبر 1.57( وانحراا معيارف )2.93  بمتو ط ح ابي )والتقويم( 

ط ح ابي   بمتو  لمتفالير يمنح المعمم الطمبة وقتا الاايا( التي تنص امى اآلتي:   24االخيرة الفقرة )

( التي تنص 22(ي وبدرجة منخفضة ي وجاءت اي الرتبة االخيرة الفقرة )0.97( وانحراا معيارف )1.80)

( وانحراا 1.73  بمتو ط ح ابي )يوار المعمم الحواا  الال مة لمطمبة من أجر التأمر امى ما يأتي:   

 ( وبدرجة منخفضة.1.10معيارف )

 

 

 :عنصر الكتابة. 3

مرحمة معممي الدرجة ممار ة لتم ح اب المتو طات الح ابية واالنحرااات المعيارية والرتب  
( اآلتي 09ي لفقرات   ا المجاري والجدور )التعمم النشط من وج ة نظر المديريناالبتدائية لعنا،ر 
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 يوضح  لك :
 (02الجدول )

معلمي المرحلة االبتدائية درجة ممارسة و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 
 مرتبة تنازليا   مجال عنصر الكتابةفي  التعلم النشط من وجهة نظر المديرينلعناصر 

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة  الرتبة
 الممارسة

28 
يطرح المعلم نقاشا  بشأن الكلمات حول الموضوع المطروح 

 متناهية.لكتابتها بدقة 
 متوسطة 1 1.63 2.64

23 
يوفر المعلم الفرص للطلبة لالستكشاف للكتابة بطريقة توضح 

 أفكارهم .
 متوسطة 2 1.70 2.49

21 
يعمل المعلم على تحليل افكار الطلبة لتنميتها لدعم كتابتهم 

 بأسوب منظم.
 متوسطة 3 1.49 2.48

24 
للتوسع بها من يساعد المعلم الطلبة على اكتشاف األفكار 

 أجل الكتابة عنها.
 متوسطة 4 1.57 2.44

21 
يمنح المعلم الطلبة فرصة كافية للكتابة بحرية حول 

 موضوعات مختلفة.
 منخفضة 1 1.48 2.22

26 
يحفز المعلم الطلبة على اكتساب مهارات التعاون في الكتابة 

 حول المواضيع المطروحة.
 منخفضة 1 1.51 2.22

22 
للطلبة الفرص الكثيرة للمرور بخبرات عملية ينظم المعلم 

 مرتبطة بمشكالت حقيقية للكتابة عنها .
 منخفضة 1 1.46 2.16

21 
يحرص المعلم على التوازن بين األنشطة التعلمية )الفردية 

 والجماعية( في حصة الكتابة.
 منخفضة 1 1.51 2.16

29 
دوين لتيشجع المعلم الطلبة على استخدامهم لسجالت التعلم 

 مالحظاتهم حول أعمالهم.
 منخفضة 9 0.75 1.58

31 
ينوع المعلم من األنشطة التعلمية الكتابية المالئمة للطلبة 

 لتحقيق األهداف التربوية المنشودة.
 منخفضة 11 0.89 1.51

 الدرجة الكلية
 منخفضة  0.97 2.19

التعمم النشط معممي المرحمة االبتدائية لعنا،ر درجة ممار ة ( أن 09ويالحظ من الجدور )

( 2.19الان منخفضا ي إ  بم  المتو ط الح ابي ) مجار ان،ر الالتابةاي   من وج ة نظر المديرين
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(ي وجاءت اقرات   ا المجار اي الدرجتين المتو طة والمنخفضةي إ  0.97وانحراا معيارف )

( التي 94(ي وجاءت اي الرتبة ا ولى الفقرة )1.51 -2.64تراوحت المتو طات الح ابية بين )

يطرح المعمم نقاشا  بشأن الالممات حور الموضوع المطروح لالتابت ا بدقة تنص امى اآلتي:   

( وبدرجة متو طةي  واي الرتبة الثانية 1.63( وانحراا معيارف )2.64 ي بمتو ط ح ابي )متنا ية

ار المعمم الفرص لمطمبة لال تالشاا لمالتابة يو ( التي تنص امى ما يأتي:   91جاءت الفقرة )

( وبدرجة متو طةي 1.70( وانحراا معيارف )2.49  بمتو ط ح ابي )بطريقة توضح أاالار م 

يشجع المعمم الطمبة امى ( التي تنص امى اآلتي:  92وجاءت اي الرتبة  قبر االخيرة الفقرة )

( وانحراا 1.58  بمتو ط ح ابي )م ا تخدام م ل جالت التعمم لتدوين مالحظات م حور أامال 

( التي تنص امى .1(ي وبدرجة منخفضة ي وجاءت اي الرتبة االخيرة الفقرة )0.75معيارف )

ينوع المعمم من ا نشطة التعممية الالتابية المالئمة لمطمبة لتحقيق ا  داا التربوية المنشودة اآلتي:   

 وبدرجة منخفضة.( 0.89( وانحراا معيارف )1.51  بمتو ط ح ابي )
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 عنصر القراءة:. 4

ائية معممي المرحمة االبتددرجة ممار ة لتم ح اب المتو طات الح ابية واالنحرااات المعيارية والرتب 

( اآلتي يوضح  لك :01ي لفقرات   ا المجاري والجدور )التعمم النشط من وج ة نظر المديرينلعنا،ر 

 (03الجدول ) 

معلمي المرحلة االبتدائية درجة ممارسة و المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 
 مرتبة تنازليا   مجال عنصر القراءةفي  التعلم النشط من وجهة نظر المديرينلعناصر 

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة  الرتبة
 الممارسة

36 
على القراءة للمشاركة في بناء يشجع المعلم الطلبة 

 المعرفة.
 منخفضة 1 1.36 2.29

38 
يقارن المعلم بين أداءات الطلبة في القراءة بمعيار محدد 

 لإلتقان، بحيث ال تتم مقارنته باآلخرين .
 منخفضة 2 1.38 2.25

32 
يعمل المعلم على تطوير دافعية داخلية لدى الطلبة 

 لحفزهم على القراءة المنهجية.
 منخفضة 3 1.05 2.18

31 
يقدم المعلم التغذية الراجعة للطلبة بعد إنجازهم أنشطة 

 القراءة.
 منخفضة 3 1.39 2.18

31 
يقدم المعلم التعزيز اإليجابي لدعم الثقة بالنفس لدى 

 الطلبة عند القراءة.
 منخفضة 1 1.23 2.11

34 
ينوع المعلم من األنشطة التعلمية القرائية المالئمة 

 للطلبة.
 منخفضة 6 1.24 2.09

41 
يختار  المعلم أساليب التقييم التي تتناسب مع كل نمط 

 من أنماط أنشطة القراءة.
 منخفضة 6 1.29 2.09

33 
يعمل المعلم على تطوير دافعية داخلية لدى الطلبة 

 لحفزهم على القراءة الالمنهجية.
 منخفضة 8 1.18 2.07

 منخفضة 9 1.20 1.91 فهم األفكار في القراءة. يلخص المعلم المعلومات لدعم 42

39 
يركز المعلم على التنوع في المشاريع التي تشجع على 

 القراءة.
 منخفضة 11 1.37 1.89

43 
ينوع  المعلم من األنشطة القرائية المالئمة للطلبة 

 لتحقيق األهداف التربوية المنشودة.
 منخفضة 11 1.34 1.82
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 منخفضة 12 1.13 1.76 التنوع في الواجبات القرائية النشطة.يركز المعلم على  41

 منخفضة  13 0.82 1.51 يشجع المعلم الطلبة على القراءة الناقدة. 31

 الدرجة الكلية
 منخفضة  0.86 2.05

 التعمم النشط منمعممي المرحمة االبتدائية لعنا،ر درجة ممار ة ( أن 01ويتبين من الجدور )

( 2.05الان منخفضا ي إ  بم  المتو ط الح ابي ) مجار ان،ر القراءةاي   المديرينوج ة نظر 

(ي وجاءت اقرات   ا المجار اي الدرجة المنخفضةي إ  تراوحت 0.86وانحراا معيارف )

( التي تنص 16(ي وجاءت اي الرتبة ا ولى الفقرة )1.51 -2.29المتو طات الح ابية بين )

ابي  ي بمتو ط ح الطمبة امى القراءة لممشارالة اي بناء المعراة يشجع المعمم امى اآلتي:   

( التي 14( وبدرجة منخفضةي واي الرتبة الثانية جاءت الفقرة )1.36( وانحراا معيارف )2.29)

يقارن المعمم بين أداءات الطمبة اي القراءة بمعيار محدد لإلتقاني بحيث ال تنص امى اآلتي:   

( وبدرجة منخفضةي 1.38( وانحراا معيارف )2.25بمتو ط ح ابي )  تتم مقارنتو باآلخرين.

