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 التعلن اسرتاتيجيات العلىم هعلوات استخدام واقع
 املعلوات نظر وجهة هن ئيةاالبتدا املرحلة يف النشط

 واملشرفات

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع استخدام معممات  _ممخصال
العموم استراتيجيات التعمم النشط في المرحمة االبتدائية من وجية نظر 
المعممات والمشرفات. اتبعت الباحثة المنيج الوصفي وتكون مجتمع 

بمنطقة الرياض، وتكونت  الدراسة من جميع معممات العموم المشرفات
( معممة مشرفة بمكتب تعميم محافظة عفيف، 50عينة الدراسة من )

ولجمع بيانات الدراسة استخدمت الباحثة االستبيان كأداة لمدراسة. وقد 
احتوت الدراسة عمى ثالثة محاور لمعرفة واقع استخدام معممات العموم 

ة من وجية نظر استراتيجيات التعمم النشط في المرحمة االبتدائي
المعممات والمشرفات وقد توصمت الدراسة إلى أن المتوسط الحسابي 
لجميع فقرات المحور األول )درجة استخدام معممات العموم 

وبذلك  2668 استراتيجيات التعمم النشط في المرحمة االبتدائية( يساوي
اعتبر المحور األول دال إحصائيًا عند مستوى داللة، مما يدل عمى 

ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى عبارات ىذا المعيار. كما أن 
وأشارت النتائج إلى أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات المحور الثاني 
)الصعوبات التي تواجو معممات العموم في أثناء استخدام استراتيجيات 

، وبذلك يعتبر 2.72التعمم النشط في المرحمة االبتدائية( يساوي 
لثاني دال إحصائيًا عند مستوى داللة، مما يدل عمى أن المحور ا

ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى فقرات ىذا المحور. كما 
وأظيرت النتائج المتعمقة بالمحور الثالث )الصعوبات المتعمقة بالنظام 
المدرسي التي تواجو معممات العموم أثناء استخدام استراتيجيات التعمم 

ة االبتدائية( أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات ىذا النشط في المرحم
وبالتالي فإن المحور الثالث يعتبر دال إحصائيًا عند  2.9المحور 

مما يدل عمى أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى  ،مستوى داللة
فقرات ىذا المحور. وبناء عمى النتائج أوصت الدراسة بتشجيع 

البتدائية عمى استخدام استراتيجية التعمم معممات العموم في المرحمة ا
التعاوني. وتقميل أعداد الطالبات في الصف الواحد لتمكن المعممة من 

 .استخدام استراتيجيات التعمم النشط

 .واقع، معممات العموم، استراتيجيات التعمم النشط :الكممات المفتاحية
 المقدمة. 1

عميمي ىي المبنة تعد المرحمة االبتدائية في النظام الت     
األساسية لنظام التعميم بأسره، فالمرحمة االبتدائية تعد أساًسا تقوم 

[ عمى أنَّ جودة 1عميو المراحل التالية، من ىنا يؤكد عبيد ]
التعميم تتوقف عمى جودتو في المرحمة االبتدائية، وأن اآلثار 
الناجمة عن قصوره في المرحمة االبتدائية ال يمكن معالجتيا في 
أي مرحمة تالية. ومن ىذا المنطمق فإن المرحمة االبتدائية يجب 
عداد معممييا،  أن تحظى بعناية خاصة في تصميم مناىجيا، وا 
وتوفير االمكانيات الالزمة لتحقيق غاياتيا، فما يتعممو الطالب 
فييا يكون حجر الزاوية لنجاحو في المراحل التعميمية التالية ليا 

تعميم عممية مستمرة فيي ال تقتصر عمى [. وبما أن تطوير ال2]
االىتمام بالمناىج من حيث تعديميا، وتحديثيا، أو االىتمام 
بمحتوى المواد الدراسية الني يتم تقديميا لممتعمم بطريقة سيمة، 
لكنيا أيًضا تيتم بالجوانب األخرى لمعممية التعميمية، مثل 

