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مدتوى مماردة مبادئ التعلم النذط في تدريس اللغةة العربيةة لطلبةة     

 المرحلة األدادية العليا في مةديريتي تربيةة الرفةيوة وةفةبة ال ةر       
 .من وجهة نظر معلميها

 
 *اجلعافرةعبد اهلل يوسف فالح  .د           

 
 الملخص

 
تر سددإ ى ددك   عنددس وددم اردد مب ائ رسددإ اةدد ط    دد يس    غندد   دد   ددتر     س ددإ هددت ه هددل    

  يربيدددإ  ةسةدددإ   ئرسسدددإ  عس سددديإ   يسيددد   ددد  ادددت ر     ربيدددإ   ر دددي إ    دددةإ   عدددر  ادددم    دددإ   دددر 
 ددغ    ئيسدد ،  هةر ددل    يسيئيددإ،    ئغةيددإ    يسيئيددإ.  ت،    م ددمك لددل ى وسددك غيددر ا  يددر  ايسئي دد

( ايسئدد و  ايسئدإ،  ه يدر   ب  ةر يدإ   يندم ةيإ   ةةييدإ.  دد  228 سدإ   يندم ةيإ ادم  عم ده ويغدإ   تر 
(  يرة،        حيق ام  ت     ية    . غظ رت    ةج 33  ئي   س ة  إ   ل     رض  ش ئسه وسك 

غن طر إ ائ رسإ ايسئ    س إ   يربيإ  ئة ط     يس    غن    ءت ا مسةإ      ئجد تت    تر سإ:
  سرددا   ئييدد ر   ئ ةدد   دد  يددإ:    دد يس   ر ع ر  دد ،   رط رة    دد يإ،   سدد ر  يجي ت    ددتر   ثال

 يدىب  ئ  يدر   جدغ   (α=0,05  مط  ر ق ذ ت طت دإ ىس د ةيإ وغدت ارد مب   تت دإ    تر سإ، 
وسدددك اجددد ل   ددد يس   ر ع ر  ددد ،  لدددل ى غظ دددرت   غ ددد ةج   دددمط  دددر ق ذ ت طت دددإ   ددد  إل  ر ددد ث 

   يسيئيدددإ   ددد  إل ات ر دددإ  ربيدددإ  إ يدددىب  ئ  يدددر   ئغةيددد (α=0,05   تت دددإ  غدددت ارددد مبىس ددد ةيإ و
ودت    دمط  در ق ذ ت طت دإ ىس د ةيإ وغدت ارد مب   تت دإ  ر ع ر   ،   ر ي إ وسك اج ل    يس  

 α=0,05) مط  تت   ثاليإ  وسك   ئيي س   عس ، اج ل ام   ئج  يىب  ئ  ير   خةرة وسك لل  
 جدغ     ئغةيدإ وسدك  يدىب  ئ  يدرا   (α=0,05 ت إ ىس  ةيإ وغت ار مب   تت دإ  ر ق ذ ت ط

 ى ك وتط ام    م ي ت. إ    ضمء   غ  ةج، هس ه   تر س  ئيي س   عس ، 
 
 
 
 
 
 .األردن، الزرقاءجامعة  كلية الًتبية،*
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 املؼدمة:   -1

لتغريات االجتماعية والثقافية تيجة  ا، ومتسارعة؛ نتواجو النظم الًتبوية على مستوى العامل ربديات كثرية
واحلضارية اليت يشهدىا العامل، واليت جاءت استجابة حتميةة للتقةدم العلمةا وادلعةرا، واالن جةار السة ا ، 

وىذه بدورىا أّدت إىل مراجعة شاملة دلنظومة التعلةيم ا  ، واالتصاالت.والتطور اذلائل ا رلال الت نولوجيا
والنامية على حةد سةواء، لقناعتهةا بةلن التعلةيم التقليةدي ا اةورتو احلاليةة لة  يسةتطي   ،دول العامل ادلتقدمة

، التعلةةيم رواذباىةةات حديثةةة لتطةةوي ،ورغباتةةو؛ وقةةد أدى ذلةةجي إىل إغلةةاد مةةدا ل ،أن ػلقةةح حاجةةات ادلةةتعلم
، إم انيةةةة تعلمةةةوالتعليميةةةة التعلميةةةة، مةةة  إقابةةةا ادلطلةةةح ب ةوجعلةةةو زلةةةور العمليةةة ،ممؤكةةةدة دور ادلةةةتعل وربديثةةةو

 وحاجاتو.  ،وذكاءاتو ،قدراتوأساليب التعلم اليت تتناسب م   وإذا توافرت ل والواول بو إىل مستوى اإلتقان
 ،ومةةةةةةدا ل ،أسةةةةةةاليب مالةةةةةةنظم الًتبويةةةةةةة إىل اسةةةةةةت دا ىولقةةةةةةد دفعةةةةةةا ىةةةةةةذه التحةةةةةةديات القةةةةةةائم  علةةةةةة

حلالةةة احلةةرية   ط الةةذي جةةاء نتيجةةةكةةالتعلم النشةة  اتيجيات تعليميةةة تعلميةةة تتناسةةب مةة  صبيعةةة العصةةرواسةةًت 
انةدماج  مواالرتباك اليت يش و منها ادلتعلمون بعد كل موقف تعليما، واليت ق   أن ت سر بلبا نتيجة عةد

 (49، 0222)السةةةةيد ،ادلعلومةةةةات اجلديةةةةدة بصةةةةورة حقيقيةةةةة ا أذىةةةةابم بعةةةةد كةةةةل نشةةةةا  تعليمةةةةا تقليدي
 ،ادلمارسةةةات الًتبويةةةة مةةة   ةةةالل لم ا ادلوقةةةف التعليمةةةاابيةةةة ادلةةةتععلةةةى إغل وتعتمةةةد فلسةةة ة الةةةتعلم النشةةةط
والبحةث  ،يتم التعلم عة  صريةح العمةل إذ ف إىل ت عيل دور ادلتعلم وتعظيموواإلجراءات التدريسية اليت هتد

، وت ةةوي  القةةةيم، واكتسةةاب ادلهةةةارات ،احلصةةةول علةةى ادلعلومةةةات والتجريةةب، واعتمةةةاد ادلةةتعلم علةةةى ذاتةةو ا
 (.        53 ،0222ورجا، )سعيد  واالذباىات

علةةةى  يةةة   واسةةةت دام الةةةتعلم النشةةةط ا العمليةةةة التعليميةةة التعلميةةةة، إىل األ ةةةر الةةةذي يًتكةةة وترجةة  أعليةةةة
فهةو ال يركةز ، Yoder&Hocherar, 2005, 91))عنااةرىا مة  مةتعلم، ومعلةم، وبيفةة اة ية، ومنهةاج

، والقةدرة علةى حةل ادلشة الت، وازبةاذ القةرارات، وإظلا على تنمية الت  ةري احل ظ والتلق  لدى ادلتعلم ىعل
ادلةةةةةةةةتعلم  مةةةةةةةةاي تسةةةةةةةةب ه  ذيلةةةةةةةةواألسةةةةةةةةلوب ال ،والعمةةةةةةةةل اجلمةةةةةةةةاعا، والةةةةةةةةتعلم التعةةةةةةةةاو ، وعلةةةةةةةةى الطريقةةةةةةةةة

       (,Taraban, 2007  (960وادلهارات اليت سب نو م  االستقاللية ا التعلمادلعلومات،
ذلةا ينهمةجي الطالةب ا األنشةطة الصة ية، بةداًل مة  على أنةو الطريقةة الةيت مة   الويعّرف التعلم النشط 

 فيةو  ادلةر  لةورنزن ويةرى(، ,Paulson&Faust, 2006 211)أن ي ةون فةرداً يتلقةى ادلعلومةات مة  غةريه
(Lorenzen, 2006, 19 ) ا األنشطة الةيت تةتم  ةبادلشاركة ال اعلصريقة لتعليم الطلبة بش ل يسمح ذلم
إىل  السليبالش ص ادلستم  ىو أبعد م  دور إىل ما ل ذىم تلجي ادلشاركة دا ل احلجرة الدراسية، حبيث ت

العمليةة التعليميةة التعلميةة دا ةل  ا ا نةاءيل ذ زمام ادلبادرة ا األنشطة ادل تل ة اليت تتم مة  زمالئةو  متعلم
( أن ادلةتعلم ىنةا غلةب أن ين ةر  Bonwell& Eison, 1991, 34)ويرى بون ول وآيسة  غرفة الصف،

 ,Cook& Hazelwood 297) أكثةر شلةا يسةتم ، ويضةيف كةوك وىةازلود ، والت  ةري دبةا يعمةللعمةلبا

 ،عطيةةةات التقنيةةةة احلديثةةةة بلنواعهةةةا ادل تل ةةةة، وأسةةةاليبدلفعاليةةةات الةةةتعلم النشةةةط مشةةةول ( ضةةةرورة , 2002
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ألنشةطة وا ،واألساس م  كل ىذه اإلجةراءات ، وإسًتاتيجيات تدريس متنوعة؛  حبيث يتمثل اذلدف األول
 . هميا تشجي  الطلبة على تعليم أن سهم بلن سهم ربا إشراف معلم

جةةةاء العمةةةل علةةةى  ط ا العمليةةةة التعليميةةةة التعلميةةةةونظةةةراً لةعليةةةة ال بةةةرية الةةةيت ػلظةةةى هةةةا الةةةتعلم النشةةة
وادلناقشةةةةةة، والعصةةةةةف الةةةةةذى ، وحةةةةةل ادلشةةةةة الت،  ،واسةةةةةًتاتيجياتو ادل تل ةةةةةة، كةةةةةاحلوار ،اسةةةةةت دام أسةةةةةاليبو

كتشةاف، والةتعلم التعةةاو ، وتعلةم األقةةران، والةتعلم الةةذاد، ولعةب األدوار، واخلةةرائط ادل اىيميةة، والةةتعلم واال 
االل ًتو ؛ لقدرهتا على إعطاء اورة واضحة ع  األظلا  اليت يست دمها التالميذ ا ال صل، وقدرتو على 

 الةةةذي يوه ونةةةو، وربةةةط مةةةا يتعلمونةةةو إشةةةراك التالميةةةذ ا العمليةةةة التعليميةةةة مةةة   ةةةالل نوعيةةةة اجلهةةةد الةةةذى 
وادلعلومات اليت تثةري اىتمةامهم، وتوهيةف ادلعرفةة  ،وتطبيقو ا حياهتم، وتعلمهم للم اىيم ،خبرباهتم السابقة

 ,Henson & Elberعة  صريةح شلارسةة مةا تعلمةوه، وتنميةة اذباىةاهتم اإلغلابيةة ضلةو ادلةادة الةيت يدرسةوبا 
1999,87-89) , 1997,57,Appleton ( . 

م  ال  ايات اليت غلب أن قتل ها  لوجيا التعليم ا ادلواقف الص يةوتُعد قدرة ادلعلم على توهيف ت نو 
(، ألن :0202440للواةةةول إىل تعلةةةم نشةةةط، ُقّ ةةة  ادلةةةتعلم مةةة  مواجهةةةة ربةةةديات العصةةةر)ب  الةةةدوما ،

ىل ابت ةار مواقةف تعليميةة جديةدة، توهيف تقنيات التعلم االل ًتو  ا ادلواقةف التعليميةة سةيؤدي بةادلعلم إ
(، 924:  0202)ادلشةاعلة وآ ةرون ، والتعةاون بة  الطلبةة ،وادلناقشة ،تؤدي إىل تعلم نشط يعزز ادلشاركة

وبُعةةد التعلةةيم باسةةت دام الةةتعلم االل ةةًتو  مةة  اسةةًتاتيجيات التعلةةيم ال عالةةة، وىةةو صريقةةة للةةتعلم باسةةت دام 
ووسةةةائطو ادلتعةةةددة ا ادلواقةةةف الصةةة ية ادل تل ةةةة، وقةةةد  ،وشةةةب اتو ،آليةةةات االتصةةةال احلديثةةةة مةةة  حاسةةةوب

وربسةةةةةينها  ،ر العمليةةةةةة الًتبويةةةةةةيشلةةةةةا أدى إىل تطةةةةةو  ة ا ت نولوجيةةةةةا الًتبيةةةةةة والتعلةةةةةيمأحةةةةةدث اسةةةةةت دامو  ةةةةةور 
(49,Guckel &Ziemer, 2002    .) 