يرال  المعمم امى التنوع اي ( التي تنص امى اآلتي:   .2وجاءت اي الرتبة  قبر االخيرة الفقرة )

(ي وبدرجة منخفضة 1.13( وانحراا معيارف )1.76  بمتو ط ح ابي )الواجبات القرائية النشطة 

يشجع المعمم الطمبة امى القراءة ( التي تنص امى اآلتي:   10الفقرة )ي وجاءت اي الرتبة االخيرة 

 ( وبدرجة منخفضة.0.82( وانحراا معيارف )1.51  بمتو ط ح ابي )الناقدة 

( في درجة ممارسة α ≤ 1.15هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )السلال الثالث: 
النشط تعزى لمتغيرات الجنس والملهل العلمي والخبرة  معلمي المرحلة االبتدائية لعناصر التعلم 

 للموجه؟
 تمت االجابة ان   ا ال ؤار امى النحو اآلتي:  

 متغير الجنس: -0
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ممار ة معممي المرحمة تم ح اب المتو طات الح ابية واالنحرااات المعيارية لدرجة         

( t-testالما تم تطبيق اختبار )ي  االبتدائية لعنا،ر التعمم النشط تع ى لمتهير جنس الموجو

 (  لك :01ويظ ر الجدور )

 (41الجدول )
ممارسة معلمي المرحلة االبتدائية لعناصر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة 

 (t-testواختبار ) ،التعلم النشط تعزى لمتغير جنس الموجه

 العدد الجنس عناصر التعلم النشط
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
 مستوى
 الداللة

 عنصرالحديث واإلصغاء
 0.030* 2.228 0.65 2.78 25 ذكر

   0.74 2.37 35 إنثى

 عنصرالكتابة
 0.192 1.320 1.00 2.00 25 ذكر

   0.84 2.31 35 إنثى

 عنصر القراءة
 0.040* 2.099 0.71 1.86 25 ذكر

   0.61 2.22 35 إنثى

 والتأملعنصر التفكير 
 0.325 0.992 0.85 2.31 25 ذكر

   0.66 2.50 35 إنثى

 الدرجة الكلية
 0.617 0.502 0.41 2.31 25 ذكر

   0.46 2.37 35 إنثى

 

وجود اروق  ات داللة إح،ائية اند م توى ادم ( إلى 02وتشير النتائج اي الجدور ) 

(...0≥α)  التعمم النشط تع ى لمتهير جنس  ممار ة معممي المرحمة االبتدائية لعنا،رلدرجة

( وبم توى داللة 0.9..اي الدرجة الالميةي ا تنادا  إلى قيمة )ت( المح وبة إ  بمهت ) الموجو

ادم وجود اروق دالة إح،ائيا  اي المجالين  ان،ر الالتابة  و  ان،ر التفالير (ي وال لك 0.617)

و    ان،رالحديث واإل،هاءالمجالين   والتأمر  بينما وجدت اروق  ات داللة إح،ائية اي  

ان،رالحديث واإل،هاء   ول،الح  ي حيث الان الفرق ل،الح ال الور اي مجار   ان،ر القراءة 

 .   بدلير ارتفاع متو طات ن الح ابية ان،ر القراءة االناث اي مجار  
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 متغير الملهل العلمي: -2

ممار ة معممي المرحمة تم ح اب المتو طات الح ابية واالنحرااات المعيارية لدرجة         

 اختبار ي الما تم تطبيق االبتدائية لعنا،ر التعمم النشط تع ى لمتهير المؤ ر العممي لمموجو

 (t-test( ويظ ر الجدور )لك :01  ) 

 (41الجدول )
ممارسة معلمي المرحلة االبتدائية لعناصر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة 

 (t-testواختبار ) ،التعلم النشط تعزى لمتغير الملهل العلمي الموجه

 العدد الملهل العلمي 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
 مستوى
 الداللة

 عنصرالحديث واإلصغاء
 0.815 0.235 0.65 2.57 22 بكالوريوس

   0.77 2.52 38 ماجستير فما فوق

 عنصرالكتابة
 0.334 0.974 0.98 2.33 22 بكالوريوس

   0.88 2.09 38 ماجستير فما فوق

 عنصر القراءة
 0.001* 3.539 0.65 2.44 22 بكالوريوس

   0.59 1.86 38 ماجستير فما فوق

 عنصر التفكير والتأمل
 0.464 0.737 0.75 2.51 22 بكالوريوس

   0.75 2.36 38 ماجستير فما فوق

 الدرجة الكلية
 0.050* 1.983 0.42 2.48 22 بكالوريوس

   0.43 2.26 38 ماجستير فما فوق

 ( α= 0.0.)( إلى وجود اروق  ات داللة إح،ائية اند م توى 00وتشير النتائج اي الجدور ) 

 االبتدائية لعنا،ر التعمم النشط تع ى لمتهير المؤ ر العممي لمموجوممار ة معممي المرحمة لدرجة 

(ي 0.050( وبم توى داللة )0.241اي الدرجة الالميةي ا تنادا  إلى قيمة )ت( المح وبة إ  بمهت )

وجود اروق  ات داللة إح،ائية  اي مجار   ان،ر القراءة   حيث الان الفرق ل،الح وال لك 

اقي بتو طات م الح ابية بينما لم توجد اروق دالة إح،ائية  اي  بالالوريوس بدلير ارتفاع م

 المجاالت.

 :الخبرة. متغير 3
ممار ة معممي المرحمة تم ح اب المتو طات الح ابية واالنحرااات المعيارية لدرجة         

 (  لك: 01ويظ ر الجدور ) الخبرة،ي تبعا لمتهير االبتدائية لعنا،ر التعمم النشط
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 (41)الجدول 

ممارسة معلمي المرحلة االبتدائية لعناصر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة 
 الخبرة للموجهتبعا لمتغير  ،التعلم النشط

 العدد الخبرة المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

عنصرالحديث 
 واإلصغاء

 0.91 2.66 16 فأقل سنوات 1

سنة 11سنوات الى أقل من  6من   22 2.42 0.70 

سنة فأكثر 11  22 2.56 0.62 

 0.73 2.54 60 المجموع

 عنصرالكتابة

 0.98 2.00 16 فأقل سنوات 1

سنة 11سنوات الى أقل من  6من   22 2.14 0.84 

سنة فأكثر 11  22 2.35 0.96 

 0.92 2.18 60 المجموع

 عنصر القراءة

 0.74 1.96 16 فأقل سنوات 1

سنة 11سنوات الى أقل من  6من   22 2.16 0.69 

سنة فأكثر11  22 2.07 0.62 

 0.67 2.07 60 المجموع

عنصر التفكير 
 والتأمل

 0.86 2.46 16 فأقل سنوات 1

سنة 11سنوات الى أقل من  6من   22 2.60 0.79 

سنة فأكثر 11  22 2.21 0.57 

 0.75 2.42 60 المجموع

 الكليةالدرجة 

 0.41 2.34 16 فأقل سنوات 1

سنة 11سنوات الى أقل من  6من   22 2.37 0.50 

سنة فأكثر 11  22 2.31 0.41 

 0.44 2.34 60 المجموع

 

ممار ة لدرجة ( وجود اروق ظا رية بين المتو طات الح ابية 06ويالحظ من الجدور )     
   ن مي تبعا لمتهير الخبرةي إ  ح،ر ا،حاب ائة معممي المرحمة االبتدائية لعنا،ر التعمم النشط

 1)  (ي وجاء ا،حاب ائة 9.12امى أامى متو ط ح ابي بم  )سنة(  11سنوات الى أقل من  6 )
) ة وأخيرا  جاء المتو ط الح ابي لفئ ي(2.34رتبة الثانية بمتو ط ح ابي بم  )م( بالفأقل  سنوات

(. ولتحديد ايما إ ا الانت الفروق بين المتو طات  ات داللة 2.31( إ  بم  )( سنة فأكثر11)
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 One wayتم  تطبيق تحمير التباين ا حادف )  (،α≤0.0.)إح،ائية اند م توى داللة 
ANOVA( ي وجاءت نتائج تحمير التباين امى النحو ال ف يوضحو الجدور)اآلتي:17 ) 

 (17الجدول )
ممارسة معلمي المرحلة االبتدائية لدرجة روق تحليل التباين األحادي اليجاد داللة الف
 الخبرة للموجه، تبعا لمتغير لعناصر التعلم النشط