ستراتيجيات التفاعل األمثل بين المعمم والتالميذ، واستخدام ا
التعمم النشط التي تحفز عمى التعمم، الذي تزايد االىتمام بو مع 
بدايات القرن الحادي والعشرين، فالتعمم النشط أحد االتجاىات 
التربوية والنفسية المعاصرة ذات التأثير اإليجابي الكبير عمى 
عممية التعمم، كما أن المعمم الناجح ىو الذي يسعى إلى تحقيق 

لتعميمية معتمدًا عمى التكامل والتفاعل بين أدواره األىداف ا
وأدوار الطالب عند تطبيق ىذه االستراتيجيات وأثناء إعداد 

[ وقد 3األنشطة والميام ليتحقق الفيم العميق لدى الطالب ]
سعت الباحثة من خالل ىذه الدراسة الوقوف عمى واقع استخدام 

 ةـــــي المرحمة االبتدائيمعممات العموم الستراتيجيات التعمم النشط ف
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 .من وجية نظر المعممات والمشرفات
 مشكمة الدراسة. 2

قد الحظت الباحثة من خالل عمميا كمشرفة عمى طالبات      
التربية الميدانية في المدارس ان مستوى التحصيل الدراسي لمادة 
العموم متدنى وان معممات العموم تستخدم الطرق القديمة غير 

التدريس وال تستخدم استراتيجيات التعمم النشط وبما الفعالة في 
ان المعمم تقع عمى عاتقة االرتقاء بالعممية التعميمية فالبد من 
رفع كفاءة المعمم التدريسية في طرق التدريس في كميات التربية 
ومعاىد اعداد المعممين والمراكز التدريبية لقد اىتمت وزارة التربية 

تدريبية في استراتيجيات التدريس والتعميم بتضمين دورات 
الحديثة، بمراكز التدريب التربوي التي تستيدف شريحة كبيرة من 
المعممين، من أجل تجاوز الطرق التقميدية غير الفعالة في 
التدريس والتي تجعل التفكير في أدنى مستوياتو العقمية، وىذا ما 

( 1435-1425أكدتو وزارة التربية والتعميم في خطتيا العشرية )
[، من خالل اطِّالع الباحثة عمى الدراسات والبحوث في 4]

مجال استراتيجيات تدريس العموم أن معظميا تنص عمى الجانب 
النظري ما ينبغي أن يكون عميو تدريس العموم لذلك رات الباحثة 
الكشف عن واقع استخدام معممات العموم استراتيجيات التعمم 

من وجية نظر المعممات  النشط في المرحمة االبتدائية
والمشرفات الكشف عن واقع استخدام معممات العموم 
استراتيجيات التعمم النشط في المرحمة االبتدائية من وجية نظر 

 .المعممات والمشرفات
  أ. أسئمة الدراسة

 :لذلك فان مشكمة الدراسة تتحدد بالسؤال الرئيس التالي
ات التعمم النشط في ما واقع استخدام معممات العموم استراتيجي

المرحمة االبتدائية من وجية نظر المعممات والمشرفات الكشف 
عن واقع استخدام معممات العموم استراتيجيات التعمم النشط في 

 .المرحمة االبتدائية من وجية نظر المعممات والمشرفات
ما درجة استخدام معممات العموم استراتيجيات التعمُّم النشط  -1

 البتدائية من وجية نظر المعممات والمشرفات؟في المرحمة ا
 ما الصعوبات التي تواجو معممات العموم عند استخداميم  -2

استراتيجيات التعمُّم النشط المتعمقة بالمعمم من وجية نظر 
 المعممات والمشرفات؟

ما الصعوبات التي تواجو معممات العموم عند استخداميم  -3
متعمقة بالنظام المدرسي من وجية استراتيجيات التعمُّم النشط ال
 نظر المعممات والمشرفات؟

 أهداف الدراسةب. 
التعرف عمى درجة استخدام معممات العموم في المرحمة  -1

االبتدائية استراتيجيات التعمُّم النشط من وجية نظر معممات 
 .العموم والمشرفات

تحديد أىم الصعوبات التي تواجو معممات العموم في  -2
االبتدائية، عند استخدام استراتيجيات التعمُّم النشط،  المرحمة

 .والمتعمقة بالمعمم من وجية نظر معممات العموم والمشرفات
تحديد اىم الصعوبات التي تواجو معممات العموم في  -3