ادة دافعيةةتهم للةةتعلم، واالتصةةال ا ربصةةيل الطلبةةة، وزيةة ،وشلةةا يؤكةةد أ ةةر اسةةت دام ت نولوجيةةا ادلعلومةةات
االبت ةةةاري، والقةةةدرة علةةةى حةةةل ادلشةةة الت، وتعزيةةةز مبةةةدأ الةةةتعلم التعةةةاو ، والةةةتعلم  وتنميةةةة قةةةدرات الت  ةةةري

 ,Albejadi)مثةل  ، نتةائ  بعةا الدراسةات السةابقةالذاد، وتقليل زم  التعلم، وتثبيا ادل ةاىيم وتقريبهةا
 ،0202والنجةةدي،  90، 0202النةةاعيب،و  ،30 ، 0224وقطةةاوي،  ،وعشةةا ،سةةنينة وأبةةو 42 ,2000

059   .) 
 تبة  معرفةة ادلةتعلموالن س أن فلس ة التعلم النشةط تقةوم علةى النظريةة البنائيةة، الةيت  ،ويرى علماء الًتبية

فيهةةا ومهةةام حقيقيةةة قةةر  ،مواقةةف مةة مةة   ةةالل ت اعلةةو ادلباشةةر مةة  مةةادة الةةتعلم، وربطهةةا دب ةةاىيم سةةابقة، 
 ةةاىيما لةةدى ادلةةتعلم ال يتحقةةح إالا مةة   ةةالل الت ةةاوئ االجتمةةاعا ا بيفةةة تعاونيةةة؛ ألن النمةةو ادل ادلةةتعلم،

وذلذا ينبغا أن يهيئ ادلعلمون فرااُ مناسبة م  النشا ، ليمارسها ادلتعلمون ا أي مرحلة، لتطةوير أبنيةتهم 
 (.09 ،0224الزايدي،  ادلعرفية

ة الًتبويةةةةةةةةة ادل تل ةةةةةةةةة، إالّ أن فنةةةةةةةةجي     مةةةةةةةة  األعليةةةةةةةةة ال بةةةةةةةةرية الةةةةةةةةيت ربظةةةةةةةةى هةةةةةةةةا مةةةةةةةةد الت العمليةةةةةةةة ومةةةةةةةة 
Fink,1999:312) لم الةذي يعتمةد عليةو بشة ل أساسةا، ( يرى أن أىم عناار النظام التعليما ىو ادلع
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وادلهةارات  ،حلصول على نوعية ذات جودة عالية م  الطةالب، وا القةرن احلةادي والعشةري  تُعةد ادلعرفةةا ا
 إىل معةةايري يسةةت دم أسةةاليب فعالةةة ا التةةدريس ىةةو م تةةاح الواةةول م تةةاح النجةةاح، وادلعلةةم ادلتميةةز الةةذي 

( أن التغيري الًتبوي معتمد إىل حد كبري على ما يعتقةد (Fullan,1991, 126 عالية اجلودة، ويؤكد فوالن
 ،الةةةذي قتلةةةجي ال  ايةةةات الش صةةةية ودة العاليةةةة مةةةرتبط بةةةادلعلم ال  ةةةابةةةو ادلعلةةةم ويعملةةةو، فةةةالتعليم ذو اجلةةة

 وادلهنية اليت ذبعلو قادراً على تقدمي تعليم نوعا متميز. ،وال نية
يرى الًتبويون أن أية جهود أو زلاوالت تبذل ا التطوير الًتبوي ل  ربقح أىةدافها، وسةي ون مصةريىا و 

؛ وذلةةذا البةةد مةة  إعةةداد ادلعلمةة  ا ادلقةةام األول تطةةوير ادلعلةةم وتنميتةةو مل تل ةةذ باعتبارىةةا ا ، إذااإل  ةةا 
االن جةةار ادلعةةرا، وسةةرعة هم ل ةةا ي ونةةوا قةةادري  علةةى القيةةام بادلهةةام ال بةةرية ادلطلوبةةة مةةنهم ا هةةل وتنميةةت

 (.054 ،0202الس اف، )االتصاالت اليت يشهدىا عامل اليوم 
ومتطلباتةةو سةةعى النظةةام الًتبةةوي ا األردن  ةةالل مراحلةةو الطويلةةة إىل تن يةةذ  ،دلواجهةةة ربةةديات العصةةرو 

والةيت تناولةا  ،(0494لية، وسبثل ذلةجي خبطةة التطةوير الًتبةوي الةيت بةدأت منةذ عةام )بعا اإلجراءات العم
 يةة  مةةد الت العمليةةة الًتبويةةة الرئيسةةة كةةادلعلم، وادلنهةةاج وغريىةةا،  حيةةث   تةةدريب ادلعلمةة  علةةى كي يةةة 

لةيت تقةود إىل توهيف التعلم اإلل ةًتو ، وك ايةات إدارة الصةف، وت عيةل االسةًتاتيجيات التدريسةية احلديثةة ا
(، ومة  ىةةذا ال يةزال ىنةةاك جةدل كبةةري بة  سلتلةةف األوسةا  حةةول مةةدى 52  ،0440الةتعلم النشةةط)درّه، 

ادلعلمةةةةةة  وشلارسةةةةةةتهم ال عليةةةةةةة  انتقةةةةةةال أ ةةةةةةر التةةةةةةدريب إىل الواقةةةةةة  ال علةةةةةةا ا غرفةةةةةةة الصةةةةةةف، ومةةةةةةدى قناعةةةةةةة
 .سًتاتيجياتوإل

 :       مشؽؾة الدراسة  -2

الناميةةة، ومنهةةا األردن ربةةديات كبةةرية ا العصةةر احلةةاف؛ نتيجةةة لالن جةةار  تواجةةو الةةنظم الًتبويةةة ا الةةدول
 التوقعةةةات، إضةةةافة إىل  ادلعةةةرا، وسةةةرعة االتصةةةاالت وسةةةهولة نقةةةل ادلعلومةةةة، وتزايةةةد السةةة ان بشةةة ل ي ةةةو 

دن  انةةات ادلاليةة ا األردن ربديةداً مةة  علمنةا بةةلن األر كةل ىةةذا يرافقةو ُشةح اإلم  اإلقبةال ال بةري علةةى التعلةيم
نصةر البشةري ادلؤىةل مة  أىةم مصةادر البلةد االقتصةادية؛ وذلةذا ويُعةد الع .نظر إىل التعلةيم علةى أنةو اسةتثماري
زال ىنةاك تبةاي  واضةح ية اومة  ىةذا مة ةالل التعلةيم،   إىل مواكبة معطيات العصةر مة األردن جاىداً  سعىي

ًتبويةةة ادلسةةت دمة ا الواقةة  ال علةةا واالسةةًتاتيجيات ال ،بةة  الًتبةةوي  ا األردن حةةول مةةدى فاعليةةة اخلطةةط
دا ةل الغرفةةة الصةة ية، إذ صلةةد أن الشةة وى مةة  تراجةة  التعلةةيم واةةلا إىل مرحلةةة ُتشةة ل هتديةةداً دل رجاتةةو، 

يةرون  الةذي وأوليةاء األمةور،  ،وادلشةرف  الًتبةوي  ،وىذه الش وى م  أعلى القيادات الًتبوية، وم  ادلعلم 
سةةةةتوى جيات تدريسةةةةية تقليديةةةةة، ال ترقةةةةى إىل مواسةةةةًتاتي ،ادلعلمةةةة  بطرائةةةةح أن العمليةةةةة التعليميةةةةة تن ةةةةذ مةةةة 

ودلواجهةةة ذلةةجي قامةةا وزارة الًتبيةةة والتعلةةيم بتةةدريب ادلعلمةة  علةةى  يات الةةيت تشةةهدىا األل يةةة الثالثةةة.التحةةد
لم مبةةةةادئ الةةةةتعلم النشةةةةط ا العمليةةةةة التدريسةةةةية، وا كافةةةةة ادلباحةةةةث الدراسةةةةية، وا رلةةةةاالت سلتل ةةةةة كةةةةالتع

وء  طة التطوير الًتبوي ض اإلل ًتو ، واإلدارة الص ية، وتوهيف اسًتاتيجيات التدريس احلديثة ادل تل ة ا
بقا نظرياً ومل  دقائمة، أي أن التغيري ادلنشو  تزال ا(، إالّ أن الش وى م0494) بتن يذىا منذ عام اليت بُدئ
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الًتبةةةوي األرد ، يةةةرى أن ىةةةذه الشةةة اوى دان يصةةةل إىل الغرفةةةة الصةةة ية، ومةةة   ةةةالل  ةةةربة الباحةةةث ا ادليةةة
؛ ألن شلارسات ادلعلم  الص ية ال علية ا غالبيتهةا، ال زالةا تقةوم علةى التلقة  وح ةظ ادلعلومةات، مسوغة

أههةةةرت أعليةةةة وفاعليةةةة الةةةتعلم  -الةةةيت اسةةةتطاح الباحةةةث الواةةةول إليهةةةا -أن نتةةةائ  الدراسةةةات السةةةابقة مةةة 
ل اعلةةةة، واسةةةًتاتيجيات التةةةدريس احلديثةةةة ا العمليةةةة التعليميةةةة التعلميةةةة، وا اإلل ةةةًتو ، واإلدارة الصةةة ية ا

 & Almaghzome 201:1991 ,54 ،0202واإلبةةةراىيم، مواجهةةةة التحةةةديات الًتبويةةةة )اذلةةةامشا
Awahd ,2010 27 ,Hall, Guckel& Ziemer, 2002 :108,). 
ن تةد  نسةبة إقبةال الطلبةة أ ((Albright&Wojcikiewicz,2001,644 وترى أولربايا ووج ويز

الضةعف ا اللغةة العربيةة اةبح أقد على تعلم مهارات اللغة، يرج  إىل عدم تنوي  إسًتاتيجيات التدريس. و 
والبحث ع  احللول العملية دلعاجلتهةا، ونظةراً لنةدرة  ،لدى الطلبة، م  القضايا اليت تستدعا الوقوف عندىا

ولةةا مةةدى شلارسةةة معلمةةا اللغةةة العربيةةة ا ادلرحلةةة األساسةةية الةةيت تنا -ا حةةدود علةةم الباحةةث -الدراسةةات
بةةرزت مشةة لة الدراسةةة الةةيت جةةاءت لت شةةف عةة   ئ الةةتعلم النشةةط ا الواقةة  العملةةاالعليةةا ا األردن دلبةةاد

مسةةةتوى شلارسةةةة معلمةةةا اللغةةةة العربيةةةة ال عليةةةة دلبةةةادئ الةةةتعلم النشةةةط ا الغرفةةةة الصةةة ية ا رلةةةاالت الةةةتعلم 
إلدارة الصةةةة ية، وتوهيةةةةف اسةةةةًتاتيجيات التةةةةدريس ادل تل ةةةةة. وهةةةةذا تتحةةةةدد مشةةةة لة الدراسةةةةة اإلل ةةةةًتو ، وا

 بالسؤال الرئيس اآلد:
ما مستوى شلارسة مبادئ التعلم النشط ا تدريس اللغة العربية لطلبة ادلرحلة األساسية العليا ا مديرييت 

 ادلتغريات؟ تبعاً لبعا وقصبة ال رك م  وجهة نظر معلميهاتربية الراي ة، 
 أهداف الدراسة:  -3

ىةةذه الدراسةةة حةةول معرفةةة مةةدى شلارسةةة معلمةةا اللغةةة العربيةةة دلبةةادئ الةةتعلم النشةةط ا  فتتمحةةور أىةةدا
ا   ة، وقصبة ال رك،  م  وجهة نظةرىمأ ناء تعليمهم لطلبة ادلرحلة األساسية العليا ا مديرييت تربية الراي

 ،للوقةةوف علةةى جوانةةب القةةوة رة الصةة ية، وإسةةًتاتيجيات التةةدريسا ال ةةة رلةةاالت: الةةتعلم اإلل ةةًتو ، واإلد
 مةةةةرورىم بالتةةةةةدريب ا أ نةةةةاء اخلدمةةةةةةبعةةةةةد  هم ا كةةةةل رلةةةةةال مةةةة  رلةةةةةاالت الدراسةةةةةوجوانةةةةب الضةةةةعف لةةةةةدي

والستقصاء أ ر اجلنس، وسنوات اخلربة، وادلنطقة التعليمية على مدى ادلمارسة ال علية دلباديء التعلم النشط 
 لا. ا الواق  ال ع

وا ضوء نتائ  الدراسة، سيتم تقةدمي التواةيات الةيت مة  شةلبا مسةاعدة القةائم  علةى إعةداد ادلعلمة  
 وتلىيلهم .