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 

 الداللة

عنصرالحديث 
 واإلصغاء

 0.600 0.516 0.277 2 554. بين المجموعات

   0.537 57 30.592 داخل المجموعات

    59 31.147 المجموع

 عنصرالكتابة

 0.502 0.697 0.594 2 1.188 بين المجموعات

   0.852 57 48.588 داخل المجموعات

    59 49.776 المجموع

 عنصر القراءة

 0.672 0.400 0.184 2 369. بين المجموعات

   0.461 57 26.287 داخل المجموعات

    59 26.656 المجموع

عنصر التفكير 
 والتأمل

 0.206 1.626 0.885 2 1.770 بين المجموعات

   0.544 57 31.012 داخل المجموعات

    59 32.782 المجموع

 الدرجة الكلية

 0.901 0.104 0.020 2 041. بين المجموعات

   0.196 57 11.185 داخل المجموعات

    59 11.226 المجموع

وجود اروق  ات داللة إح،ائية اند م توى ادم ( إلى 17وتشير النتائج اي الجدور )        

(.0.0≥α)  خبرةي ي تبعا لمتهير الممار ة معممي المرحمة االبتدائية لعنا،ر التعمم النشطلدرجة

(ي وال لك ادم 0.901(ي وبم توى داللة )0.2..ا تنادا  إلى قيمة )ا( المح وبة إ  بمهت )

 اروق اي جميع المجاالت. وجود
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( في درجة ممارسة α ≤ 1.15هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )السلال الرابع: 

معلمي المرحلة االبتدائية لعناصر التعلم النشط تعزى لمتغيرات الجنس والملهل العلمي والخبرة  

 للمدير؟

 تمت االجابة ان   ا ال ؤار امى النحو اآلتي: وقد   

 متغير الجنس: .1

ممار ة معممي المرحمة تم ح اب المتو طات الح ابية واالنحرااات المعيارية لدرجة         

(. t-testي الما تم تطبيق اختبار ) االبتدائية لعنا،ر التعمم النشط تع ى لمتهير جنس المدير

 ( اآلتي  لك :  18ويظ ر الجدور )

 (41الجدول )
ممارسة معلمي المرحلة االبتدائية لعناصر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة 

 (t-testواختبار ) ،التعلم النشط تعزى لمتغير جنس المدير

 العدد الجنس 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
 مستوى
 الداللة

 عنصرالحديث واإلصغاء
 0.085 1.761 0.76 2.84 23 ذكر

   0.92 2.40 22 إنثى

 عنصرالكتابة
 0.038* 2.142 1.01 1.90 23 ذكر

   0.84 2.50 22 إنثى

 عنصر القراءة
 0.195 1.316 0.98 1.89 23 ذكر

   0.71 2.22 22 إنثى

 عنصر التفكير والتأمل
 0.560 0.588 0.99 2.49 23 ذكر

   0.73 2.34 22 إنثى

 الدرجة الكلية
 0.918 0.104 0.61 2.38 23 ذكر

   0.54 2.36 22 إنثى

وجود اروق  ات داللة إح،ائية اند م توى ادم ( إلى 04وتوضح النتائج اي الجدور ) 

(.0.0≥α)  ممار ة معممي المرحمة االبتدائية لعنا،ر التعمم النشط تع ى لمتهير جنس لدرجة

( وبم توى داللة 0.2..اي الدرجة الالميةي ا تنادا  إلى قيمة )ت( المح وبة إ  بمهت ) المدير
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ادا  إلى ا تنادم وجود اروق اي جميع المجاالت با تثناء مجار ان،ر الالتابة  (ي وال لك 0.918)

حيث الان الفرق ل،الح االناث (ي 0.038( وبم توى داللة )9.029قيمة )ت( المح وبة إ  بمهت )

 .ارتفاع متو طات ن الح ابية بدلير

 متغير المؤهل العلمي: .2
ممار ة معممي المرحمة تم ح اب المتو طات الح ابية واالنحرااات المعيارية لدرجة         

 ختباري الما تم تطبيق ا االبتدائية لعنا،ر التعمم النشط تع ى لمتهير المؤ ر العممي لممدير

 (t-test( ويظ ر الجدور .)اآلتي  لك :  01 ) 

 (41الجدول )
ممارسة معلمي المرحلة االبتدائية لعناصر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة 

 (t-testواختبار ) ،التعلم النشط تعزى لمتغير الملهل العلمي للمدير

 العدد الملهل العلمي 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 ت قيمة
 مستوى
 الداللة

 عنصرالحديث واإلصغاء
 0.869 0.166 0.83 2.65 25 بكالوريوس

   0.92 2.60 20 ماجستير فما فوق

 عنصرالكتابة
 0.743 0.330 0.96 2.15 25 بكالوريوس

   1.00 2.25 20 ماجستير فما فوق

 عنصر القراءة
 0.416 0.821 0.90 1.96 25 بكالوريوس

   0.83 2.17 20 ماجستير فما فوق

 عنصر التفكير والتأمل
 0.198 1.307 0.91 2.57 25 بكالوريوس

   0.80 2.23 20 ماجستير فما فوق

 الدرجة الكلية
 0.754 0.315 0.60 2.39 25 بكالوريوس

   0.55 2.34 20 ماجستير فما فوق

وجود اروق  ات داللة إح،ائية اند م توى ادم ( إلى 02وتشير النتائج اي الجدور ) 
(.0.0≥α)  ممار ة معممي المرحمة االبتدائية لعنا،ر التعمم النشط تع ى لمتهير المؤ ر لدرجة

( وبم توى 100..اي الدرجة الالميةي ا تنادا  إلى قيمة )ت( المح وبة إ  بمهت ) العممي المدير
 المجاالت. وجود اروق اي جميع(ي وال لك ادم 0.754داللة )
 :الخبرة. متغير 3

ممار ة معممي المرحمة تم ح اب المتو طات الح ابية واالنحرااات المعيارية لدرجة         
 ( اآلتي  لك : 21ويظ ر الجدور ) الخبرة،ي تبعا لمتهير االبتدائية لعنا،ر التعمم النشط

 (02الجدول )
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ممارسة معلمي المرحلة االبتدائية لعناصر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة 
 الخبرة للمديرتبعا لمتغير  ،التعلم النشط

 العدد الخبرة المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

عنصرالحديث 
 واإلصغاء

 0.85 2.66 13 سنوات فأقل 1

 0.90 2.78 16  نة 00 نوات الى أقر من  3من

 0.87 2.45 16 11 سنة فأكثر

 0.86 2.63 45 المجموع

 عنصرالكتابة

 0.89 2.08 13 سنوات فأقل 1

سنة 11سنوات الى أقل من  6من   16 2.37 1.02 

سنة فأكثر11  16 2.11 1.01 

 0.97 2.19 45 المجموع

 عنصر القراءة

 0.76 1.94 13 فأقل سنوات 1

سنة 11سنوات الى أقل من  6من   16 2.20 0.99 

 0.84 2.00 16 11  سنة فأكثر

 0.86 2.05 45 المجموع

عنصر التفكير 
 والتأمل

 0.84 2.15 13 فأقل سنوات 1

سنة 11سنوات الى أقل من  6من   16 2.66 0.88 

 0.87 2.39 16 11 سنة فأكثر

 0.87 2.42 45 المجموع

 الدرجة الكلية

 0.51 2.25 13 فأقل سنوات 1

سنة 11سنوات الى أقل من  6من   16 2.55 0.62 

 0.56 2.28 16 11 سنة فأكثر

 0.57 2.37 45 المجموع

ممار ة لدرجة ( وجود اروق ظا رية بين المتو طات الح ابية .9ويالحظ من الجدور )     
من )ي تبعا لمتهير الخبرةي إ  ح،ر ا،حاب الفئة معممي المرحمة االبتدائية لعنا،ر التعمم النشط

( 11)(ي وجاء ا،حاب ائة9.00متو ط ح ابي بم  )( امى أامى سنة 11سنوات الى أقل من  6
 سنوات 1) ةوأخيرا  جاء المتو ط الح ابي لفئ.(2.28بالرتبة الثانية بمتو ط ح ابي بم  ) سنة فأكثر

 (فأقل 
(. ولتحديد ايما إ ا الانت الفروق بين المتو طات  ات داللة إح،ائية اند 2.25إ  بم  )

(ي One way ANOVAاقد تم تطبيق تحمير التباين ا حادف )  (α≤0.0.)م توى داللة 
 ( اآلتي:90وجاءت نتائج تحمير التباين امى النحو ال ف يوضحو الجدور )
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 (04الجدول )
ممارسة معلمي المرحلة االبتدائية لدرجة تحليل التباين األحادي اليجاد داللة الفروق 