المرحمة االبتدائية، عند استخدام استراتيجيات التعمُّم النشط، 
معممات العموم والمتعمقة بالنظام المدرسي من وجية نظر 

 .والمشرفات
 أهمية الدراسةج. 
تساعد ىذه الدراسة المشرفات التربويات والقائمين عمى  -1

إعداد برامج التدريب لممعممات في وزارة التعميم، في التعرف 
عمى درجة استخدام استراتيجيات التعمُّم النشط من قبل معممات 

 .العموم في المرحمة االبتدائية
ن تساىم ىذه الدراسة في إبراز أىم الصعوبات من المتوقع أ -2

التي تواجو معممات العموم عند استخدام استراتيجيات التعمُّم 
النشط؛ مما يساعد عمى فيم تمك الصعوبات، والتغمب عمييا، 

 .والتقميل من آثارىا في العممية التعميمية
قد تساعد نتائج ىذه الدراسة في إعادة النظر في برامج  -3

عممات العموم، بما يتناسب مع ما يشيده العصر من إعداد م
 .تطور في استراتيجيات التدريس

 حدود الدراسةد. 
الحدود الموضوعية: تقتصر الدراسة عمى معرفة درجة  -1

استخدام معممات العموم في المرحمة االبتدائية استراتيجيات التعمُّم 
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رائط النشط اآلتية: االكتشاف، االستقصاء، العصف الذىني، خ
المفاىيم، التعمم التعاوني، لعب األدوار، تدريس األقران، األلعاب 
التعميمية، ومعرفة الصعوبات التي تحد من استخدام ىذه 

 .االستراتيجيات المتعمقة بالمعمم، وبالنظام المدرسي
الحدود بشرية: تكونت عينة الدراسة من معممات العموم  -2

الحكومية لمبنات بمحافظة  الالتي يدرسن في المدارس االبتدائية
 .عفيف، وكذلك من جميع مشرفات العموم بمحافظة عفيف

الحدود المكانية: طبقت ىذه الدراسة في مدارس التعميم العام  -3
 .االبتدائية الحكومية لمبنات بمحافظة عفيف

الحدود الزمانية: تم تطبيق ىذا البحث في الفصل الدراسي  -4
 (.ه1437 - ه1436األول لمعام )

 مصطمحات الدراسةه. 
الواقع: ذكر الواقع في المغة من َوقع والواقع ىو الحاصل 

 ].5والحادث فعاًل ]
[ بأنيا مجموعة من إجراءات 6استراتيجيات: يعرفيا زيتون ]

التدريس المختارة سمفًا من قبل المعمم أو مصمم التدريس، والتي 
ألىداف يخطط الستخداميا أثناء تنفيذ التدريس، بما يحقق ا

التدريسية المرجوة بأقصى فعالية ممكنة، وفي ضوء اإلمكانات 
[ أن االستراتيجية عبارة عن سياق من 7المتاحة. وذكر قنديل ]

طرق التدريس الخاصة والعامة المتداخمة، والمناسبة لمموقف 
التدريبي المعين، والتي يمكن من خالليا تحقيق أىداف ذلك 

أجود مستوى ممكن. وفي ضوء  الموقف بأقل االمكانات، وعمى
  المعاني المشار الييا سابقًا فإنو يمكن

التعريف االجرائي: بأنيا خطة بعيدة المدى، تتضمن مجموعة 
من االجراءات المخطط ليا سمفًا، والموجية لتنفيذ ميام محددة، 

 .بغية تحقيق أىداف معينة وفق ما ىو متاح من إمكانات
[، بأنو التعمم الذي يقوم فيو 8]التعمم النشط: يعرفو الشافعي 

الطمبة بمعظم العمل، ويستخدمون عقوليم بفعالية، ويدرسون 
األفكار جيدًا، ويعممون عمى حل المشكالت من جية، وعمى 
تطبيق ما تعمموه من جية ثانية، مما يؤدي إلى سرعة الفيم 

[، 3واالستمتاع بما يقومون بو من أنشطة. كما وعرفو الشمري ]