 أسئؾة الدراسة: -4

 حاولا ىذه الدراسة اإلجابة ع  السؤال  اآلتي : 
ة العليةا ما مستوى شلارسة مبادئ الةتعلم النشةط ا تةدريس اللغةة العربيةة لطلبةة ادلرحلةة األساسةي  -4-1

 سًتاتيجيات التدريس؟اإلل ًتو ، واإلدارة الص ية، وا م  وجهة نظر معلميها ا رلاالت التعلم
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ا مسةةتوى شلارسةةة  (α=0.05 ىةةل توجةةد فةةرو  ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةة  -4-2
 ىنظةةر معلميهةةا علةةمبةةادئ الةةتعلم النشةةط ا تةةدريس اللغةةة العربيةةة لطلبةةة ادلرحلةةة األساسةةية العليةةا مةة  وجهةةة 

 ال لا ؟ سوعلى ادلقيا ،رلاالت الدراسة
 أهؿقة الدراسة: -5

 ت م  أعلية الدراسة احلالية ا اآلتية:
وادلسةةؤول  ا وزارة الًتبيةةة والتعلةةيم ا األردن دبعلومةةات واقعيةةة  ،تزويةةد مت ةةذي القةةرار إم انيةةة -5-1

 شط ا العملية التعليمية التعلمية. ع  مستوى شلارسات معلما اللغة العربية دلبادئ التعلم الن
تزويةةةد ادلعلمةةة  وادلعلمةةةات، وادلشةةةرف  الًتبةةةوي ، وادلهتمةةة  بقائمةةةة تشةةةتمل علةةةى مبةةةادئ الةةةتعلم  -5-2

الةةةيت أاةةةبحا مةةة  متطلبةةةات صلةةةاح العمليةةةة التعليميةةةة التعلميةةةة ا العصةةةر النشةةةط واسةةةًتاتيجياتو ادل تل ةةةة، 
 احلاضر.

ا الوقةةا الةةذي يواجةةو فيةةو العةةامل ربةةدياً كبةةرياً نتيجةةة   ااجمةةال التعليمةةاوضةةوعاً مهمةةاً اتناوذلةةا م -5-3
 االن جار ادلعرا، والتزايد الس ا ، و ورة االتصاالت ادل تل ة.  

 أعلية اللغة العربية اليت تعد ادل تاح الرئيس لعملييت التعليم والتعلم ا ادلباحث األ رى.  -5-4
جةةو اللغةةة العربيةةة، وادلتمثلةةة بالضةةعف الواضةةح لةةدى اخلةةرغل ، وعلةةى التحةةديات ال بةةرية الةةيت توا -5-5

 سلتلف ادلستويات التعليمية، وكي ية مواجهة ذلجي.
نُةةدرة الدراسةةات السةةابقة الةةيت حبثةةا ا مسةةتوى شلارسةةات معلمةةا اللغةةة العربيةةة دلبةةادئ الةةتعلم   -5-6

 .النشط ا العملية التعليمية التعلمية

 حمددات البحث:  -6

 لدراسة احلالية على احملددات اآلتية:تقتصر ا
 (.0202/0200: صُبقا الدراسة ا ال صل الدراسا الثا  م  العام الدراسا) احلدود الزمنية -6-1
صبقا الدراسة ا مديرييت تربية قصبة ال رك ا إقليم اجلنةوب، ومديريةة تربيةة  احلدود ادل انية:  -6-2

 ن.لواء الراي ة ا إقليم الوسط ا األرد
احلةةةدود البشةةةرية: اقتصةةةرت الدراسةةةة علةةةى عينةةةة مةةة  معلمةةةا اللغةةةة العربيةةةة شلةةة  يدرسةةةون ادلرحلةةةة  -6-3

 ( معلماً ومعلمة.009األساسية العليا، وبلغ عددىم) 
 ،ي ًتئ الباحث أن األداة ادلصممة لقيةاس مسةتوى شلارسةة مبةادئ الةتعلم النشةط لةدى معلمةا -6-4

اةةةادقة ومناسةةةبة للدراسةةةة احلاليةةةة، وتقةةةيس مةةةا وضةةةعا  األساسةةةية العليةةةا ربيةةةة ا ادلرحلةةةةومعلمةةةات اللغةةةة الع
 لقياسو.

 التعريػات اإلجرائقة: -7

 ل قرات االستبانة اخلااة ومعلمة اللغة العربية ع   ،درجة استجابة معلم مستوى املؿارسة: -7-1
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 األساسية العليا.                         مدى شلارستو دلبادئ التعلم النشط ا تدريس اللغة العربية لطلبة ادلرحلة  بتقومي
صريقةة تعليميةة تعلميةة توهةف االسةًتاتيجيات التعليميةة التعلميةة الةيت تسةمح   التعؾم الـشط: -7-2

، وادلشةةةاري ، واحلةةةوار البنةةةاء اإلغلةةةا ، والتمرينةةةاتغلابيةةةة ال اعلةةةة ا األنشةةةطة، ركة اإلللطالةةةب ادلةةةتعلم بادلشةةةا
مةة   ةةالل  ال ةةة رلةةاالت:  والتلمةةل العميةةح، والةةتعلم الةةذاد واعا، والتحليةةل السةةليم،الةة وادلناقشةةة، والت  ةةري

التعلم اإلل ًتو ، واإلدارة الص ية، واسًتاتيجيات التدريس، وىا دبجملها تش ل مبادئ التعلم النشةط ا 
 العملية التعليمية التعلمية. 

لة التعليم األساسا ا األردن وسبتد م  احللقة الثالثة م  مرحىا  :املرحؾة األساسقة العؾقا -7-3
 الصف الثام  األساسا حىت العاشر األساسا. 

اإلقلةيم الةذي تتبة  لةو مديريةة الًتبيةة والتعلةيم، واألردن مقسةم إداريةاً إىل  املـطؼة التعؾقؿقةة:  -7-4
  ا الوسةةط  ال ةةة أقةةاليم: اجلنةةوب، والوسةةط، والشةةمال، وقصةةبة ال ةةرك تقةة  ا اجلنةةوب، ولةةواء الراةةي ة يقةة

 ضم  زلافظة الزرقاء.
علةى  دتوجيو سلوك ادلتعلم  ا أ نةاء درس اللغةة العربيةة مة  ادلعلةم، دبةا يسةاع إدارة الصف: -7-5

دا ةةةل احلصةةةة،  ربقيةةح أىةةةداف الةةةدرس علةةةى النحةةةو الةةذي يسةةةاعد علةةةى ترشةةةيد جهةةةود معلةةم اللغةةةة العربيةةةة،
 ريس وأدواتو.واستثمار وقا احلصة، واالست دام األمثل لوسائل التد

 الدراسات السابؼة:  -8

 الدراسات العربقة: -8-1

والبحوث الًتبوية ذات العالقة دبوضوح مبادئ التعلم  ،استطاح الباحث الواول إىل عدد م  الدراسات
وجوانةب اال ةتالف  ،النشط ا التعليم، وال بةد مة  عةرئ أىةم ىةذه الدراسةات للوقةوف علةى نقةا  الشةبو

 الية. وب  الدراسة احل ،بينها
( الةيت ىةدفا إىل تقصةا ك ايةات اإلدارة الصة ية 0444وكان ب  ىذه الدراسات دراسةة النويصةر) -

( 522) ت ونةةا عينةةة الدراسةةة مةة و لةةدى ادلعلمةة  بادلةةدارس ادلتوسةةطة احل وميةةة للبنةة  ا مدينةةة الريةةائ. 
أفةةراد عينةةة الدراسةةة ألعليةةة  أههةةرت النتةةائ  ارت ةةاح تقةةديرات و ( موجهةةاً تربويةةاً. 23( مةةديراً، و)22معلةةم، و)

 ك ايات اإلدارة الص ية ا العملية التعليمية التعلمية، إالّ أّن غالبية ك اياهتا سبارس بدرجة متوسطة.  
( دراسةةةة ىةةدفا إىل معرفةةةة وجهةةةات نظةةةر معلمةةا ادلرحلةةةة األساسةةةية الةةةدنيا، 0222) وأجةةرى زامةةةل -

م التعلم النشط ا زلافظيت رام اهلل، ونةابلس وتلل ةا ومعلماهتا ا مدارس وكالة الغوث الدولية ضلو شلارسته
( فقةةةرة وأههةةةرت نتةةةائ  52( معلمةةةا ومعلمةةةة. وصةةةور الباحةةةث اسةةةتبانة م ونةةةة مةةة  )43عينةةةة الدراسةةةة مةةة  )

دراسةةتو وجةةود فةةرو  دالةةة إحصةةائيا ا وجهةةات نظةةر معلمةةا ادلرحلةةة األساسةةية الةةدنيا ومعلماهتةةا ضلةةو شلارسةةة 
اإلنةةاث مةة  عةةدم وجةةود فةةرو  دالةةة إحصةةائيا بةة  ادلعلمةة  ضلةةو شلارسةةة الةةتعلم  مبةةادئ الةةتعلم النشةةط، لصةةاح
    ادلؤىل العلما، واحملافظة،  وسنوات اخلربة، والصف الذي يدرسو ادلعلم. النشط تبعا دلتغريات الدراسة:
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(  دراسة ىدفا إىل تقومي 0224) وا رلال التواال الص ا وإدارة الصف، أجرى سلوم والغافري -
اىات ضلو ك اييت؛ التواال، وإدارة الصف لدى صالبات كلية الًتبية بعةربي ومعلمةات الظةاىرة جنةوب االذب

سةلطنة ُعمةان. ولتحقيةح أىةداف الدراسةة صةّور الباحثةةان اسةتبانة موزعةة علةى رلةال  علةا: التوااةل الصةة ا، 
( معلمة 22وم  ) -بعةالرا-( صالبة معلمة م  سنة الت رج 039وإدارة الصف. وتلل ا عينة الدراسة م )

مةة  مةةدارس التعلةةيم األساسةةا. أههةةرت نتةةائ  الدراسةةة وجةةود ارت ةةاح ملمةةوس ا تقةةديرات االذباىةةات علةةى 
ادلقياس ال لا وأجزائو، وجاءت ا ادلرتبة األوىل إدارة الصف. كما أههرت عدم  وجود فرو  دالة إحصائياً 

 ب  اذباىات الطالبات وادلعلمات ا ادليدان.
(، دراسةة ىةدفا إىل 0224) ال الدراسات االجتماعية أجرى أبو سنينة، وعشةا، وقطةاويوا رل  -

معرفة درجة شلارسة مبادئ التعلم النشط ا تدريس مادة الدراسات االجتماعية م  وجهة نظر معلميهةا ا 
أىةداف ( معلمةاً ومعلمةة، ولتحقيةح 42مدارس وكالة الغوث الدولية ا األردن. ت ونةا عينةة الدراسةة مة )

أههةةرت نتةةائ  الدراسةةة أن متوسةةط تقةةدير معلمةةا و ( فقةةرة. 52الدراسةةة اةةمم البةةاحثون أداة م ونةةة مةة  )
الدراسات االجتماعية لدرجة شلارستهم دلبادئ التعلم النشط على األداة ال لية كان بدرجة عالية، وأههرت 

ات االجتماعيةةةة لدرجةةةة وجةةةود فةةةرو  ذات داللةةةة إحصةةةائية بةةة  متوسةةةطات تقةةةديرات معلمةةةا مةةةادة الدراسةةة
شلارستهم مبادئ التعلم النشط، تعزى دلتغري اجلنس ولصاح اإلناث، ا ح  كش ا ع  عدم وجود فةرو  

 ذات داللة إحصائية ب  متوسطات تقديرات معلما مادة
( دراسةة ىةدفا 0202) وأما ا مبحث الًتبية اإلسالمية، فقد أجرى ادلشةاعلة والطوالبةة واخلزاعلةة -

ة مدى توهيف معلما الًتبية اإلسالمية ا ادلرحلة األساسية العليا للتعلم االل ًتو . ت ونا عينة إىل معرف
( معلمةةاً ومعلمةةة يدرسةةون مباحةةث الًتبيةةة اإلسةةالمية ا ادلرحلةةة األساسةةية العليةةا. أههةةرت 22الدراسةةة مةة  )

واقةةةة  االنًتنةةةا اإلسةةةةالمية،   النتةةةائ  أن أكثةةةر توهيةةةةف للةةةتعلم االل ةةةةًتو  كانةةةا الةةةةربام  احلاسةةةوبية،   م
مصادر ادلعلومات،   االتصال غري ادلباشر،   االتصال ادلباشةر، وأ ةرياً رلموعةات ادلناقشةة، وجةاء متوسةط 
تطبيقات ادلعلم   يعهةا للةتعلم االل ةًتو  سةاعة واحةدة ا األسةبوح، وىةذه النتيجةة متواضةعة جةداً قياسةاً 

شري إىل عدم است دامو ب عالية كإسًتاتيجية تدريسةية للواةول إىل الةتعلم بغريىا م  الدول ادلتقدمة، وىذا ي
 النشط ا ادلواقف الص ية بش ل مرئ م  قبل ادلعلم .