 للمديرالخبرة لمتغير ، تبعا لعناصر التعلم النشط

 مصدر التباين المجال
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
مستوى 

 الداللة

عنصرالحديث 
 واإلصغاء

 0.578 0.555 0.423 2 846. بين المجموعات

   0.763 42 32.032 داخل المجموعات

    44 32.878 المجموع

 عنصرالكتابة

 0.667 0.409 0.395 2 790. بين المجموعات

   0.965 42 40.547 داخل المجموعات

    44 41.336 المجموع

 عنصر القراءة

 0.706 0.350 0.270 2 540. بين المجموعات

   0.770 42 32.360 داخل المجموعات

    44 32.900 المجموع

عنصر التفكير 
 والتأمل

 0.298 1.247 0.932 2 1.863 بين المجموعات

   0.747 42 31.377 داخل المجموعات

    44 33.241 المجموع

 الدرجة الكلية

 0.294 1.260 0.405 2 811. بين المجموعات

   0.322 42 13.519 داخل المجموعات

    44 14.330 المجموع

 (α≤0.0.)وجود اروق  ات داللة إح،ائية اند م توى ادم ( إلى 90وتشير النتائج اي الجدور )        

يمة ا ي تبعا لمتهير الخبرةي ا تنادا  إلى قممار ة معممي المرحمة االبتدائية لعنا،ر التعمم النشطلدرجة 

  (ي وال لك ادم وجود اروق اي جميع المجاالت.922..(ي وبم توى داللة ).0.96المح وبة إ  بمهت )
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 الفصل الخامس 

 مناقشة النتائج والتوصيات

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس

 النتائج والتوصياتمناقشة 

يتضككمن   ا الف،ككر ارضككا  لمناقشككة النتائج التي تو،ككمت إلي ا   ا الدرا ككة والتو،ككيات 

  المقترحة اي ضوئ اي وامى النحو اآلتي:
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التعلم النشط من وجهة نظر معلمي المرحلة االبتدائية لعناصر  درجة ممارسةما السلال األول: 

  ؟الموجهين

معممي المرحمة االبتدائية  درجة ممار ة( اي الف،ر ال ابق أن 2يالحظ من الجدور )

الانت متو طة. ويمالن أن تع ى   ا النتائج إلى  التعمم النشط من وج ة نظر الموج ينلعنا،ر 

ضعا إدراك المعممين   مية التعمم النشطي وما يحققو من أ داا اي داخر الهراة ال،فيةي مما 

ت م لعنا،را بم توى متو ط وغير اعار. وقد تع ى   ا النتيجة أيضا  إلى أن ممار ة يجعر ممار 

انا،ر التعمم النشط أثناء التدريس تتطمب اإلاداد والتأ يري و  ا ما قد يفتقدا المعمموني  واء من 

  .خالر الم اقات الجامعيةي أو من خالر الدورات التدريبية التي يخضع ل ا المعممون اي الميدان

وقد تع ى   ا النتيجة أيضا  إلى ضعا إدراك المعممين   مية النمو الم ني ال اتي من خالر      

مواالبة الم تجدات اي الميدان التربوفي وما قد يطرح من طرق وا تراتيجيات اي التدريس ت تند 

لتفجر المعرايي اإلى نظريات التعمم التي يتو،ر ل ا قادة الفالر التربوف وامماؤاي  لك أننا اي ا،ر 

ال ف تتراالم ايو المعراة بشالر مت ارعي مما يتطمب من القائمين امى العممية التربوية ومن أ م م 

المعمميني اال تفادة من   ا التقدمي وا تثمار نتائجو اي تدري  م لدام النتاجات التعميميةي واالرتقاء 

 بأداء الطمبة . 

وقد تع ى   ا النتائج أيضا  إلى مقاومة التهيير لدى بعض المعمميني حيث يتطمب تبني       

التعمم النشط وتطبيق انا،را إحداث تهييرات تنقر المتعمم من التعمم التقميدف ال مبي إلى التعمم 

ن ا تخدام أ إلى دور المي ر لمتعممي مما يجعر المعمم يعتقد النشط ي وينقر المعمم من دور الممقني

الحواا   غياب أو نقصمقاومة التهيير قد يالون  بب ا التعمم النشط يتضمن نواا  من المجا اةي و 

 التي ت ااد امى التهيير وتدامو .
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جة التي أشارت إلى أن در (5106وقد إختمفت   ا النتيجة مع نتيجة درا ة  عادة وأشالناني )     

 تفعة.رجة مدربت الانت يولالالة دواي ممات المعقبر ن مط لنشم التعمر اانا،ق بيطت

 التعلم النشط من وجهة نظرمعلمي المرحلة االبتدائية لعناصر  درجة ممارسةما السلال الثاني: 

  ؟ المديرين

معممي المرحمة االبتدائية  درجة ممار ة( اي الف،ر ال ابقي أن 2يالحظ من الجدور )

لى تخوا إالانت متو طة. وقد تع ى   ا النتائج  التعمم النشط من وج ة نظر المديرينلعنا،ر 

المعممين من اقدان ال يطرة امى ال،اي مما يتطمب م توى  من اإلدارة ال،فية والضبط أامى من 

ا  اليب التقميديةي وخا،ة اي ال،فوا  ات ا اداد الالثيرة من الطمبةي و  ا بدورا يؤثر امى 

ي ويؤدف إلى تخوا من ادم تهطية المنا ج ضمن إدارة الوقت لمح،ة ال،فيةي وال،ا الدرا ي

 وقت ا . و  ا يعرض المعمم إلى انتقاد من مدير المدر ة وا  الي إلتباع المعمم أ اليب غير تقميدية.

ويمالن أن تع ى   ا النتيجة أيضا  إلى ضيق الوقت المخ،ص من قبر المعمم لمتخطيط     

ة التابية والتدري ية واإلدارية الالثيرة الموالمة لممعمم. إضااواإلادادي و  ا بدورا يعود إلى ا اباء ال

 إلى نقص الم،ادر والمواد والو ائر الم اادة .

التي أشارت  (,5110Riggs)وتختما نتائج   ا الدرا ة مع ما تو،مت إليو  درا ة ريج       

 ط يعد منإلى أن معممي المدارس المتو طة والثانوية يرون أن تطبيق انا،ر التعمم النش

(ي التي 9.01م ؤوليات م ا ولية. الما اختمفت   ا النتائج ال لك مع درا ة  عادة وأشالناني )

ت الانت يولالالة دواي المعممات قبر ن مط لنشم التعمر اانا،ق بيطجة تأشارت إلى أن در

 تفعة.رجة مدرب

بة لدى وان،ر الالتاواي الوقت نف وي أظ رت النتائج أيضا  أن درجة الر من ان،ر القراءة      

( 5المديرين والموج ين الانت منخفضةي حيث اتفقت الفئتان امى  لك الما  و الحار اي الجدور)
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( . وربما يعود ال بب اي  اتين النتيجتيني الى لجوء  اتين الفئتين الى الٍر من الحديث 6والجدور)

ءةي وال وئ ما الى الالتابة والقراواإل،هاء تارة ي والى التفاليروالتأمر تارة  أخرىي و لك أالثر من لج

 يما اند مواج ت م لممشالالت أو نقاط الضعا لدى الفئات ا خرى التي يشراون امي م اي 

م نت م . الما قد يرجع ال بب اي  لك أيضا  الى ااتماد المديرين بال لت الى ال الرتاريا لمالتابة أو 

 يني التابتو من اآلخرين . أما بالن بة لمموجالقراءة ان م وقيام م بالمراجعة والتوقيع امى ما تمت 

اربما يعود ال بب إلى الثرة توجي ات م الشفوية لممعممين خالر الجموس مع م بعد مشا دة ح،، م 

 الدر يةي وأن ما يقومون بو من التابة يقت،ر امى تعبئة نمو ج ق،ير ببعض الالممات.

 

( في درجة α ≤ 1.15مستوى ) هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عندالسلال الثالث:  

ممارسة معلمي المرحلة االبتدائية لعناصر التعلم النشط تعزى لمتغيرات الجنس والملهل العلمي 

 والخبرة  للموجه ؟

 و تتم مناقشة نتائج   ا ال ؤار ح ب المتهيرات الثالثة اآلتية:    

 متغير الجنس - 

وجود اروق  ات داللة ادم إلى اي الف،ر ال ابقي ( 02أشارت النتائج اي الجدور )        

ممار ة معممي المرحمة االبتدائية لعنا،ر التعمم النشط لدرجة  (α≤0...)إح،ائية اند م توى 

اي الدرجة الالمية.  لك أن معايير تقييم المعمم اي الو ارة ال تختما  تع ى لمتهير جنس الموجو

ي تداي موضواية الحالم من الموج ين والموج ات باختالا الجنس ما بين معمم ومعممةي مما 

امى ا داءي دون أن يالون الختالا نوع الجنس أثر اي الحالم امى ممار ة انا،ر التعمم 

لو االقة  التعمم النشطوقد يالمن ال بب أيضا ي اإلدراك المشترك لمموج ين والموج ات أن  النشط.