أكثر من مجرد  يتعممواتقنيات تساعد الطالب عمى أن عمى أنو 
استماعيم لمحاضرة أو عرض مباشر يقدمو المعمم لطالبو، 
فالطالب يمارسون عمميات متنوعة مثل: االكتشاف، 
واالستقصاء والتعمم بالعمل، وكذلك ميارات عقمية عديدة مثل: 
التفكير الناقد والتفكير فوق المعرفي، والميارات العممية 

 .األساسية
التعريف االجرائي: فالتعمم النشط ىو تعمم قائم عمى األنشطة 
المختمفة التي يمارسيا المتعمم والتي ينتج عنيا سموكيات تعتمد 
عمى مشاركة المتعمم الفاعمة وااليجابية في الموقف التعميمي 

 .التعممي
، أن Oliva & Pawlas [9] اإلشراف التربوي: يرى كل من

وي وسيمة لتقديم مساعدة متخصصة لممعممين اإلشراف الترب
[، فيعرف اإلشراف 10لتحسين التدريس. اما العبد الكريم ]

التربوي عمى أنو يرمي إلى تنمية المعمم واستثمار طاقاتو 
 .وتطوير قدراتو متوصاًل بذلك إلى تحسين تعمم الطالب

[، عمى أنيا 2المرحمة االبتدائية: يعرفيا مطاوع والحصان ]
سنوات إلى سن  6مة التي تعالج المتعمم بالتربية من سن المرح
 .سنة كما ىو الحال في معظم دول العالم 12

 اإلطار النظري . 3
 :استراتيجيات التعمم النشط

في ضوء االنفجار المعرفي اليائل الذي نعيشو ىذه األيام،      
لم تعد بيئة التعمم السمبية التي كانت تعتمد عمى نقل المعمومات 
والمعارف من المعمم إلى الطالب لحفظيا وتذكرىا كافية لمتعامل 
مع ىذا الكم اليائل من المعمومات التي تتغير وتزداد بسرعة 

 .فائقة
ومن ىنا كان ال بد من تطوير العممية التعميمية واالىتمام      

بالتعمم النشط، فاستراتيجيات التعمم النشط تشمل مدًى واسعًا من 
تشارك في العناصر األساسية، والتي تحث االنشطة التي 

الطالب عمى أن يمارسوا ويفكروا حول األشياء التي يتعممونيا 
 ].3ويمارسونيا الشمري ]

 مجموعة[ االستراتيجيات بأنيا 11ويعرف الياشمي والدليمي ]   
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من اإلجراءات والممارسات التي يتبعيا المعمم داخل الصف؛ 
ضوء األىداف التي تم  في نيائية لموصول إلى مخرجات

بأنيا طرق محددة لمعالجة  Brown [12] ضعيا. ويرىو 
مشكمة أو لمباشرة ميمة ما، وىي أساليب عممية لتحقيق ىدف 
معين وىي أيضا تدابير مرسومة لمتحكم في معمومات محددة، 

[، بأنيا مجموعة 13والتعرف عمييا. كما عرفيا المعيمي ]
لمتسمسمة التي يقوم بيا المعمم الخطوات اإلجرائية المنتظمة وا

داخل الصف الدراسي بحيث تكون شاممة ومرنة ومراعية لطبيعة 
المتعممين، والتي تمثل الواقع الحقيقي لما يحدث داخل الصف 

 تعميميةمن استغالل إلمكانات متاحة، بيدف تحقيق مخرجات 
 .مرغوب فييا

 :معايير اختيار استراتيجية التدريس
[ العديد من معايير اختيار استراتيجية 14ذكر مطاوع ]     

 :التدريس منيا
 .مراعاتيا الفروق الفردية بين المتعممين -
 .الحرص عمى إيجابية المتعمم ونشاطو -
 .ربط المتعمم بمصادر المعرفة -
 .مناسبتيا لطبيعة األىداف التي تسعي إلى تحقيقيا -
 .مناسبتيا لممحتوى الدراسي -
 .دة المتعممة بالبيئة والمجتمعربط المتعمم والما -
 .تحقيقيا بيجة التعمم ومتعتو -
 .نشرىا األلفة واالحترام المتبادل بين المعمم والمتعممين -
 .تذليميا لصعوبات التعمم -