( دراسةةةة ىةةةدفا إىل معرفةةةة اذباىةةةات ادلعلمةةة  والطلبةةةة ضلةةةو 0202وأجةةةرى بةةة  الةةةدوما والشةةةنا )  -
( معلمةةاً ومعلمةةة شلةة  دّرسةةوا 09راسةةة مةة  )اسةت دام الةةتعلم االل ةةًتو  ا تةةدريس العلةةوم. ت ونةةا عينةةة الد

( صالبةةةاً. وأههةةةرت النتةةةائ  وجةةةود 009مةةةادة ال يزيةةةاء للصةةةف األول الثةةةانوي ا مةةةدارس زلافظةةةة ال ةةةرك و )
لةةةةدى ادلعلمةةةة  ضلةةةةو الةةةةتعلم االل ةةةةًتو  ا  -( 3.22مةةةة  أاةةةةل  5.42بواقةةةة  ) -اذباىةةةةات اغلابيةةةةة عاليةةةةة

 التدريس.  
ى دراسة ىدفا إىل معرفة مدى امتالك معلما ومعلمات التعليم (  فقد أجر 0202وأما الناعيب ) -

العةةةام األساسةةةا ا ادلنطقةةةة الدا ليةةةة بسةةةلطنة ُعمةةةان الوسةةةائل، وادلهةةةارات األساسةةةية لت نولوجيةةةا ادلعلومةةةات 
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واالتصةةال، ومةةدى اسةةت دامهم ذلةةا ا عمليةةة التةةدريس، والعوائةةح الةةيت ربةةد مةة  اسةةت دامهم ذلةةا. ولتحقيةةح 
( معلمةا ومعلمةة. 044اسةت دم الباحةث اسةتبانة جلمة  البيانةات، وبلغةا عينةة الدراسةة )  أىداف الدراسةة

وأههرت النتائ  أن أفراد العينة ال قتل ون الوسائل، وادلهةارات األساسةية لت نولوجيةا ادلعلومةات، واالتصةال 
عةةدم وجةةود بصةةورة كافيةةة. وكةةان اسةةت دامهم ذلةةا متةةدنيا ألغةةرائ التةةدريس، وكةةذلجي كشةة ا الدراسةةة عةة  

عوائح ا است دامها، ومل تظهر أيضاً وجود أ ر دلتغريات اجلنس، والت صص، واخلربة، وادلؤىل ا است دام 
 ت نولوجيا ادلعلومات، واالتصال.

 الدراسات األجـبقة: -8-2

معرفةةة العالقةةة بةة  شلارسةةة إىل دراسةةة ىةةدفا  Becker& Riel (2000)وأجةةرى بي ةةر وريةةل  -
ت ونةةا عينةةةة و ا واليةةة أريزونةةا وتةةوهي هم للحاسةةةوب ا التةةدريس ا الغةةرف الصةة ية . ادلعلمةة  التعليميةةة 

( معلمةةا ومعلمةةة قسةةما إىل أربةة  رلموعةةات حسةةب مةةدى تةةوهي هم للحاسةةوب ا 0009الدراسةةة مةة  )
 -وىةةم ادلعلمةون القيةاديون واخلةةرباء -أههةرت النتةائ  أن معلمةةا ومعلمةات ال فتة  األوىل والثانيةة و التعلةيم. 

وىةةةةم ادلعلمةةةةون  -( أي مخسةةةةة أضةةةةعاف ال فتةةة  الثالثةةةةة والرابعةةةة٪92رب مةةة  )تقةةةة ه ةةةوا احلاسةةةةوب بنسةةةبةو 
(. وتشةةري ىةةذه النتيجةةة إىل ٪09 -٪9بلغةةا نسةةبة تةةوهي هم للحاسةةوب بةة )الةةيت  -العةةاديون والت ةةاعليون

يس، وع ةةس تةةد  اسةةت دام احلاسةةوب ا التعلةةيم لةةدى ادلعلمةة  الةةذي  قتل ةةون ك ايةةات متدنيةةة ا التةةدر 
 ،ن ىنةةةاك عالقةةةة صرديةةةة بةةة  مسةةةتوى امةةةتالك ال  ايةةةات التعليميةةةةإ ذلةةةجي أاةةةحاب ال  ايةةةات العاليةةةة، أي

 واست دام احلاسوب ا التدريس.
هةدفا إىل معرفةة مةدى اسةت دام معلمةا ادلةدارس ا ف Albejadi (2000) أمةا دراسةة البجةادي -  

( معلمةةاً ا تةةريوا بطريقةةة 099ا عينةةة الدراسةةة مةة  )ت ونةةو واليةةة أوىةةايو لتنًتنةةا ا النشةةاصات الصةة ية. 
أن ىنةةةاك اذباىةةةات اغلابيةةةة لةةةدى ادلعلمةةة  ضلةةةو اسةةةت دام االنًتنةةةا ا  أههةةةرت نتةةةائ  الدراسةةةةو عشةةةوائية. 
 التدريس. 

دراسةة ىةدفا إىل معرفةة اذباىةات معلمةا العلةوم ا  Chin-chung (2001)وأجرى ش  شنح  -   
( معلماً ومعلمةة، 02ت ونا عينة الدراسة م  )و عليمية م   الل اإلنًتنا. تايوان ضلو تطوير األنشطة الت

( سةنة،  وُ عةا البيانةات باسةت دام 09-0هتم ا التةدريس بة )ا( مدرسة شل  تراوح  ةرب 05ا تريوا م  )
( مةةةة  العينةةةةة يشةةةةجعون علةةةةى اسةةةةت دام اإلنًتنةةةةا ا احلجةةةةرة ٪92أههةةةةرت نتةةةةائ  الدراسةةةةة أن )و ادلقابلةةةةة. 
بلعليةة اإلنًتنةا مةنهم ال تعتقةد  ٪02كتنةا ويؤكدون أعلية اإلنًتنا ا التعليم ادلدرسا، ا ح   الص ية، 

 ا التدريس. 
أن قسةةةةم الًتبيةةةةة التن يةةةةذي االسةةةة وتالندي أجةةةةرى  Gray&Souter (2004وأورد قةةةةرا وسةةةةوتر) -    

أههةرت نتةائ  و التدريس.  دراسة ىدفا إىل معرفة مدى است دام ادلعلم  لت نولوجيا التعليم واالتصال ا
إىل ادلزيد م  التةدريب  ا حاجةالدراسة أن است دام ادلعلم  ال علا ذلا ا التدريس كان من  ضاً، وأبم 

 حىت يتم نوا م  است دامها دا ل غرفة الصف بش ل يسهم ا إغلاد تعلم فّعال ونشط. 
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 التةدريس، أههةرت نتةائ  الدراسةة الةيت وا رلال است دام ادلعلم  لت نولوجيا التعليم بش ل عةام ا -
أنو م  توافر احلواسيب ألغةرائ التةدريس ا مةدارس الةدول  Law&Plomp (2008) قام ها لو وبلمب

الةةيت مشلتهةةا الدراسةةة، إالّ أن اسةةت دام ادلعلمةة  لت نولوجيةةا ادلعلومةةات واالتصةةال ا التعلةةيم والةةتعلم، مةةازال 
 ا االست دام ب  دولة وأ رى. من  ضاً بص ة عامة م  بعا التباي 

 الدراسات االجتماعية لدرجة شلارستهم مبادئ التعلم النشط، تعزى دلتغري سنوات اخلربة.
 تعؼقب عؾى الدراسات السابؼة: -8-3

واسةةت دامو للحاسةةوب ا  ،تناولةةا بعةةا الدراسةةات العالقةةة بةة  امةةتالك ادلعلةةم ل  ايةةات التعلةةيم - 
وىنةاك مة  حبةث ا (،  Albejadi, 2000و Becker&Riel, 2000  التةدريس، كمةا جةاء ا دراسةيت

  والشةةنا ، ،وبةة  الةةدوما (Albejadi, 2000  اذباىةةات ادلعلمةة  ضلةةو اسةةت دام اإلنًتنةةا ا التةةدريس
(،  ا ح  ىناك دراسات تناولا اسةت دام ,hin-chung, 2001 0202وادلشاعلة وآ رون،   0202

 Gray&Souter, 2004ا التةةةةةةةدريس، كمةةةةةةةا جةةةةةةةاء ا دراسةةةةةةةات )ادلعلمةةةةةةة  لت نولوجيةةةةةةةا التعلةةةةةةةيم 
(، وىنةاك دراسةتان حبثتةا ا مةدى اسةت دام ادلعلمة  دلبةادئ 0202النةاعيب،   Law&Plomp, 2008و

(. وأمةا الدراسةةة احلاليةة فهةا زبتلةةف 0222وزامةل،   0224الةتعلم النشةط كدراسةةة ) أبةو سةنينة وآ ةةرون، 
اتيجيات علم النشةط: الةةتعلم اإلل ةةًتو ، واإلدارة الصة ية، وتوهيةةف اسةةًت  وبةا حبثةةا ا  ال ةة رلةةاالت للةةتب

 ا ضوء متغريات اجلنس، واخلربة، وادلنطقة التعليمية. التدريس
( أن ىنةةةاك أ ةةةراً دلتغةةةري اجلةةةنس  0222وزامةةةل،  0224)أبةةةو سةةةنينة وآ ةةةرون،   أههةةةرت نتةةةائ  دراسةةةيتو 

تغريي اجلنس ( عدم وجود أ ر دال إحصائياً دل0202يب)لصاح اإلناث،  ا ح  أههرت نتائ  دراسة الناع
لههرت نتائجهمةا عةةدم وجةود أ ةةر فةة(،  0224وأبةةو سةنينة وآ ةرون،  0222) زامةل، واخلةربة، وأمةا دراسةةتا 

 ( فقد أههرت عدم وجود أ ر للمنطقة التعليمية.  0222دلتغري اخلربة، وأما نتائ  دراسة  زامل) 
جنبيةة عة  وجةود اذباىةات إغلابيةة لةدى ادلعلمة  ضلةو توهيةف الةتعلم كش ا نتائ  بعا الدراسات األو 

، ا حة  كشة ا نتةائ  دراسةيت Albejadi, 2000,Chin-chung, 2001 ) اإلل ةًتو  ا التةدريس
(Law &Plomp, 2008, و(Gray&Souter, 2004   .ع  تد  اذباىاهتم 

مة  دلبةادئ الةتعلم النشةط بشة ل عةام، دون ودرجة شلارسة ادلعل ،تناولا الدراسات األجنبية االذباىات
النظةةر إىل دراسةةة متغةةريات: اجلةةنس، وادلؤىةةل العلمةةا، واخلةةربة ا التعلةةيم، وادلنطقةةة التعليميةةة، بينمةةا الدراسةةة 

 احلالية درسا متغريات: اجلنس، وسنوات اخلربة، وادلنطقة التعليمية.
لنشةط ا التةدريس، إذ أههةرت نتةائ  دراسةيت تباينا نتائ  الدراسات العربية حول مدى ت عيل التعلم ا

( ارت اعةةةةاً ا مسةةةةتوى الت عيةةةةل ا ادلوقةةةةف 0202وبةةةة  الةةةةدوما والشةةةةنا ،  0224)أبةةةةو سةةةةنينة وآ ةةةةرون، 
( 0202والنةةةاعيب،  0222وزامةةةل،  0202الصةةة ا، ا حةةة  أههةةةرت نتةةةائ  دراسات)ادلشةةةاعلة وآ ةةةرون، 

 تدنياً ملحوهاً.
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ى شلارسةةة الةةتعلم النشةةط لةةدى ادلعلمةة  بشةة ل عةةام)ب  الةةدوما بعةةا الدراسةةات العربيةةة حبثةةا ا مةةد
( وىةا تت ةح مةة  الدراسةات األجنبيةة ، وىنةاك دراسةتان تناولتةةا 0202وادلشةاعلة وآ ةرون، 0202والشةنا ،

( وان ةةردت  0224وأبةةو سةةنينة وآ ةةرون،  0202متغةةريات أ ةةرى كةةاجلنس، واخلةةربة، والت صةةص)الناعيب، 
الدراسة احلالية  تناولا ادلنطقة التعليمية، إضافة إىل متغريات أ رى. ا ح ( بدراسة  0222دراسة زامل)

  ال ة متغريات معاً. 
مقارنتهةةا  واتن ةةرد الدراسةةة احلاليةةة بادلبحةةث الةةذي درسةةتو، وىةةو اللغةةة العربيةةة للمرحلةةة األساسةةية العليةةا، 