ال اب م  اتجا ات ايجابية نحو المباحث والتعممي ا و يدام مباشرة بتطوير ودام أداء الطمبة وا 
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 اختمفت   ا النتيجة تح،يم م العمميي وي يد من دااعيت م نحو التقدمي ونحو تحقيق ا  داا. وقد

 ( .5100مع نتيجة درا ة ال امر )

( أن ان،ر الحديث واإل،هاء لدى 05ومن ج ة ثانيةي أظ رت النتائج اي الجدور)      

الموج ين الان لو داللة إح،ائيةي ول،الح ال الور. وربما يرجع ال بب اي  لك الى مير الموج ين 

ال الور الى ا حاديث المطولة لمن يشراون امي م تارةي واإل،هاء إلي م تارة أخرىي من أجر 

ى تمالن م من ا مور ا الاديميةي إضااة  الى وجود رغبٍة لدي م  أحيانا  اي اال،هاء إظ ار مد

 لآلخرين حتى يمموا بالمشالالت من ناحيةي ويتعمموا من ناحيٍة أخرى.

أما ان تفوق الموج ات امى الموج ين اي ان،ر القراءةي اقد يعود الى مير اإلناث       

الطالع امى وج ات نظر اآلخرين العممية المالتوبةي حتى ب،ورة اامة الى القراءة وتفضيم ن ا

 يقوموا بقراءت ا والت مح المعراي ان طريق ا.
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 متغير الملهل العلمي: -

إلى وجود اروق  ات داللة إح،ائية اي الف،ر ال ابق ( 00أشارت النتائج اي الجدور )

لعنا،ر التعمم النشطي تع ى ممار ة معممي المرحمة االبتدائية لدرجة  (α≤1.12)اند م توى 

حيث الان الفرق ل،الح بالالوريوس. ويمالن أن اي الدرجة الالميةي  لمتهير المؤ ر العممي لمموجو

تع ى   ا النتيجة إلى أن تقييم الموج ين من  وف حممة الدرا ات العميا قد يالون بشالر أدق 

نشط م بممار تو لمتعمم الومتخ،ص أالثر من حممة ش ادة البالالوريوسي ال ين قد يقيمون المعم

 شالر اام دون التقيد بتفا،ير ا  اليب والطرق واال تراتيجيات.

ويمالن أن تع ى   ا النتيجة أيضا  إلى أن حممة الدرا ات العميا قد يتمتعون بم ارات  

وأ اليب تقويم  داء المعمم تفوق حممة درجة البالالوريوسي و  ا يعود لمتأ ير الجامعي اي الدرا ات 

العميا وما تتضمنو الم اقات اي تمك المرحمة مما يمالن م من تقييم أداء المعممين بم ارة أامى من 

 حممة درجة البالالوريوس.

(ي ومع نتيجة  عادة وأشالناني 5100مع نتيجة درا ة ال امر ) وقد اختمفت   ا النتيجة     

(5106) .  

 :الخبرةمتغير  -

وجود اروق  ات داللة ادم إلى اي الف،ر ال ابق ( 02أشارت النتائج اي الجدور )        

 يممار ة معممي المرحمة االبتدائية لعنا،ر التعمم النشطلدرجة  (α≤1.12)إح،ائية اند م توى 

تبعا  لمتهير الخبرة اي جميع المجاالت. وقد تع ى   ا النتيجةي إلى أن مدة خبرة الموجو ليس ل ا 

أثر امى تقييم الموج ين لممعممين اي ممار ة انا،ر التعمم النشطي  لك أن الموجو يعمر امى 

 تختما ال تحمير أداء المعمم وممار اتو داخر الهراة ال،فيةي واق نقاط ومعايير واضحة ومحددةي

 ممار ة أامار التوجيو واإلشراا  ي منباختالا الخبرة وتالرار  نوات العمر اي التوجيو. وأن 
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أولويات و،ميم امموي لما ل ا من دور اعار اي الن وض بالخدمات التي ت ااد امى إيجاد 

حر  اي ي واإل  امالم توى المرتفع اي تربية الطمبة وتعميم مي وتحقيق النمو المتالامر ل م

ل ف يمقي امى ا مشالالت مي وتحقيق أ داا مي والعمر امى تطوير العممية التربوية بشتى انا،ر ا

التوجيو واإلشراا م ؤوليات البيرة بحيث تتحقق لألبناء التربية المتالاممة معرايا ي ونف يا ي واجتماايا . 

موجو إلى أن خبرة ال ول اي االموج ون يدرالون  لك تماما  ب،را النظر ان خبرات مي و  ا يشير

عممين ممار ة الملدرجة مقدرة  بعدد  نوات امم م اي التوجيو ليس ل ا دور أو تأثير اي إدراك 

بشالر مختماي مما يشير إلى أن متهير الخبرة متهيرا  غير مؤثر اي   ا   لعنا،ر التعمم النشط

 المجار.

 .(5106درا ة  عادة وأشالناني )و (ي 5100وتتفق   ا النتيجة مع نتيجة درا ة ال امر )     

( في درجة ممارسة α ≤ 1.15هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )السلال الرابع: 

معلمي المرحلة االبتدائية لعناصر التعلم النشط تعزى لمتغيرات الجنس والملهل العلمي والخبرة  

 للمدير؟

 الثالثة اآلتية:و يتم مناقشة نتائج   ا ال ؤار ح ب المتهيرات     

 متغير الجنس: -

وجود اروق  ات داللة ادم إلى  من الف،ر ال ابقي (02أشارت النتائج اي الجدور )

ممار ة معممي المرحمة االبتدائية لعنا،ر التعمم النشط لدرجة  (α≤1.12)إح،ائية اند م توى 

اي الدرجة الالمية. وقد تع ى   ا النتيجة إلى أن إاداد المديرين والمديرات  تع ى لمتهير جنس المدير

والدورات التدريبة التي تخضع ل ا الر من المديرين والمديرات متطابقة ال تختما باختالا الجنسي 

النتيجة  وقد تع ى   ا مما يجعر أدائ م مع معممي م وتقييم م بنفس االتجاا ما بين مدير ومديرة.

ناثا  إلى أن الر من المديرين  أيضا   را معنى الحقيقي لمتعمم النشط وأ مية انا،يدرالون ال الورا  وا 
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( التي 5100مع نتيجة درا ة ال امر ) اختمفت   ا النتيجة وقد ولم يتأثر  موال م بتأثر الجنس .

أظ رت تفوق المعممات امى المعممين اي وج ات نظ ر م نحو ممار ة التعمم النشط وانا،را 

 المختمفة.

 متغير المؤهل العلمي: -      

وجود اروق  ات داللة إح،ائية ادم إلى اي الف،ر ال ابق ( .9أشارت النتائج اي الجدور )

ممار ة معممي المرحمة االبتدائية لعنا،ر التعمم النشط تع ى لمتهير لدرجة  (α≤1.12)اند م توى 

  ا النتيجة أن المديرين والمديرات ال ين وي تدر من  اي الدرجة الالمية. المؤ ر العممي المدير

 شطيممار ة المعممين لعنا،ر التعمم الندرجة  يحممون مؤ الت اممية مختمفة أدرالوا وبشالر متقارب

أن متهير المؤ ر العممي ليس متهيرا  اااال  ومؤثرا  اي إدراك  ؤالء المديريني مما يشير  مما يؤالد

إلى أن تقييم أداء المعممين ال يتطمب مؤ ال  امميا  االيا  أو منخفضا ي بقدر ما يتطمب مالحظة  

ح ا ا  ومشاار تعالس ما ي ود اي داخر الهراة ال،فيةي و  ا ا مور متواارة لدى المد رين يوا 

 بهض النظر ان مؤ الت م العممية التي يحممون ا.   

(ي و مع نتيجة  عادة وأشالناني 5100مع نتيجة درا ة درا ة ال امر ) اتفقت   ا النتيجة     

(5106) .  

 :الخبرةمتغير  - 

وجود اروق  ات داللة إح،ائية ادم إلى  اي الف،ر ال ابقي (90أشارت النتائج اي الجدور )     

ا  لمتهير ي تبعممار ة معممي المرحمة االبتدائية لعنا،ر التعمم النشطلدرجة  (α≤1.12)اند م توى 

 ويمالن أن تع ى   ا النتيجةي إلى أن المديرين من  وف الخبرات المختمفة قد أدرالوا أ مية الخبرة.

بو،فو ضرورة حتمية اي العممية التعميميةي وتفعيمو بم توى ااٍر من شأنو  انا،ر التعمم النشط

أن يح ن ويطور أداء المعمميني اينعالس  لك ايجابيا  امى المح،مة الن ائية لمعممية التربوية 
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المتمثمة اي الطالب المتعمم المقتدر والمتمالن من أداء م ماتو بالشالر المطموب. و  ا المو يعني 

متهير غير مؤثر اي إدراك م توى ممار ة المعممين لعنا،ر التعمم النشطي ااإلدراك أن الخبرة ال

 جاء متشاب ا ي ولم يختما باختالا  نوات الخبرة ل ؤالء المديرين. 