 :مكونات استراتيجية التدريس
[، أن استراتيجية التدريس تشتمل عمى 15] ويرى زيتون      

 :المكونات التالية
 .دريسيةاألىداف الت -
التحركات التي يقوم بيا المعمم، وينظميا ويسير وفق ليا في  -

 .تدريسو
 ى ـــول إلـــي الوصــة فــــل المستخدمـــمسائـات والـــدريبـتـة والــمـثـاألم -

 .األىداف

 .المناخ التعميمي والتنظيم الصفي -
 استجابات المتعممين الناتجة عن المثيرات التي ينظميا المعمم -

 .ويخطط ليا
وألن استراتيجيات التعمُّم النشط تركِّز عمى جيد التمميذ ونشاطو 
في عممية التعمُّم، فيي تنطمق من التربية الحديثة التي تنادي 

[، نتيجة لذلك ظير 16بتعميم المتعمِّم كيف يتعمم عبدالسالم ]
الكثير من استراتيجيات التعمُّم النشط التي يمكن تطبيقيا في 

 :تدريس منيامجال ال
استراتيجية االكتشاف: ىي عممية تنظيم المعمومات بطريقة  -

 تمكن المتعمم من أن يذىب إلى أبعد من المعمومات التي يتعمميا
[17.[ 
استراتيجية العصف الذىني: وىي أحد أساليب المناقشة  -

الجماعية التي تعتمد عمى التفكير السريع دون إعداد مسبق 
األفكار المتنوعة المبتكرة بشكل عفوي لتوليد أكبر عدد من 

تمقائي حر وفي مناخ مفتوح غير نقدي ال يحد من إطالق ىذه 
األفكار التي تتضمن حمواًل لمشكمة معينة مختارة سمفًا، ومن ثم 
غربمة ىذه األفكار واختيار المناسب منيا في ضوء معايير 

 ].8] معينة محددة
[ بأنيا أداة 18] نوفاكاستراتيجية خرائط المفاىيم: يعرفيا  -

لتمثيل المعرفة، وىي تقرأ من األعمى إلى االسفل، بحيث يكون 
األكثر عمومية في األعمى، واألقل عمومية واألكثر تخصصًا 

 .في االسفل
استراتيجية االستقصاء: وىي تعتمد عمى استخدام مجموعة  -

من األنشطة التي تساعد المتعمم في أن يتوصل إلى المعرفة 
 ].17] بنفسو

[ أن التعمم 19استراتيجية التعمم التعاوني: ذكر صبري ] -
التعاوني يمثل أحد أساليب التعميم والتعمم في مجموعات صغيرة 
ال يتجاوز عدد أفرادىا ستة اشخاص، ويعني قيام مجموعة 
صغرى غير متجانسة من األفراد بالتعاون الفعمي لتحقيق ىدف 

أو اجتماعي يعود عمييم  منشود في إطار أي اكتساب اكاديمي
 ة،ـــة ومتنوعــــة جمــــر تعميميـــة وغيــميميد تعــراد بفوائــة وكأفــكجماع
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 .أكثر وأفضل من مجموعة أعماليم بصورة فردية
[ 17] استراتيجية لعب األدوار: عرف الخميفة ومطاوع -

استراتيجية لعب األدوار عمى أنيا طريقة تتضمن التمثيل التمقائي 
وقف تعميمي بواسطة تمميذين أو أكثر بتوجيو من المعمم، لم

وينمو الحوار من واقع الموقف الذي رتبو المتعممون الذين 
يقومون بالتمثيل، ويقوم كل شخص من الممثمين بأداء الدور 
طبقًا لما يشعر بو، أما المتعممون الذين ال يقومون بالتمثيل فإنيم 

بعد التمثيل فإن المجموعة يؤدون دور المالحظين والناقدين، و 
 .تقوم بالمناقشة

[ 20استراتيجية تدريس األقران: ذكر كل من الحيالي وىندي ] -
أن فكرة ىذه االستراتيجية تتمثل في تعميم المتعمم لقرينو الذي 
يحتاج إلى مساعدة، نظرًا لمناسبة مستوى شرح المتعمم لمستوى 