س، وسةنوات اخلةربة، وادلنطقةة التعليميةة ب  منطقت  تعليميت  ا األردن، إضةافة إىل دراسةتها دلتغةريات اجلةن
 و الدراسات السابقة.يلإمل تتطر   ودلامعاً، 

السةةًتاتيجيات التعليميةةة تناولةةا الدراسةةة احلاليةةة الةةتعلم النشةةط علةةى أنةةو صريقةةة تعليميةةة تعلميةةة توهةةف ا
، وادلشةاري ، واحلةوار اترينةابية ال اعلة ا األنشةطة، والتمغلاليت تسمح للطالب ادلتعلم بادلشاركة اإل التعلمية

مةة   ةةالل  والتلمةةل العميةةح، والةةتعلم الةةذاد الةةواعا، والتحليةةل السةةليم، البنةةاء اإلغلةةا ، وادلناقشةةة، والت  ةةري
 ال ةة رلةاالت: الةتعلم اإلل ةًتو ، واإلدارة الصة ية، واسةةًتاتيجيات التةدريس، وىةا دبجملهةا تشة ل مبةةادئ 

 و الدراسات السابقة. يلإمل تتطر   شلاعلمية، التعلم النشط ا العملية التعليمية الت
رلةةال مةة   الدراسةة احلاليةةة تن ةرد نتائجهةةا بتحديةةد جوانةب القةةوة وجوانةةب الضةعف لةةدى ادلعلمةة  ا كةل

 وعلى ااجماالت الثال ة معاً، وعلى ادلقياس ال لا ا ضوء متغرياهتا الثال ة. رلاالت الدراسة الثال ة،
 .أنو جاء لصاح اإلناث قة اليت تناولا متغري اجلنسالسابأههرت نتائ  الدراسات 

 مـفجقة الدراسة وإجراءاتفا: -9

 مـفج الدراسة: -9-1

عةةة  صريةةةح توزيةةة  أداة الدراسةةةة ادلتمثلةةةة ا اسةةةتبانة  ث ادلةةةنه  الواةةة ا ادلسةةةحا ادليةةةدا اسةةةت دم الباحةةة
 مصممة ذلذا الغرئ، واست رجا النتائ  ا ضوء أسفلة الدراسة.

 دراسة:جمتؿع ال -9-2

ت ون رلتم  الدراسةة احلاليةة مة   ية  معلمةا ومعلمةات اللغةة العربيةة الةذي  يدرسةون ادلرحلةة األساسةية 
ا مةةديرييت تربيةةة لةةواء الراةةي ة ا  -مةة  الصةةف الثةةام  األساسةةا حةةىت الصةةف العاشةةر األساسةةا –العليةةا 

 522ة؛ بواقةةة )لمةةةاً ومعلمةةة( مع232عةةةددىم ) وبلةةةغزلافظةةةة الزرقةةةاء، وقصةةةبة ال ةةةرك ا زلافظةةةة ال ةةةرك، ، 
 (. معلمة  532معلم، و

 عقـة الدراسة: -9-3

( معلماً ومعلمة، ا تريت بالطريقة العشوائية الطبقية، م  رلتم  009أجريا الدراسة على عينة قوامها)
( معلمةاً ومعلمةة. 232) البةالغ عةددىم( مة  رلتمة  الدراسةة ال لةا ٪53ة )الدراسة األاةلا، وذلةجي بنسةب

 سب متغريات الدراسة.حب( توزي  العينة 0دول )ويب  اجل
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 (1  جت ل  
 م ت   خةرة،   ئغةيإ    يسيئيإ(ويغإ   تر سإ  ةي و  ئ  ير     :   جغ ، سغ مز   

   يتط   جغ 
  غرددددددددةإ 

   ئئم إ
   يتط سغم ت   خةرة

  غردددددددددددددددددةإ 
   ئئم إ

  ئغةيددددددددددددددددددددإ 
    يسيئيإ

   يتط
  غرددددددددددةإ 

   ئئم إ

 ٪94.9 029 ذلمر

 ٪33,3 22 لواء الراي ة ٪54,24 92 3م  أقل   -0

 ٪99,3 99 قصبة ال رك ٪55,5 52 02أقل م   - 3

 ٪022 029 ااجمموح ٪04,2 50 فلكثر 02

 ى  ث
002 

 

30,2٪ 
 

 ٪39,9 42 لواء الراي ة ٪53 90 3أقل م   -0

 ٪90,2 32 قصبة ال رك ٪50,2 59 02أقل م   -3

 ٪022 002 ااجمموح ٪55,9 92 فلكثر02

 ٪022 009 ااجمموح ال لا - 009  ٪022 009   ئجئمع   عس 

 أداة الدراسة:  -9-4

الةتعلم النشةط ا  ئصّور الباحث أداة الدراسةة احلاليةة اخلااةة دبسةتوى شلارسةة معلمةا اللغةة العربيةة دلبةاد
مةةة   ةةةالل األدب الًتبةةةوي،  ة لطلبةةةة ادلرحلةةةة األساسةةةية العليةةةا مةةة  وجهةةةة نظةةةر معلميهةةةاتةةةدريس اللغةةةة العربيةةة

  0202والنةةةةاعيب،  0202وادلشةةةةاعلة وآ ةةةةرون،  0202)بةةةة  الةةةدوما،  والدراسةةةات السةةةةابقة ذات العالقةةةةة
(، ومةةةة   ةةةةالل  ةةةةربة الباحةةةةث ن سةةةةو ا 0224وادلةةةةال ا،   0222وسةةةةعيد ورجةةةةا،   0444والنويصةةةةر،  

مةةةات اللغةةةة العربيةةةة، وت ونةةةةا ومعل ،ادليةةةدان الًتبةةةوي. وقةةةد تضةةةمنا االسةةةتبانة رسةةةالة موجهةةةة إىل معلمةةةا
( فقةةةرة، 00)  ( فقةةةرة موزعةةةة علةةةى  ال ةةةة رلةةةاالت: الةةةتعلم اإلل ةةةًتو 55االسةةةتبانة بصةةةورهتا النهائيةةةة مةةة  )

( فقةةةرات، وسبشةةةا ال قةةةرات مةةة  مقيةةةاس لي ةةةرت 02) ( فقةةةرة، واسةةةًتاذبيات التةةةدريس00واإلدارة الصةةة ية) 
 اآلد:اخلماسا، لقياس مستوى ادلمارسة، وُقسما على النحو 

 ( درجةات، متدنيةة)درجتان(، ومتدنيةة جةداً 5) ( درجات، متوسةطة9)  ( درجات، عالية3) عالية جداً 
 مي اآلتية:على معايري التقو )درجة واحدة(. واعتمد الباحث 

 ( فلكثر ت ون بدرجة عالية جداً.9,3كل فقرة متوسطها احلسا )  -
 عالية. ( ت ون بدرجة9,94 -5,3كل فقرة متوسطها احلسا )  -
 ( ت ون بدرجة متوسطة.5,94 -0,3كل فقرة متوسطها احلسا )  -
 ( ت ون بدرجة متدنية.0,3كل فقرة متوسطها احلسا  أقل م )   -
 صدق األداة: -9-5

على رلموعة م  احمل م  ادلت صص  م  أعضاء اذليفة التدريسية ا  عرضالتحقح م  اد  األداة ل
س والتقةةةومي، وت نولوجيةةةا التعلةةةيم ا جةةةامعيت الزرقةةةاء ومؤتةةةة، وعلةةةى  ال ةةةة قسةةةم ادلنةةةاى  واألسةةةاليب، والقيةةةا

أو يدرسةةون مةةادة اللغةةةة العربيةةة ا ادلرحلةةة األساسةةية العليةةةا،  ،مشةةرف  تربةةوي  و ال ةةة معلمةة  شلةةة  يشةةرفون
 ل.تعدي وأ ،إضافة وأ ،م  حذف الرأي حول مدى مالءمة عناار التقومي ا االستبانة إبداء إليهموصُلب 
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اإلضةةافة لل قةةرات الةةيت  الةةدم  أو أو ،واقًتاحةةاهتم أجةةري التعةةديل باحلةةذف ،وآرائهةةم ،وا ضةةوء مالحظةةاهتم
 ( فما فو  م  احمل م .٪93) أ   عليها

 ثبات األداة:   -9-6

ومعلمةات اللغةة العربيةة الةذي   ،األداة على عينة استطالعية م  معلمةا صبقالتحقح م   بات األداة ل
سةةةب ( معلمةةاً ومعلمةةة، وحُ 52) البةةةالغ عةةددىمة العليةةا مةةة   ةةارج عينةةة الدراسةةة رحلةةة األساسةةييدرسةةون ادل

أكثر ربديداً  (، وبصورة Alpha - Cronbachمعامل االتسا  الدا لا باست دام معادلة كرونباخ أل ا )
  بات األداة وفح رلاالهتا، ولةداة ك ل. ( 0يوّضح اجلدول )

 (2جت ل    
 ام اج تت   تر سإ،   ألط ة لعل  عل اج لاي االت   ثة ت 

 وتط  ير ت   ئج ل اي ال   ثة ت   ئج ل   ر  
 00 ٪ 44 التعلم اإلل ًتو  1
 00 ٪90 اإلدارة الص ية 2
 02 ٪93 اسًتاتيجيات التدريس 3
 55 ٪95 ال لا -

مةةل الثبةةات ال لةةا بلةةغ معا( أن قيمةةة معامةةل الثبةةات اجمةةاالت االسةةتبانة جيةةد، إذ 0يتضةةح مةة  اجلةةدول)
 .ومناسب ألغرائ الدراسة ،(، وىو معامل  بات مرت  ٪95)  لةداة

 متغريات الدراسة: -9-7

 املتغريات املستؼؾة: -9-7-1

 اجلنس ولو مستويان: ذكر، وأنثى -

 فلكثر(. 02، م  02أقل م  -3، م 3أقل م  -0)م  سنوات اخلربة وذلا  ال ة مستويات -

 ذلا مستويان: لواء الراي ة، وقصبة ال رك.ادلنطقة التعليمية و  -
 املتغري التابع:  -9-7-2

يتمثل ا مستوى شلارسة مبادئ التعلم النشط ا تدريس اللغةة العربيةة لطلبةة ادلرحلةة األساسةية العليةا ا 
  وقصةةبة ال ةةرك ا كةةل رلةةال مةة  رلةةاالت الدراسةةة الثال ةةة، وعلةةى األداة ك ةةل . ،مةةديرييت تربيةةة لةةواء الراةةي ة

واالضلرافةةات ادلعياريةة، وربليةةل التبةةاي   ،ولتجابةة عةة  سةةؤاف الدراسةة اسةةت دم الباحةةث ادلتوسةطات احلسةةابية
 (.Manovaالثال ا ادلتعدد)  

 عرض الـتائج ومـاقشتفا: -11

مةةةا مسةةةتوى شلارسةةةة مبةةةادئ الةةةتعلم النشةةةط ا تةةةدريس اللغةةةة العربيةةةة لطلبةةةة ادلرحلةةةة  :  رددد  ل  ع ل -
جهةةةة نظةةةر معلميهةةةا ا رلةةةاالت الةةةتعلم اإلل ةةةًتو ، واإلدارة الصةةة ية، وإسةةةًتاتيجيات األساسةةةية العليةةةا مةةة  و 
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لتجابة ع  ىذا السؤال است رجا ادلتوسطات احلسابية، واالضلرافات ادلعيارية، ل ل رلةال مة  و التدريس؟ 
   (5رلاالت الدراسة الثال ة، وال لا، كما ا اجلدول)
 (3جت ل    

 اج ل ام اج تت   تر سإ،    عس   حر   ت   ئيي ر إ،  عل  ئ مسة ت   حر بيإ،   ت
   ر ةإ ار مب   ئئ رسإ  ت حر ك   ئيي را   ئ مس    حر ب    ئج ل   ر  
 0 متوسط 2,53 0,20 التعلم االل ًتو  0

 0 متوسط 2,53 5,99 إدارة الصف 0
 0 متوسط 2,04 5,99 اسًتاتيجيات التدريس 5

 - وسطمت 2,04 5,02 ال لا -
( أن أعلةةةى درجةةةات التقةةةدير جةةةاءت السةةةتجابات أفةةةراد عينةةةة الدراسةةةة علةةةى رلةةةاف 5يوضةةةح اجلةةةدول )

، وجةاءا ضةم  مسةتوى ادلمارسةة (5,99)اسًتاتيجيات التدريس، وإدارة الصةف، ودبتوسةط حسةا  مقةداره 
، (0,20) حسا  مقداره ادلتوسط، ا ح  جاء رلال التعلم اإلل ًتو  ا ادلرتبة الثانية واأل رية، ودبتوسط