 .(5106درا ة  عادة وأشالناني )و (ي 5100وتتفق   ا النتيجة مع نتيجة درا ة ال امر )

 التوصيات:
 الحالية تم التو،ر إلى ادد من التو،يات و ي:اي ضوء نتائج الدرا ة     

جكككككككككاءت بعكككككككككض النتكككككككككائج منخفضكككككككككة اكككككككككي ان،كككككككككرف القكككككككككراءة والالتابكككككككككة لكككككككككدى المكككككككككوج ين  -

والمكككككككككككديريني لككككككككككك لك تو،كككككككككككي الباحثكككككككككككة بعقكككككككككككد دورات تدريبيكككككككككككة ل كككككككككككاتين الفئتكككككككككككين امكككككككككككى 

 ا تراتيجيات تدريس القراءة والالتابة امى أيدف ُأناٍس متخ،،ين اي ا.      

تككككككككككائج الخا،ككككككككككة بالدرجككككككككككة الالميككككككككككة لعنا،ككككككككككر الككككككككككتعمم النشككككككككككط أن ككككككككككا جككككككككككاءت بعككككككككككض الن -

متو ككككككككككطة بككككككككككين المككككككككككوج ين والمككككككككككديريني لكككككككككك ا اككككككككككإن الباحثككككككككككة تو،ككككككككككي بتككككككككككدريب  ككككككككككاتين 

الفئتكككككككككين امكككككككككى ا كككككككككتخدام انا،كككككككككر الكككككككككتعمم النشكككككككككط مكككككككككن جانكككككككككب مكككككككككن لكككككككككدي م الالفكككككككككاءة 

 اي  لك.

أظ ككككككككككككرت نتككككككككككككائج الدرا كككككككككككككة وجككككككككككككود اككككككككككككروق  ات داللكككككككككككككة إح،ككككككككككككائية تعكككككككككككك ى لممؤ كككككككككككككر  -

ي ول،ككككككككككالح مككككككككككن يحممككككككككككون درجككككككككككة البالككككككككككالوريوس مككككككككككن المككككككككككديرين والمككككككككككوج يني العممككككككككككين

وامككككككككى ح ككككككككاب حممككككككككة الماج ككككككككتير مككككككككن م. لكككككككك اي اككككككككإن الباحثككككككككة تو،ككككككككي بت ويككككككككد الفئككككككككة 

ا خيكككككككككككككرة بنشكككككككككككككرات توضكككككككككككككيحية اكككككككككككككن انا،كككككككككككككر الكككككككككككككتعمم النشكككككككككككككطي باإلضكككككككككككككااة الكككككككككككككى 

 الطمب من م القيام بواجبات وأنشطة حور   ا العنا،ر.

أ ككككككككككباب االنخفككككككككككاض لككككككككككدى المككككككككككديرين والمككككككككككديرات اككككككككككي إجككككككككككراء درا ككككككككككة حككككككككككور تحديككككككككككد  -

 ان،رف القراءة والالتابة .
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إجككككككككككككككراء درا ككككككككككككككة ميدانيككككككككككككككة حككككككككككككككور تق،ككككككككككككككي اااميككككككككككككككة ان،ككككككككككككككرف القككككككككككككككراءة والالتابككككككككككككككة  -

الا ككككككككككتراتيجيتين تدري ككككككككككيتين لمككككككككككتعمم النشككككككككككط اككككككككككي اككككككككككدد مككككككككككن المككككككككككواد الدرا ككككككككككيةي واككككككككككي 

 المراحر الدرا ية غير ا  ا ية من ا.
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 المراجع

 المراجع العربية:

فعالية استخدام استراتيجيتين للتعلم النشط في تحصيل طالب (. 5115أبو الحمدي  ينب طا ر )

ير . )ر الة ماج تير غالصف الرابع االبتدائي في الرياضيات وميلهم نحو دراستها

 منشورة(ي جامعة المنياي م،ر.

. )ر الة ماج يتر غير بمهارات القراءة الجهرية أثر تزويد التالميذ(. 0626أبو الدرابيي خالد )

 منشورة(ي جامعة اليرموكي إربدي ا ردن.

 امان: دار الم يرة لمطبااة والنشر والتو يع. التعلم النشط.(. 5112بديري الريمان )

 . امان: دار الفالر.التعلم النشط (. 9.00بدوفي رمضان )

. رام اهلل: منشككككككككككككككورات مرال  ا االم حقيقي التعلم النشـــــــــط كمركز تعلم(. 5115جبراني وحيد )

 والتن يق. 

خاطري محمود والحمادفي يو ا وابدالموجودي محمد ا ت وطعيموي رشدف أحمد وشحاتوي ح ن 

طرق التدريس اللغة العربية والتربية الدينية في ضوء اإلتجاهات التربوية (. 1989)

 . القا رة : دار الثقااة.الحديثة

 .تقويم مهارات الكتابة في اللغة العربية للصفوف الثالثة األولى(. .9.0الرقبي  عيد محمد )

 و ارة التربية والتعميم. 
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فاعلية برنامج مقترح في تنمية ممارسات التعلم النشط وتعديل ( . 2..9الرؤ اءي ت اني محمد )

 (.بالرياضاالعتقادات نحوه لدى المعلمات الطالبات بكلية التربية )األقسام العلمية 

 )أطروحة دالتوراا غير منشورا(ي جامعة الرياضي الرياضي المممالة العربية ال عودية.

(.   وج ات نظر معممي المرحمة ا  ا ية الدنيا ومعممات ا اي مدارس 5100ال امري مجدف امي )

جلة موالالة الهوث الدولية نحو ممار ت م التعمم النشط اي محااظتي رام اهلل ونابمس  . 

 . 55-6العدد ا وري ص ص  معلم الطالب،ال

أثر الطريقة الحوارية لتنمية مهارات التحدث والتفكير الناقد لدى (. 2009 ريقاتي وليد االح )

. )أطروحة دالتوراا غير منشورة(ي جامعة طالب الصف العاشر األساسي في األردن

 اليرموكي اربدي ا ردن.

م النشط وفق النظرية المعرفية االجتماعية على درجة أثر برنامج التعل(. 5117ال ابيي ابير )

 . )ر الةالكفاءة االجتماعية والتحصيل الدراسي لدى طلبة الصف الثالث األساسي

 دالتوراا غير منشورة(ي الجامعة ا ردنيةي اماني ا ردن.

شككككككتيةي جميري وأبو ارقوبي  دى )،  ككككككعادة  التعلم ( . 5100جودت واقري اوا ي و امري مجدفي وا 

 . الطبعة الثانية امان : دار الشروق لمنشر والتو يع .بين النظرية والتطبيق  النشط

فار ط ض ايات رمعمماق بيطجة ت(.   در9.01فى )طم،ء شيما عادةي جودت أحمد وأشالنانيي 

(ي .2ي المجمد )يةوبرلتوم العمي امجلة دراساتت  . يولالالة دواي ط لنشم التعمر العنا،

 .0022 -0060ص ص (ي 2ممحق )

  (. نقال  ان موقع:9.09شا ين ي م،طفى )

http://www.mustafa-shaheen.com/vb/showthread.php?t=2895 

 1/9.02/.9تاريخ  يارة الموقع 

http://www.mustafa-shaheen.com/vb/showthread.php?t=2895
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تالميذ الحلقة األولى من التعليم األساسي في تقويم أداء (. 5110ال،واايي ن،رة بنت محمد )

ر الة ماج تير غير منشورة(ي جامعة ال مطان قابوسي  مطنة مهارات االستماع. )

 ُامان.

 . امان: دارأساليب تدريس اللغة العربية بين النظرية والتطبيق(. 5117ااشوري راتب قا م )

 الم يرة.

ستراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات حل أثر توظيف بعض إ(. 9.09العالوري رنا اتحي )

ير ر الة ماج ت .)المسألة الرياضية لدى طالبات الصف الرابع األساسي بمحافظة غزة

 جامعة ا   ري غ ةي ام طين. غير منشورة(ي

 نقال  ان موقع:. التعلم النشط بين النظرية والتطبيق(. 5117ا ا في  موى محمد )

http://www.jewar.com  . 4/9.01/ 2تاريخ  يارة الموقع 

بناء برنامج لالستماع لتالميذ الصف الرابع االبتدائي في (. 5116الع اوفي اائ ة محمد اخرف )

 . )أطروحة دالتوراا غير منشورة(ي جامعة بهدادي بهدادي العراق.ضوء كفاياتهم الالزمة

التربية العملية وتطبيقاتها في إعداد معلم (. 2008وال اشميي ابد الرحمن )اطيةي مح ن امي 

 . امان : دار المنا ج. المستقبل

.  http://www.alyaseer.netنقال  ان موقع:  التعلم النشط .(. 6..9اميي  بة او ف )

 .4/9.01/ 2تاريخ  يارة الموقع 

تطبيق التعلم النشط باستخدام إستراتيجيتي المجموعات الثرثارة واألسئلة (. 5101) مريم العن في

السابرة على الطالبات المتفوقات في الصف التاسع بدولة الكويت وأثر ذلك في التحصيل 

. )ر الة ماج تير غير منشورة(ي جامعة الشرق بمادة اللغة العربية والدافعية نحو التعلم

 ي ا ردن.ا و ط ي امان

http://www.jewar.com/
http://www.alyaseer.net/
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(.   ااامية برنامج تدريبي مقترح إلدارة التعمم النشط اي تنمية ا داء التدري ي 5115غا في إبرا يم )

 .016 – 22( ي ص 5ي المجمد ) مجلة كلية التربية ببنهالممعممين إثناء الخدمة  . 

 يع.و  . امان: ج ينة لمنشر والتتطبيقات مبتكرة في تعليم التفكير(. 5115غبايني امر )

 

 . امان: دار الفالر.تعليم التفكير للمرحلة األساسية(. 5115قطاميي نايفة )

مالتبة  . القا رة :الحوار فنياته، واستراتيجياته، وأساليب تعليمه(. 2003المبودفي منى إبرا يم )

 و بة لمنشر والتو يع.

 أسسه وتطبيقاته)ي تدريس اللغة العربية في المرحلة الثانوية(. 5111مجاوري ،الح الدين )

 . القا رة : دار الفالر العربي.التربوية(

أثر استخدام التعلم النشط في تحصيل بعض المفاهيم الهندسية (. 5112مداحي  امية حم ة )

 .واالتجاه نحو الرياضيات لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائي بمدينة مكة المكرمة

ي مالة المالرمةي المممالة العربية )أطروحة دالتوراا غير منشورة(ي جامعة أم القرى

 ال عودية.

 . امان : دار الم يرة .طرق تدريس اللغة العربية(. 2007مدالوري امي أحمد )

 

دار المي رة لمطبااة امان: . طرائق التدريس العامة. (5115)مرايي توايقي والحيمةي محمد 

 والنشر والتو يع.
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توليد الطلبة لألســـئلة الكتابية في مســـتوى أثر اســـتراتيجية ( . 5112المشكككككارقةي اي،كككككر  يب )

تحصـــــــــيلهــا وتنميــة التفكير االبــداعي لــديهم في مبحــث التربيــة االســـــــــالميــة في 

 أطروحة دوالتوراا غير منشورة(ي جامعة امان العربيةي اماني ا ردن.األردن.)

 مى(.   أثر ا تراتيجيات التعمم النشط اي مجمواات المناقشة ا0..9الم دفي محمود  الم )

التح،ير واال تيعاب المفا يمي واالتجا ات نحو تعمم الفي ياء لدى طالب ال،ا 

-0.2ي المجمد الرابع ي العدد الثاني . ص مجلة التربية العلميةا ور الثانوف  . 

022. 

(.   أثر تنوع ا تخدام ا تراتيجيات بعض ا تراتيجيات التعمم النشط اي تعميم 9..9 ندفي محمد )

 حياء امى االت اب بعض المفا يم البيولوجية وتقدير ال ات واالتجاا وحدة بمقرر ا

لة مجنحو االاتماد االيجابي المتبادر لدى طالب ال،ا ا ور الثانوف ال رااي   . 

 .912 -042(ي ص ص 22ي العدد )دراسات في المناهج وطرق التدريس

 . دلير ا تراتيجيات التعمم النشط. باريس : مطابع اليون الو . التعلم النشط( . 5105اليون الوي )

  00/1/9.02تاريخ  يارة الموقع الموقع االلالتروني : 

http://forum.education-sa.com/edu2974 
 

 92/0/9.00تاريخ  يارة الموقع الموقع االلالتروني : 

http://uqu.edu.sa/page/ar/183412 
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 استبانة عناصر التعلم النشط
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 جامعــة الشـرق األوسـط  

 كلية العلوم التربوية   

 قسم المناهج وطرق التدريس

 

 األستاذ الدكتور .................. المحترم:

" درجة ممارسة معلمي المرحلة اإلبتدائية في دولة الكويت عنوان: بتقوم الباحثة بإجراء درا ة      

ي و لك الأحد متطمبات الح،ور امى من وجهة نظر الموجهين والمديرين "لعناصر التعلم النشط 

درجة  الماج تير اي المنا ج وطرق التدريس اي جامعة الشرق ا و ط با ردن. ونظرا  لما ُارا 

انالم من خبرة اي تحاليم أدوات البحث العمميي وما آممو ايالم من تعاوني أضع بين يديالم أداة 

ضرتالم تقديم مالحظاتالم وتعديالتالم الال مةي والتي من المؤالد أن ا  ت  م الدرا ةي متمنية  من ح

 بإثراء ا داة إلخراج ا ب،ورة جيدة ومالئمة   داا الدرا ة. شاالرة لالم ح ن تعاونالم . 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 ثةالباح                                                              

 دالل محمد الرشيدي                                                          

                                                         2104                                                                     

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
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 ـطجامعــة الشـرق األوس 
 كلية العلوم التربوية   

 قسم المناهج وطرق التدريس

 حضرة المدير / الموجه الفاضل :

 ال الم اميالم ورحمة اهلل وبرالاتو:

" درجة ممارسة معلمي المرحلة االبتدائية في تقوم الباحثة بإجراء درا ة بعنوان:  

الأحد  و لكدولة الكويت لعناصر التعلم النشط من وجهة نظر الموجهين والمديرين "، 

متطمبات الح،ور امى درجة  الماج تير اي المنا ج وطرق التدريس اي جامعة الشرق ا و ط 

لدرا ة ة م مة اي إخراج ا. وتعد مشارالتالم اي اإلجابة ان اقرات اال تبانة خطو ا ردنية

بالم توى المطموبي راجية  التفضر باختيار اإلجابة التي ترون ا منا بة لالر اقرةي امما  

بأن البيانات التي  تقدمون ا  تعامر ب رية تامةي ولن ت تخدم  وى  غراض البحث 

 العمميي مع الشالر لالم امى ح ن تعاونالم.

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

 الباحثة                                                                                                 

 دالل محمد الرشيدي                                                                                              

                                                                                                 4.82 
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 المتغيرات الديموغرافية:

 

 

 

  موجو تربوف   □الوظيفة        :                       

 مدير مدر ة    □                                          

  فأقل  نوات 2 □0                  سنوات الخبرة   

  نة 00 نوات الى أقر من  3من□                   )في التوجيه للموجه(

 ( سنة فأكثر00) □         )في اإلدارة المدرسية للمدير(

 

 بكالوريوس□            المؤهل العلمي:   

 ماج تير اما اوق□                                          

 

 ذكر    □                             الجنس : 

 أنثى   □                                         
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قم
لر
ا

 

 

 الفقــرات

 

 

 درجة الممارسة

عالية 

 جدا
 منخفضة متوسطة عالية

منخفضة 

 جدا  

 عناصر التعلم النشط المجال األول : عنصرالحديث واإلصغاء : أول
يستخدم المعلم استراتيجيات تدريس تتيح للطلبة الحوار   (8

 معاً.  

     

 تعلمية تعليمية بخبرات المرور على الطلبة يشجع المعلم   (4

 . حقيقية

     

 والتواصل التفاعل مهارات اكتساب على المعلم الطلبة يشجع  (3

 . اآلخرين مع

     

 المتعلم بلغته ما يقوم بعمله كييهيء المعلم الفرص ليصف   (2

 يتأمل عمله.
     

يشجع المعلم الطلبة على التواصل مع اآلخرين، وتكامل   (0

 الخبرة الجديدة لهم مع الخبرة السابقة باستخدام اللغة .

     

      المالئمة لموضوع الدرس. المعلم الطلبة باإلرشادات يزود  (6

حول القضايا المطروحة يحفز المعلم الطلبة على إبداء الرأي   (7

 بالرفض أو باالتفاق معها.
     

لطلبة بتوجيه ايسعى المعلم للحفاظ على العالقات االجتماعية   (1

 إلى ممارسة الحوار واإلصغاء فيما بينهم .
     

      على طرح وجهات نظرهم المتعددة. يشجع المعلم الطلبة   (9

      اآلخرين.على احترام آراء يشجع المعلم الطلبة   (.8

على طرح األفكار المتعددة لمقارنتها يشجع المعلم الطلبة   (88

 لالتفاق حول رأي واحد.
     

يعمل المعلم على ابتكار طرق إبداعية للمشاركة في مواقف   (84

 حوارية بين الطلبة.
     