 .قرينو
شكل من أشكال األلعاب  استراتيجية األلعاب التعميمية: ىو -

الموجية والمقصودة تبعًا لخطط وبرامج وأدوات ومستمزمات 
خاصة بيا، حيث يقوم المعممون بإعدادىا وبجريبتيا ثم توجيو 

 ].21التالميذ نحو ممارستيا لتحقيق أىداف معدودة ]
عمومًا فإن مبررات استخدام استراتيجيات التعمم النشط، أثبتت    

 .مية التعميمية بعامة، وفي تدريس العموم بخاصةفعاليتيا في العم
 الدراسات السابقة. 4

[ إلى التعرف عمى طرائق 22ىدفت دراسة الحديثي ]     
وأساليب تدريس العموم المستخدمة في المرحمة الثانوية في 
المممكة العربية السعودية والواليات المتحدة األمريكية، واستخدم 

تخدم أسموب االستبانة كأداة لجمع الباحث المنيج الوصفي، واس
( معممًا سعوديًا، 103البيانات، وتكونت عينة الدراسة من )

( معممًا أمريكيًا. وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج 79و)
كان أىميا، أن أكثر الطرق استخداًما من قبل العينتين طريقتا 

يم المناقشة واإللقاء، كما وتطابقت العينتان في عدم استخدام
لبرامج التمفزيون العممية، وأسموب تمثيل األدوار في تدريسيم. 
كما جاءت استراتيجية حل المشكالت، والعروض العممية، 
واالختبارات، واالستقصاء، واالستكشاف متوسطة االستخدام في 

السعودية، أما األمريكيون فيستخدمون طريقتي التقارير 
مى نحو متوسط، ومشروعات الطالب واالختبارات العممية ع

وأرجعت الدراسة السبب في عدم استخدام المعممين لبعض 
الطرق إلى عدم معرفة المعممين بيا، أو ألن المعممين لم يتدربوا 
عمييا، أو عدم توفر اإلمكانات الالزمة ليا، أو أن الوقت ال 

 .يكفي لمقرر طويل، أو كثرة أعداد الطالب في الصوف
[ فقد ىدفت إلى التعرف عمى 23أما دراسة العريني ]     

المعوقات التي تحد من استخدام معممات العموم في المرحمة 
االبتدائية الستراتيجيات التدريس )التعمم التعاوني، خرائط 
المفاىيم، العصف الذىني(. استخدمت الباحثة المنيج الوصفي، 
واستخدمت أداة االستبانة، باإلضافة إلى بطاقة مالحظة، تكونت 

( معممة 31( معممة لالستبانة، و)148لدراسة من )عينة ا
لبطاقة المالحظة. وتوصمت الدراسة إلى أن معممات العموم 
يستخدمن دائًما استراتيجية العصف الذىني والتعمم التعاوني، 
وأحياًنا يستخدمن خرائط المفاىيم، وأشارت النتائج إلى أن 

المرحمة المعوقات التي تحد من استخدام معممات العموم في 
كالتالي: المعوقات  اتنازليً االبتدائية لتمك االستراتيجيات مرتبة 

الخاصة بالبيئة المدرسية، المعوقات الخاصة بالتمميذة، المعوقات 
 .الخاصة بالمنيج، المعوقات الخاصة بالمعممة

[ لتيدف إلى التعرف عمى فاعمية 24وجاءت دراسة عمي ]     
وجو والعصف الذىني، وأثرىم التدريس بطريقتي االكتشاف الم

عمى زيادة التحصيل الدراسي، والتفكير الناقد في مادة الفقو. 
استخدم الباحث المنيج الشبو التجريبي، وصمم اختباًرا تحصيمًيا، 

( طالًبا، موزعة 199ومقياس التفكير الناقد، وتكونت عينة من )
عمى ثالث مجموعات مجموعتين تجريبيتين ومجموعة ضابطة. 