مةة   رلةةةاف اسةةًتاتيجيات التةةةدريس،  ال ةةر  بةةة  متوسةةطو احلسةةةا  مقارنةةاً  ويقةة  ا ادلسةةتوى ادلتوسةةةط، وبلةةغ
 .(2,92)وإدارة الصف 

ا ضوء  ترقى إىل مستوى ادلمارسة ادللمولوتدل ىذه النتيجة على أن ادل رجات ا ااجماالت الثال ة ال 
واجلهةود الةيت بُةذلا. وق ة  أن تعةزى ىةذه النتيجةة ادلتواضةعة إىل عوامةل كثةرية منهةا الن قات ادلالية ال برية، 

متابعةةة ادلعلمةة  بشةة ل جةةاد دا ةةل وإىل ضةةعف  ،ريكبةةإىل جهةةد  عةةدم رغبةةة ادلعلمةة  بةةالتغيري الةةذي ػلتةةاج 
نقةةةل أ ةةةر وادلعنةةةوي للمعلةةةم الةةةذي يُعةةةد احللقةةةة األىةةةم ا رلةةةال  ،غيةةةاب التعزيةةةز ادلةةةادي وإىلالغرفةةةة الصةةة ية، 

  0444)النويصةةةر،   التةةةدريب إىل الواقةةة  العملةةةا. وقةةةد جةةةاءت ىةةةذه النتيجةةةة مت قةةةة مةةة  دراسةةةات كةةةل مةةة 
Becker&Riel, 2000 وGray& Souter, 2004   ،و 0222وزامةلLaw &Plomp, 2008  

، فيمةةا ا تل ةةا نتائجهةةا مةة  ( 0202والنةةاعيب،  0202ة وآ ةةرون، وادلشةةاعل 0202  وال  ة  وال يةةوما،
وبةةةة  الةةةةدوما  0224وأبةةةةو سةةةةنينو وآ ةةةةرون،  0224وسةةةةلوم والغةةةةافري،    Albejadi, 2000 )نتةةةةائ

(. ولتجابةةة عةة  رلةةال الةةتعلم اإلل ةةًتو  اسةةت رجا ادلتوسةةطات احلسةةابية، واالضلرافةةات 0202والشةةنا ، 
 ( 9)ادلعيارية ل ل فقرة م  فقراتو، كما ىو ا اجلدول

 (4  جت ل  
    ت   ئيي ر إ   ير ت اج ل    يس   ر ع ر   :  ئ مسة ت   حر بيإ،   ت حر 

   ر ةإ   ئيي را  ت حر ك   حر ب    ئ مس     يرة   ر  

اسةةةةت دم بةةةةرام  العةةةةروئ التقدقيةةةةة ا  تن يةةةةذ  1
 PowerPoint 0,43 0,22 0بعا دروس اللغة العربية  

2 
أرشةةةد الطلبةةةة إىل ادلواقةةة  ذات العالقةةةة دببحةةةث 

 اإلنًتنا. ةاللغة العربية على شب 
 

0,32 0,20 4.3 
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بةةةةةةة بةةةةةةالرجوح إىل بعةةةةةةا الةةةةةةدروس الطل أكلةةةةةةف 3
 3.3 0,25 0,34 سبة.احملو 

4 
أوجةةةةةةةةةةةةو الطلبةةةةةةةةةةةةةة إىل التوااةةةةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةةةة  بعةةةةةةةةةةةةةا 

 ةةةةةةةةةالل  ادلت صصةةةةةةةة  ا اللغةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةة مةةةةةةةةة 
 اإلنًتنا.

0,52 2,42 00 

اسةةت دم اإلنًتنةةا لتحميةةل بةةرام   تعليميةةة ا  5
 5.3 0,02 0,22 ادلادة.

اإلنًتنةةةةا ا إعةةةةداد  طةةةةط الةةةةدروس  أسةةةةت دم 6
 02 0,00 0,92 العربية. اليومية دلبحث اللغة

أسةةةةاعد صلبةةةةيت ا اسةةةةت دام اإلنًتنةةةةا  للقيةةةةام   7
 4 0,22 0,94 صالب آ ري . بلعمال تعاونية م 

أشةةةةةارك ا بعةةةةةا ادلنتةةةةةديات ادلتعلقةةةةةة دببحةةةةةث  8
 00 0,22 0,53 اللغة العربية ادلتوافرة على االنًتنا.

 دم اإلنًتنا للتواال م  زمالئةا معلمةا أست 9
 5.3 2,44 0,22 الت صص.

 4.3 0,29 0,32 أتواال م  صلبيت بوساصة الربيد اإلل ًتو . 10

11 
أسةةةةةةةةةةةةةةةةةةت دم بةةةةةةةةةةةةةةةةةةرام  الوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةائط ادلتعةةةةةةةةةةةةةةةةةةددة  

Multimedia   إلعةةةةةةةةداد أنشةةةةةةةةطة وسبةةةةةةةةةاري
 لطال .

0,34 0,00 3.3 

12 
أكلةةف الطلبةةة تن يةةذ بعةةا األنشةةطة  ادلدرسةةية 

العالقةةةة دببحةةةث اللغةةةة العربيةةةة مةةة   ةةةالل ذات 
 اإلنًتنا.

5,35 0,22 0 

 - 2,53 0,20 ال لا -
( أن تقةةديرات معلمةةا اللغةةة العربيةةة دلسةةتوى شلارسةةة مبةةادئ الةةتعلم النشةةط، تراوحةةا 9اجلةةدول ) ظهةةريُ 

 ، إذ جةةاءت فقةةرة )واحةةدة( ا ادلسةةتوى العةةاف، ودبتوسةةط حسةةا  مقةةداره(5,35-0,52) متوسةةطاهتا بةة 
تن يذ بعا األنشطة ادلدرسية ذات العالقة دببحث اللغة العربية (" أكلف الطلبة 00) ذات الرقم (5,35)

، 02، 4، 3، 5، 0، 0(  فقةةةةرات ا ادلسةةةةتوى ادلتوسةةةةط ) 4مةةةة   ةةةةالل اإلنًتنةةةةا" ، ا حةةةة  جةةةةاءت) 
ل مةةة  (" أتوااةةة02، أد  مسةةةتوى بينهةةةا، ىةةةا ال قةةةرة)(0,43-0.32)وسةةةطاهتا بةةة  ت(، وتراوحةةةا م00

(" أسةةةت دم بةةةرام  العةةةروئ التقدقيةةةة ا  تن يةةةذ بعةةةا  0صلبةةةيت بوسةةةاصة الربيةةةد اإلل ةةةًتو " وأعلةةةى فقةةةرة )
(، 9، 4، 2، 9( فقةةرات، أرقامهةةا )9". وجةةاء ا مسةةتوى متةةدن) Power Pointدروس اللغةةة العربيةةة  

التوااةةةل مةةة  بعةةةا (" أوجةةةو الطلبةةةة إىل 9حصةةةلا علةةةى أدى مسةةةتوى شلارسةةةة بةةة  فقةةةرات ااجمةةةال، ال قةةةرة)
ادلت صصةةةةةةةةةةةةة  ا اللغةةةةةةةةةةةةةة العربيةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةةالل اإلنًتنةةةةةةةةةةةةةا". وتت ةةةةةةةةةةةةةح نتةةةةةةةةةةةةةائ  ىةةةةةةةةةةةةةذا ااجمةةةةةةةةةةةةةال مةةةةةةةةةةةةة  

 و 0202وادلشةةةةةةةةةةاعلة وآ ةةةةةةةةةةرون،  Becker&Riel,2000 Law&Plomp, 2008دراسةةةةةةةةةةات)
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Gray&Souter, 2004 فيمةةةا ا تل ةةا نتائجهةةةا مةة  دراسةةةات )0202النةةةاعيب،  و ، Albejadi, 

 (.0202الدوما والشنا ، وب   Chin-chung, 2001و(2000
ىةذا ااجمةال علةى أد  مسةتوى شلارسةة لةدى ادلعلمة ،  حصولا ويعزو الباحث ىذه النتيجة ادلتواضعة، 

و  ا الةةةةتعلم اإلل ةةةةًت  وفاعليةةةةة ،سبسةةةةجي ادلعلمةةةة  بةةةةالتعليم التقليةةةةدي، وعةةةةدم تغةةةةرّي قناعةةةةاهتم ضلةةةةو أعليةةةةة إىل
إىل عدم تةوافر مسةتلزمات الةتعلم اإلل ةًتو  احلقيقيةة و مضيعة للوقا،  بوا و التدريس، ونظرة بعضهم إليو

 وادلسبح للموقف الص ا. ،ا ادلدارس، إضافة إىل أن ىذا النوح م  التعلم يتطلب م  ادلعلم اإلعداد اجليد
ولتجابة ع  رلال اإلدارة الص ية است رجا ادلتوسطات احلسابية، واالضلرافات ادلعيارية، ل ل فقرة م  

  (3) ا اجلدولفقراتو، كما 
 (5  جت ل  

 ر إ،   ير ت اج ل  رط رة     يإ  ئ مسة ت   حر بيإ،   ت حر   ت   ئيي 

  ئ مس      يدددددرة   ر  
   حر ب 

 ت حر ك 
   ر ةإ   ئيي را

أعمةةةل علةةةى ربةةةط اخلةةةربات السةةةابقة لةةةدى لطلبةةةة ادلواقةةةف  13
 5 2,49 5,22 التعليمية اجلديدة.

 9 2,42 5,92 ص ية ادل تل ة ا أ ناء التدريس.أصرح األسفلة ال 14
 7.5 0,22 5,32 أعزز مهارات العمل التعاو  لدى الطلبة . 15
 4 2,42 5,42 أظلا مهارات االتصال والتواال ب  الطلبة. 16

مةةة  النظريةةةة ا  أعطةةةا التطبيقةةةات العمليةةةة اىتمامةةةا أكثةةةر 17
 11 0,02 5,09 التدريس. أ ناء

 1 0,22 9,52 بطات التعلم كالتحيز واالست  اف.أبتعد ع  مث 18
 10 2,42 5,52 أراعا حاجات ادلتعلم  ورغباهتم. 19
 6 0,02 5,30 أوجو الطلبة إىل توهيف ما تعلموه ا احلياة. 20
 2 0,22 0,42 أنوح ا األنشطة التعليمية الص ية والالا ية. 21
 3 2,40 5,43 أسعى إىل إغلاد جو ا ا شلت  ومت اعل . 22
 7.5 0,25 5,32 جوانبها. على تنمية ش صية ادلتعلم م   ي أعمل  23
 - 2,53 5,99 ال لا 

( أن تقةةديرات معلمةةا اللغةةة العربيةةة دلمارسةةة مبةةادئ الةةتعلم النشةةط، علةةى فقةةرات ىةةذا 3)يُظهةةر اجلةةدول 
( 2) ط، إذ جةةةةاءت، أي ا ادلسةةةةتوي  العةةةةاف وادلتوسةةةة(9,52-5,09ااجمةةةةال، تراوحةةةةا متوسةةةةطاهتا بةةةة  )

(، وحصلا على 05، 00، 02، 02،09، 05،03) ذوات األرقاموىا فقرات دبستوى تقديرات عالية، 
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 ("  أبتعةةةد عةةة  مثبطةةةات الةةةتعلم كةةةالتحيز واالسةةةت  اف"،09أعلةةةى تقةةةدير بةةة  فقةةةرات ااجمةةةال ال قةةةرة رقةةةم)
حصةلا علةى أدى  (، إذ00، 04، 09)  ذوات األرقام وىا ( فقرات دبستوى تقدير متوسط،5وجاءت)

وتت ةةةح ىةةةذه (" أنةةةوح ا األنشةةةطة التعليميةةةة الصةةة ية والالاةةة ية". 00تقةةةدير بةةة  فقةةةرات ااجمةةةال ال قةةةرة رقةةةم)
 أههرت نتائجهما أن مستوى شلارسة ( اللت 0224وادلال ا،   444النتيجة م  نتائ  دراسيت) النويصر، 

(، الةةيت أههةةرت 0224)  سةةلوم والغةةافريادلعلمةة ، جةةاء بدرجةةة متوسةةطة، فيمةةا زبتلةةف مةة  نتةةائ  دراسةةة 
 نتائجها درجة شلارسة عالية لدى ادلعلم  ا ىذا ااجمال.