ينظم المعلم مواقف حوارية مع أشخاص من المجتمع المحلي،   (83

 المهن(.مثل0) الخبراء، أو أصحاب 
     

      يستخدم المعلم طريقة المجموعات الصغيرة للمناقشة.  (82

ينظم المعلم المواقف التعلمية بما يسمح للطلبة بالحديث أمام   (80

 زمالئهم.
     

      يعرض المعلم للطلبة مشاهد ومواقف لنقدها بعد االستماع لها.  (86

يعزز المعلم الطلبة في أدائهم )الحديث، واإلصغاء( لدعم    (87

 الثقة بالنفس لديهم.
     

      تغذية راجعة فورية لفظية .يقدم المعلم للطلبة   (81

      يشرك المعلم الطلبة في اإلذاعة المدرسية.  (89

      ي،هي المعمم لمطمبة جيدا .  (.4
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قم
لر
ا

 

 

 الفقــرات

 

 

 درجة الممارسة

عالية 

 جدا
 منخفضة متوسطة عالية

منخفضة 

 جدا  

 التعلم النشطالمجال الثاني: عنصرالكتابة: ثاني عناصر 
يمنح المعلم الطلبة فرصة كافية للكتابة بحرية حول   (48

 موضوعات مختلفة.

     

 بخبرات للطلبة الفرص الكثيرة للمرور ينظم المعلم  (44

 . حقيقية للكتابة عنها بمشكالت مرتبطة عملية

     

      يوفر المعلم الفرص للطلبة للكتابة ما اكتشفوه من أفكار .  (43

المعلم الطلبة على اكتشاف األفكار للتوسع بها من يساعد   (42

 أجل الكتابة عنها.

     

      يساعد المعلم الطلبة علىتنظيم كتابة ما تم تحليله من افكار.  (40

يحفز المعلم على التعاون في الكتابة حول المواضيع   (46

 المطروحة.

     

يحرص المعلم على التوازن بين األنشطة التعلمية   (47

 والجماعية( في حصة الكتابة.)الفردية 

     

يطرح المعلم نقاشاً بشأن الكلمات حول الموضوع   (41

 المطروح لكتابتها بدقة متناهية.

     

يشجع المعلم الطلبة على استخدامهم لسجالت التعلم   (49

 لتدوين مالحظاتهم حول أعمالهم. 

     

لطلبة لينوع المعلم من األنشطة التعلمية الكتابية المالئمة   (.3

 لتحقيق األهداف التربوية المنشودة.

     

 المجال الثالث:  عنصر القراءة : ثالث عناصر التعلم النشط

      الناقدة. القراءة على الطلبة يشجع المعلم  (38

 لحفزهم لدى الطلبة داخلية دافعية يعمل المعلم على تطوير  (34

 القراءة المنهجية. على
     

 لحفزهم لدى الطلبة داخلية دافعية يعمل المعلم على تطوير  (33

 القراءة الالمنهجية. على
     

      للطلبة. المالئمة التعلمية القرائية األنشطة ينوع المعلم من  (32

الطلبة عند  لدى بالنفس الثقة يقدم المعلم التعزيز اإليجابي لدعم  (30

 القراءة.
     

      معرفة.اليشجع المعلم الطلبة على القراءة للمشاركة في بناء   (36

      يقدم المعلم التغذية الراجعة للطلبة بعد إنجازهم أنشطة القراءة.  (37

يقارن المعلم بين أداءات الطلبة في القراءة بمعيار محدد   (31

 لإلتقان، بحيث ال تتم مقارنته باآلخرين .
     

المشاريع التي تشجع على  في التنوع المعلم على يركز  (39

 القراءة.
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قم
لر
ا

 

 

 الفقــرات

 

 

 درجة الممارسة

عالية 

 جدا
 منخفضة متوسطة عالية

منخفضة 

 جدا  

      الواجبات القرائية النشطة. في التنوع المعلم على يركز  (.2

 من نمط كل مع تتناسب التي التقييم المعلم أساليب  يختار  (28

 أنشطة القراءة. أنماط
     

      يلخص المعلم المعلومات لدعم فهم األفكار في القراءة.  (24

ينوع  المعلم من األنشطة القرائية المالئمة للطلبة لتحقيق   (23

 األهداف التربوية المنشودة.
     

 عنصر التفكير والتأمل : رابع عناصر التعلم النشط المجال الرابع:
يقوم المعلم بتنمية مهارات التفكير لدى الطلبة من خالل   (22

 استخدام األنشطة اإلضافية .

     

يقوم المعلم بتصميم المواقف التعلمية المشوقة والمثيرة   (20

 للتفكير.

     

يشجع المعلم الطلبة على طرح األفكار والترحيب   (26

 باألفكار الغريبة.

     

      يوفر المعلم الحوافز الالزمة للطلبة من أجل التأمل .  (27

      يمنح المعلم الطلبة وقتا كافيا للتفكير.  (21

ينوع المعلم من فعاليات التعلم المالئمة للطلبة للتفكير في   (29

 المعلومات لتحليلها.

     

يطرح المعلم األسئلة المثيرة للتفكير والتأمل ثم يعطي   (.0

 الطلبة فرصة كافية لإلجابة عنها بحرية.

     

يحث المعلم الطلبة على ربط معارفهم التي يحصلون   (08

عليها داخل الحجرة الدراسية بالمعارف المتعلقة 

باألحداث الجارية في المجتمع، التي تثير التفكير والتأمل 

 لديهم.

     

يعمل المعلم على تحويل الحوارات التي تدور بين الطلبة   (04

إلى أدوات فعالة لتشجيع الطلبة  الحجرة الدراسيةداخل 

 على التفكير والتأمل.

     

يحترم المعلم قدرات الطلبة في التفكير والتأمل ويراعيها   (03

 عند التعامل معهم.

     

دى ل في التفكير والتأمل يعزز المعلم روح المسؤولية  (02

 الطلبة.

     

يعزز المعلم التنافس اإليجابي بين الطلبة في مهارات   (00

 التفكير المختلفة.

     

      يعزز المعلم التعاون بين الطلبة إلثارة التفكير.  (06
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قم
لر
ا

 

 

 الفقــرات

 

 

 درجة الممارسة

عالية 

 جدا
 منخفضة متوسطة عالية

منخفضة 

 جدا  

      العميقة المثيرة للتفكير. األسئلة طرح على المعلم الطلبة يشجع  (07

 الجديدة األفكار بناء على الطلبة قدرة قياسيعمل المعلم على   (01

 لتنظيمها باستمرار.
     

 لدى اإلبداعية والتأملية األعمال يحرص المعلم على زيادة  (09

 إبداعي. بشكل العمل من لتمكينهم الطلبة
     

يشجع المعلم الطلبة على اكتساب مهارات التفكير العليا   (.6

 )التحليل والتركيب والتقويم(.

     

تنمية مهارات حل المشكالت ،  يشجع المعلم الطلبة على  (68

 لتوظيفها في الحياة العامة.

     

يحفز المعلم الطلبة على التأمل في الموضوع الذي قاموا   (64

 بتعلمه، كي يقوموا بتحديد أفكارهم وتطويرها.

     

يصمم المعلم األنشطة التعلمية بحيث تتمحور حول   (63

 مشكالت حقيقية يتطلب حلها إثارة التفكير لديهم.

     

يطرح المعلم الموضوعات على هيئة مشكالت  تثير   (62

 اهتمام المتعلم لتأملها والتفكير فيها.
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 (4الملحق )

 قائمة محكمي أداة الدراسة

 قائمة محكمي أداة الدراسة في االردن 
  

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 التخصص  االسم 

 البحث العممي واالح،اء ا  تا  الدالتور ابد الجبار البياتي

 منا ج وطرق تدريس الدالتور يعقوب أبو حموا  تا  

 منا ج وطرق تدريس ا  تا  الدالتور  اني وشاح

 منا ج وطرق تدريس ا  تا  الدالتور أمين أبو الوف

 تالنموجية التعميم ا  تا  الدالتور ابد الحااظ  المة

 منا ج وطرق تدريس ا  تا  الدالتور غا ف جمار خميفة

 إدارة تربوية م دف الشريفياال تا  الدالتور اباس 

 منا ج وطرق تدريس الدالتور من،ور الوريالات



011 
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 قائمة محكمي أداة الدراسة في دولة الكويت
 

 

 

 

 التخصص  االسم 

 منا ج وطرق تدريس  الدالتورا المثوم الالندرف

 منا ج وطرق تدريس الدالتورا دالر ال ندار

 وطرق تدريسمنا ج  الدالتور ابدالرحمن الدويمة 

 منا ج وطرق تدريس الدالتور اادر النجار 

 منا ج وطرق تدريس  الدالتور نورف الوتار