الباحةةةث ىةةةذه النتيجةةةة إىل عةةةدم امةةةتالك بعةةةا ادلعلمةةة  ل  ايةةةات إدارة الصةةةف بطريقةةةة علميةةةة  ويعةةةزو
إدارة الصةف  يطبقةون آليةة يزالةون ااً، ول ة  ال يطبقهةا عمليةاً، وىةم مةتطبيقية، فمعظمهم يتحدث هةا نظرية

اليت تعلموا م   الذلا ا ادلدارس، إضافة إىل عدم قدرة غالبية ادلعلم  على إقامة عالقات ودية محيمة م  
البيفةةة ادلدرسةةةية  فاعليةةة، وىةةةذا يةةؤ ر بشةة ل كبةةري علةةى  سب ةةنهم مةة  النظةةر إىل صلبةةتهم نظةةرة تربويةةةالطلبةةة، 

 غلابية ا ادلواقف الص ية. التعلم وادلشاركة اإلللطالب ضلو  غلابيتها، حبيث تصبح بيفة غري جاذبةوإ
ولتجابة ع  رلال اسًتاتيجيات التدريس است رجا ادلتوسطات احلسةابية، واالضلرافةات ادلعياريةة، ل ةل 

  (2) فقرة م  فقراتو، كما ىو ا اجلدول
  (6  جت ل 

   تر    ير ت اج ل  س ر  يجي ت    ئ مسة ت   حر بيإ،   ت حر   ت   ئيي ر إ، 

  ئ مس      يرة   ر  
   حر ب 

 ت حر ك 
   ر ةإ   ئيي را

 5 2,92 5,93 أست دم أش ال التعلم الذاد ادل تل ة ا أ ناء التدريس. 24
 02 2,42 0,44 أست دم أسلوب العصف الذى  ا أ ناء التدريس. 25
 0,3 2,93 5,42 أست دم إسًتاتيجية احلوار وادلناقشة أ ناء التدريس . 26
 0,3 2,93 5,42 أبتعد ع  الًتكيز على احل ظ والتلق  ا أ ناء التدريس. 27
 4 0,22 5,22 أوهف اسًتاتيجيات حل ادلش الت ا أ ناء التدريس. 28
 9 2,42 5,24 أعتمد إسًتاتيجية اخلرائط ادل اىيمية ا أ ناء التدريس. 29
 4 0,22 5,52 أوهف صريقة االكتشاف ا أ ناء التدريس. 30
 3 2,49 5,20 أوهف إسًتاتيجية سبثيل  األدوار ا أ ناء التدريس. 31
 2 0,22 5,32 است دم إسًتاتيجية العمل ا ااجمموعات ا أ ناء التدريس. 32
 9 2,92 5,42 التدريس. أنوح ا توهيف اسًتاتيجيات التقومي ادل تل ة ا أ ناء 33
 - 2,04 5.99 ال لا 

( أن تقةديرات معلمةا اللغةة العربيةة دلسةتوى شلارسةة مبةادئ الةتعلم النشةط علةى فقةرات 2) اجلدول يُظهر
 ( 3، أي ا ادلسةتوي  العةاف وادلتوسةط، إذ جةاءت )(5,42-0,44) ىذا ااجمال، تراوحةا متوسةطاهتا بة 

( 04، 02) حصلا ال قرتان ذ(، إ50،50،55، 02،04) ذوات األرقاموىا فقرات ا ادلستوى العاف، 
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" أسةةةةةت دم (، ونصةةةةهما علةةةةى التةةةةواف: 5,42علةةةةى أعلةةةةى تقةةةةدير بةةةة  فقةةةةرات ااجمةةةةال ودبتوسةةةةط حسةةةةا ) 
  أبتعد ع  الًتكيز على احل ظ والتلق  ا أ ناء التدريس."، "وادلناقشة ا أ ناء التدريس" ،إسًتاتيجية احلوار

( 0,44) سةةا ( ا ادلسةةتوى ادلتوسةةط، وحصةةلا علةةى أدى متوسةةط ح3ا حةة  جةةاءت ال قةةرة رقةةم)
(" أوهةةةف 09) ليهةةةا ال قةةةرة رقةةةموت ( " أسةةةت دم أسةةةلوب العصةةةف الةةةذى  ا أ نةةةاء التةةةدريس".03ال قةةةرة)

 (.5.22) اسًتاتيجيات حل ادلش الت ا أ ناء التدريس" ومتوسطها احلسا 
أنةةةةو مل يصةةةةل إىل ىةةةةذا ااجمةةةال جةةةةاء ا ادلسةةةتوى األول، إالّ  أن مسةةةتوى تقةةةةدير مةةةة  ويةةةرى الباحةةةةث أنةةةو 

 ستوى ادللمول.ادل
الةةيت ا أ نةةاء الةةدورات التدريبيةةة،  ويعةةزو الباحةةث ىةةذه النتيجةةة إىل صبيعةةة التةةدريب الةةذي تلقةةاه ادلعلمةةون

ركةةزت علةةى بعةةا االسةةًتاتيجيات التدريسةةية دون غريىةةا، وكةةذلجي إىل صبيعةةة ادلنةةاى  ادلقةةررة الةةيت تركةةز علةةى 
ي غلةب أن يُعطةى األولويةة دلواجهةة ربةديات احليةاة ال م ادلعرا أكثةر مة  النةوعا، علمةاً أن النةوعا ىةو الةذ

 ادلعاارة.
للعملية التعليميةة التعلميةة بةداًل مة  ادلةتعلم،  بوا و زلوراً ويضاف إىل ذلجي أن ادلعلم اليزال قارس دوره 

 ،ول ا ي ّعةل ادلعلةم ، وملقناً ا أغلب األوقات.زلاضراً بوا و موجهاً ومرشداً لقد بقا وذلذا مل يُن ذ دوره 
وينوح ا اسًتاتيجيات التدريس ا ادلوقف الص ا، البد م  أن يعرف التحديات الًتبوية اليت تواجةو صلبتةو 

 حاضراً ومستقباًل.
حيةةزاً كبةةرياً ا عمليةةة التطةةوير الًتبةةوي ا األردن، إالّ أن آليةةة ادلتابعةةة والتن يةةةذ  حةةازأن ىةةذا ااجمةةال  ومةة 

لةةذي يتناسةةب مةة  أعليتهةةا، فنجةةد أن ت عيةةل معظةةم اسةةًتاتيجيات دا ةةل الغرفةةة الصةة ية مل ربةةظ باالىتمةةام ا
 بعا ادلواقف الص ية. تصوير على مواقف زلددة، كالزيارات اإلشرافية، أو التدريس لدى ادلعلم  يقتصر

سةةتوى أفضةةل مةة  ورلةةال الةةتعلم اإلل ةةًتو ، صلةةد أن ادلعلمةة  قارسةةونو دببةة  ىةةذا ااجمةةال،  وعنةةد ادلقارنةةة
وادلسةةةتلزمات الةةةيت يتطلبهةةةا الةةةتعلم اإلل ةةةًتو  ا ادلواقةةةف  ،ػلتةةةاج إىل التجهيةةةزات ألنةةةو ال و الةةةتعلم اإلل ةةةًت 

 الص ية.
وأههةةةرت النتةةةائ  تةةةد  اسةةةت دام إسةةةًتاتيجية العصةةةف الةةةذى  لةةةدى ادلعلمةةة  بشةةة ل واضةةةح، وكةةةذلجي 

عةداد اإلنسةان، دلواجهةة إسًتاتيجية حل ادلش الت، علماً بلن ىات  اإلسًتاتيجيت  ذلما دورعلا ال بةري ا إ
 متطلبات احلياة ادلعاارة ب ل معطياهتا وتعقيداهتا.

( ا مستوى α=2,23ىل توجد فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) :  ر  ل   ث    -
شلارسة مبادئ التعلم النشط ا تدريس اللغةة العربيةة لطلبةة ادلرحلةة األساسةية العليةا مة  وجهةة نظةر معلميهةا 

 ؟وعلى ادلقياس ال لا، ل رلال م  رلاالت الدراسة على ك
واالضلرافةةةات ادلعياريةةةة للمتغةةةريات الثال ةةةة  ،  اسةةةت راج ادلتوسةةةطات احلسةةةابية ولتجابةةةة عةةة  ىةةةذا السةةةؤال

 اجلنس، وسنوات اخلربة، وادلنطقة التعليمية على ادلقياس ال لا
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 ( 7  جت ل   
 -  جغ ،  سغم ت   خةرة،    ئغةيإ    يسيئيإ - سئ  ير ت   ثاليإ   ئ مسة ت   حر بيإ،   ت حر   ت   ئيي ر إ

 .وسك   ئيي س   عس 
  ت حر ك   ئيي را   ئ مس    حر ب  ت  ئ  ير 

 2,00 5,04 ذكور   جغ 
 2,04 5,02 إناث

   خةرة
 2,02 5,00 3أقل م  -0
 2,02 5,02 02أقل م   -3

 2,02 5,00 فلكثر02

 2,02 5,00 الراي ة   ئغةيإ
 2,00 5,09 قصبة ال رك

علةى مة  ادلتوسةط احلسةا  ( بالنسبة دلتغةري اجلةنس أن ادلتوسةط احلسةا  لتنةاث جةاء أ4يُظهر اجلدول )
(علةةى أعلةةةى متوسةةط حسةةةا ، 3أقةةةل مةة   -0أمةةا متغةةةري اخلةةربة فقةةةد حصةةل أاةةحاب اخلةةةربة مةة )للةةذكور، 

  مويليه
أما بالنسبة (،  02أقل م  -3) أاحاب اخلربة م  جاء ةفلكثر(، وا ادلرتبة األ ري 02أاحاب اخلربة)

دلتغةةري ادلنطقةةة التعليميةةةة فقةةد حصةةةلا مديريةةة تربيةةة الراةةةي ة علةةى متوسةةةط حسةةا  أعلةةى مةةة  مديريةةة تربيةةةة 
 ال رك.

إحصةةائياً بةة  ادلتوسةةطات احلسةةابية ألفةةراد العينةةة صبقةةاً دلتغةةريات الدراسةةة،    وجةةود ال ةةرو  الدالةةةودلعرفةةة 
 .(9) ( ، كما ا اجلدولManova) م ربليل التباي  الثال ا ادلتعدداست دا

 (8  جت ل 
(  تس خر ج طت إ    ر ق بيم   ئ مسة ت   حر بيإ ع ر ط ويغإ   تر سإ، Manova   ةج  حسيل    ة  م   ئ يتط  

   تر سإ  ي و  سئ  ير ت   ئر يسإ   ئ يسيإ ب  ئيس  وسك   ئيي س   عس    عل اج ل ام اج تت 
ار مب 

  تت إ
 يئإ ك 
   ئحرمبإ

ا مس  
   ئربي ت

طر ددددددددددددددددددد ت 
   حر إ

اجئمع 
ا تر    ئج ل   ئربي ت

    ة  م
 التعلم اإلل ًتو  029,222 0 029,222 3,449 203

 اإلدارة الص ية 200 0 200 200 443 اجلنس
 اسًتاتيجيات التدريس 5,444 0 5,444 220 353
  ال لا 099,433 0 099,433 5,399 234
 التعلم اإلل ًتو  49,539 0 54,044 0,024 004

 اإلدارة الص ية 422 0 532 202 492 اخلربة
 اسًتاتيجيات التدريس 235 0 502 255 424
  ال لا 44,929 0 94,459 0,029 520
 ادلنطقة التعلم اإلل ًتو  050,932 0 050,932 00,934 222
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 ارة الص يةاإلد 0,094 0 0,094 005 402
 اسًتاتيجيات التدريس 4,029 0 4,029 403 554
  ال لا 594,449 0 594,449 4,925 220

( تعزى دلتغةري اجلةنس α=2,23ههرت النتائ  وجود فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )أ 
داللةة إحصةائية عنةد لصاح اإلناث على رلال التعلم اإلل ًتو ، وكذلجي أههرت النتائ  وجةود فةرو  ذات 

،  اةي ة علةى رلةال الةتعلم اإلل ةًتو تعزى دلتغري ادلنطقة لصاح مديرية تربية الر  (α=2,23)مستوى الداللة 
تعزى دلتغةري   (α=2,23)كما أههرت النتائ  عدم وجود فرو  ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ا حة   أههةرت النتةائ  وجةود فةرو  ذات  س ال لةااالت الثال ةة وعلةى ادلقيةااخلربة على كل رلال م  ااجمة
 وادلنطقة على ادلقياس ال لا. ،تعزى دلتغريي اجلنس (α=2,23)داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

ويعزو الباحث ىذه النتيجة إىل صبيعة اإلناث ا ااجمتم  األرد ، إذ ينظرن إىل مهنة التةدريس علةى أبةا 
 نظراً لزيادة أعداد اخلرغلات.   تنافس شديد ا ضوء ُشح التعييناتب اليت ربظىادلهنة ادل ضلة، 

قياسةةاً مةة   فيهةةا وبادلقابةةل فمهنةةة التةةدريس ليسةةا ادلهنةةة ادل ضةةلة لةةدى الةةذكور؛ الطل ةةائ ادلةةردود ادلةةاف
غريىةةا مةة  ادلهةة ، إضةةافة إىل اجلهةةد ال بةةري الةةذي تتطلبةةو، وكةةذلجي النظةةرة االجتماعيةةة الدونيةةة ذلةةذه ادلهنةةة، 

 . ل نها ليسا كذلجي لدى اإلناثغالباً ىا مهنة م  ال مهنة لو م  الذكور، و 
(، فيمةةةا جةةةاءت 0222وزامةةةل،  0224وتت ةةةح ىةةةذه النتيجةةةة مةةة  نتةةةائ  دراسةةةيت) أبةةةو سةةةنينة وآ ةةةرون، 

 (.  0202والناعيب،   0224نتائجها سلتل ة م  نتائ  دراسيت ) سلوم والغافري،  
داللةةةةة إحصةةةةائية عنةةةةد مسةةةةتوى يةةةةة أههةةةةرت النتةةةةائ  وجةةةةود فةةةةرو  ذات وبالنسةةةةبة دلتغةةةةري ادلنطقةةةةة التعليم

 ، لصاح مديرية تربية الراي ة.(α=2,23)الداللة
ويعزو الباحث ىذه النتيجة إىل استقرار اذليفات التدريسية ا مديرية تربية الراي ة، فها تق  ا منطقةة 

 ثةةةر فيهةةةا التعيينةةةات ات، وتيةةةل  ال صةةةاردة جاذبةةةة، وليسةةةا كمديريةةةة تربيةةةة قصةةةبة ال ةةةرك الةةةيت تُعةةةد منطقةةةة
ت ةةون غةةري مدربةةة غالبةةاً، وكةةذلجي قُةةرب منطقةةة الراةةي ة مةة  ادلةةدن الرئيسةةة ادل تظةةة  ل نهةةااحلديثةةة باسةةتمرار 

بال  اءات التعليميةة، وكةذلجي قرهةا مة  مركةز الةوزارة، فةادلعلمون دائمةاً ا حالةة متابعةة مة  ادلديريةة والةوزارة، 
وادلنافسة ب  ادلعلم ، وال ننسى أن شلارسة ادلسؤول لصالحياتو الوهي يةة،  ،رباتوىنا رلال أكرب لتبادل اخل

فيها نوح م  احلرية ا ازباذ القرار؛ ألن ااجمتم  كبري و ليط أكثر م  منطقة ال رك اليت يغلب عليهةا صةاب  
تلةف ىةذه النتيجةة اإلصلاز بش ل أو آ ةر. وزب اوادلعارف اليت تضغط على سالمة القرار، وتؤ ر  ،األقارب

 أههرت نتائجهما عدم وجةود أ ةر للمنطقةة اللت  (،0222وزامل،  0224م  نتائ  دراسيت) أبو سنينة،  
التعليميةةة؛ ألن عينةةة الدراسةةة مةة  مةةدارس وكالةةة الغةةوث ادلوجةةودة ا ادلةةدن الرئيسةةة عمةةان والزرقةةاء، وكةةذلجي 

 سالمة القرارات ومصداقيتها. م أية عوائح تؤ ر صبيعة ادلتابعة، فها متابعة م  جهات أجنبية، وال يوجد 
لههرت النتةةائ  عةةدم وجةةود فةةرو  ذات داللةةة إحصةةائية عنةةد مسةةتوى الداللةةة  فةةأمةةا بالنسةةبة دلتغةةري اخلةةربة 

(α=2,23)وعلى ادلقياس ال لا. ،،على كل م  ااجماالت الثال ة 
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أو قلتها؛ ألن ىناك سنوات  ،لسنواتويعزو الباحث ىذه النتيجة إىل أن اخلربة التعليمية التقاس بعدد ا
واالىتمام، وقابلية ادلعلةم للتغيةري، والتطةوير،  ، ربة م ررة فقط، وكذلجي اخلربة احلقيقية مرتبطة دبدى اجلدية
وتت ةح ىةذه  رلةال العمليةة التعليميةة التعلميةة.والت اعل م  ادلعطيات احلديثة ادلتجددة، وادلتغرية باسةتمرار ا 

(، ا حةة  مل يعثةةر الباحةةث علةةى دراسةةةات 0222وزامةةل،  0224دراسةةيت )أبوسةةنينة،  النتيجةةة مةة  نتةةائ 
 ىذه الدراسة. إليوجاءت نتائجها غري متوافقة م  ما توالا 

 التوصقات:-11

 ا ضوء ما توالا إليو ىذه الدراسة م  نتائ ؛ يواا الباحث باآلد:
م، بش ل يتناسب م  أدوارىم اجلديدة ضرورة العمل على تغيري قناعات ادلعلم  ذباه مهنته -11-1

 ا العملية التعليمية التعلمية.
علةةةى توهيةةةف التقنيةةةات احلديثةةةة ا الغرفةةةة الصةةة ية، و ااةةةة معطيةةةات الةةةتعلم  كيةةةد أعليةةةةتل -11-2

 اإلل ًتو ، دلا ذلا م  فوائد  ة على ادلتعلم وادلعلم معاً.
، وادلشةرف  الًتبةوي ، ومةديري ادلةدارس ا ضرورة العمةل علةى االسةتمرار ا تةدريب ادلعلمة  -11-3

 أ ناء اخلدمة، بش ل يتناسب م  ربقيح األىداف ادلنصوص عليها.
 إعادة النظر ا أسس م  يقومون على تدريب ادلعلم  وغريىم؛ ألن فاقد الشاء ال يعطيو. -11-4
  التعليمةا بشة ل الواقة للوقةوف علةى حقيقةة إجراء دراسات شلا لة ا مناصح تعليمية أ رى -11-5

 .ا ضوء متغريات أ رى أد  وأمشل
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 املراجع

 املراجع العربقة:

(. درجةة شلارسةة 0224وعشا، انتصار  ليل وقطاوي، زلمد إبةراىيم .) دأبو سنينة، عودة عبد اجلوا -
كالةةةة مبةةةادئ الةةةتعلم النشةةةط ا تةةةدريس مةةةادة الدراسةةةات االجتماعيةةةة مةةة  وجهةةةة نظةةةر معلميهةةةا ا مةةةدارس و 

 .24 -30(: 0) 4 ،للبحوث والدراسات اإلنسانية ءرللة الزرقا الغوث الدولية ا األردن.
( . درجة تقدير معلما العلوم ألعلية ال  ايات الت نولوجية 0202ب  الدوما، حس  علا أمحد.)  -

 . 990-954: (5) 02،رللة جامعة دمشح للعلوم الًتبوية والن سيةالتعليمية ا ربس  أدائهم. 
(. اذباىةةات ادلعلمةة  والطلبةةة ضلةةو 0202بةة  الةةدوما، حسةة  علةةا أمحةةد والشةةنا ، قسةةيم زلمةةد.)  -

 02،رللةةة جامعةةة دمشةةح للعلةةوم الًتبويةةة والن سةةيةاسةةت دام الةةتعلم االل ةةًتو  ا ادلةةدارس الثانويةةة األردنيةةة. 
(5) ،053-040 . 

 ها، وظلوذج مقارن ذلا، والعوامةل الةيت رب ةم (. األساليب التدريبية، تصني0440.) يدرة، عبدا لبار  - 
 .52 ،(0،0) 50 اص بتدريب ادلعلم . عدد  ،رسالة ادلعلم ا تيارىا.

إسةةةًتاتيجية احلةةةوار ا التحصةةةيل النحةةةوي  أ ةةةر (.0202بةةةراىيم، افت ةةةار.)واال  لةةةرمحا اذلةةةامشا، عبةةةد -
-54 ،(0) 05، د للبحوث والدراساتإرب. وتنمية عمليات العلم لدى صالبات ادلرحلة الثانوية ا األردن

24. 
(. أ ر التعلم النشط ا تنمية الت  ةري االبت ةاري والتحصةيل الدراسةا دبةادة 0224الزايدي، فاصمة.) -

 ،رللةةةةة الزرقةةةةاء للبحةةةةوث والدراسةةةةاتالعلةةةوم لةةةةدى صالبةةةةات الصةةةةف الثالةةةةث ادلتوسةةةةط دبدينةةةة م ةةةةة ادل رمةةةةة. 
0(02)، 09. 

هةات نظةر معلمةةا ادلرحلةة األساسةية الةدنيا ومعلماهتةا ا مةةدارس (. وج0222زامةل، رلةدي علةا.) -  
معهةةد  ،. رللةةة ادلعلةةم الطالةةبوكالةةة الغةةوث الدوليةةة ضلةةو شلارسةةتهم الةةتعلم النشةةط ا زلةةافظيت رام اهلل ونةةابس

 .29-94(، 0،0األردن) -عمان -الًتبية التاب  لةونروا/ اليونس و
. تقنيةات إدارة الصةف لةدى معلمةا الًتبيةة اإلسةالمية ا (0224.)ب  عبدا هلل  لرمحا ادلال ا، عبد -

 .042-099 ،(5)02امعة البحري . ج -رللة العلوم الًتبوية والن سيةادلرحلة االبتدائية. 
مةةةدى  (. 0202واخلزاعلةةةة، تيسةةةري زلمةةةد.)  ادلشةةةاعلة، رلةةةدي سةةةليمان والطوالبةةةة، زلمةةةد عبةةةدا لةةةرمح -

رللةة جامعةةة دمشةح للعلةةوم . حلةةة األساسةية العليةةا للةتعلم االل ةةًتو توهيةف معلمةا الًتبيةةة اإلسةالمية ا ادلر 
 .959-923 ،(5) 02الًتبوية والن سية،

(. واقةةةةة  اسةةةةةت دام ت نولوجيةةةةةا ادلعلومةةةةةات واالتصةةةةةال وعوائةةةةةح 0202.)النةةةةاعيب، سةةةةةامل بةةةةة  عبةةةةةدا هلل -
رللةة العلةوم الًتبويةة  .االست دام   لدى عينة م  معلما ومعلمات مدارس ادلنطقة الدا ليةة بسةلطنة ُعمةان

 .49-90 ،(5) 00، والن سية
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(. الرضا ادله  لدى معلما الدراسات االجتماعية بادلرحلة االبتدائيةة 0202النجدي، عادل رمسا.) -
 00 رللةةةة العلةةوم الًتبويةةة والن سةةةية،. ا مصةةر ا ضةةوء تطبيةةةح إسةةًتاتيجييت التقةةومي الشةةةامل والةةتعلم النشةةط

(5)، 059-020. 
(. ك ايةةةةةات اإلدارة الصةةةةة ية لةةةةةدى ادلعلمةةةةة  بادلةةةةةدارس ادلتوسةةةةةطة 0444ر، منصةةةةةور اةةةةةاح.)النويصةةةةة -

 ،(40) 02ل اخللةةةي ، م تةةةب الًتبيةةةة العةةةر  لةةةدو  رسةةةالة اخللةةةي  العةةةر ،احل وميةةةة للبنةةة  دبدينةةةة الريةةةائ. 
004- 052. 
 تعلةةم العلةةوم (. فعاليةةة إسةةًتاتيجية بنةةاء  ةةرائط ادل ةةاىيم تعاونيةةاً ا0222السةةيد، يسةةري مصةةط ى.)  -

 . 44، (9) 5 ،رللة الًتبية العلميةبادلرحلة االبتدائية، 
بعةةا اسةةًتاتيجيات الةةتعلم النشةةط ا تةةدريس  م(. أ ةةر اسةةت دا0222سةةعيد، عةةاصف ورجةةا، أمحةةد.) -

 رللةة .الدراسات االجتماعية على التحصيل وتنمية مهارات حل ادلش الت لةدى تالميةذ ادلرحلةة اإلعداديةة
 . 53 ،(2)000 ناى  وصر  التدريس،دراسات ا ادل

(. ضلو إعداد أفضل دلعلم ادلستقبل ا العامل العر  ا ضوء 0202) .دلصما الس اف، سوس  عبد -
 . 054 ،(5) 9 رللة ارباد اجلامعات العربية للًتبية وعلم الن س، .ربديات القرن احلادي والعشري  ب  الواق  والرؤى

تقةةومي االذباىةات ضلةةو ك ةةاييت التوااةل الصةة ا وإدارة الصةةف (. 0224اشةةل. )والغةافري، ى سةلوم، صةةاىر   -
. رللة ارباد اجلامعات العربية للًتبية لدى صالبات كلية الًتبية بعربي ومعلمات الظاىرة جنوب سلطنة ُعمان

 .9-00 ،(0) 3 وعلم الن س،
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