وصمت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في وت
االختبار التحصيمي لمادة الفقو لدى طالب المرحمة الثانوية 
لصالح الذين درسوا بطريقة االكتشاف الموجو وكذلك الذين 
درسوا بطريقة العصف الذىني، كما وأظيرت النتائج وجود فروق 

لمادة الفقو لدى ذات داللة إحصائية في اختبار التفكير الناقد 
 ة االكتشافـــوا بطريقــن درســح الذيــة لصالــة الثانويــالب المرحمــط
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 .الموجو وكذلك الذين درسوا بطريقة العصف الذىني
[ فقد ىدفت إلى التعرف عمى 25أما دراسة أبا الخيل ]     

معوقات استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة التي تواجو 
المنزلي في المرحمة المتوسطة من وجية نظر  معممات االقتصاد

المعممات والمشرفات التربويات. استخدمت الباحثة المنيج 
الوصفي المسحي، باستخدام أداة االستبانة، وتكونت عينة 

( مشرفة، وتوصمت الدراسة إلى 27( معممة، و)53الدراسة من )
ة وجود معوقات تحول دون استخدام استراتيجيات التدريس الحديث

من أبرزىا كثرة عدد الطالبات في الفصل الواحد، وضعف 
مراعاة محتوى مقرر االقتصاد المنزلي لميول الطالبات، واعتياد 
المعممات عمى استخدام طرق التدريس التقميدية، والضعف العام 
لدى الطالبات وعدم رغبتين في الدراسة، وقمة استفادة المعممات 

كما أن استراتيجيات التدريس من توجييات المشرفة التربوية، 
 .الحديثة تحتاج إلى وقت وجيد كبير

[ بدراسة ىدفت إلى التعرف عمى درجة 5وقام البواردي ]     
استخدام معممي العموم الشرعية الستراتيجيات التعمُّم النشط، 
والكشف عن الصعوبات التي تواجييم أثناء استخداميا، ومعرفة 

المعممين والمشرفين حول درجة  الفروق اإلحصائية بين إجابات
استخدام استراتيجيات التعمُّم النشط، وحول الصعوبات المتعمِّقة 
)بالمعمم، التالميذ، المقرر، النظام المدرسي، باختالف متغير 
)المؤىل العممي، سنوات الخبرة، الدورات التدريبية، التخصص(، 

عينة  وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي المسحي، وتم اختيار
عشوائية طبقية من مجتمع البحث، وتكونت عينة الدراسة من 

( 48( معمًما لمعموم الشرعية في المرحمة االبتدائية، و)284)
مشرًفا تربوًيا لمعموم الشرعية. توصمت الدراسة إلى أن معممي 
العموم الشرعية يستخدمون أثناء تدريسيم االستراتيجيات التي 

كبيرة،. وأظيرت النتائج أن أبرز تتناسب موضوع الدرس بدرجة 
الصعوبات المتعمِّقة بالمعمم تتمخص بقمة الدورات التدريبية أثناء 
الخدمة، وتركيز برامج التدريب أثناء الخدمة عمى المحاضرات 
النظرية مقابل قمة الساعات التطبيقية، أما الصعوبات المتعمِّقة 

عمم أثناء تنفيذ بالتالميذ فيي تفضيل التالميذ االعتماد عمى الم

الدرس. وجاءت أبرز الصعوبات المتعمِّقة بالمقرر تغميب الجانب 
 .النظري في مقررات العموم الشرعية عمى الجانب التطبيقي

 :التعقيب عمى الدراسات السابقة
اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كل من دراسة الحديثي  -
[ في المنيج 5][، البواردي 25[، أبا الخيل ]23[، العريني ]22]

المستخدم وىو المنيج الوصفي. في حين اختمفت الدراسة الحالية 
 .[ في المنيج شبو التجريبي المستخدم فييا24مع دراسة عمي ]

من حيث اليدف اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة الحديثي  -
المستخدمة،  التدريسية االستراتيجيات عمى التعرف[ في 22]

 عمى التعرف[، في 24[ وعمى ]23يني ]ومع دراسة كل من العر 
االستراتيجيات المستخدمة، ومع دراسة كل من ابا الخيل  بعض

[، في التعرف عمى معوقات استخدام 5[ والبواردي ]25]
 .استراتيجيات التدريس

اختمفت ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة في مجال  -
بينما  التخصص حيث أن الدراسة الحالية تناولت مقرر العموم

[ مجال العموم 23[ والعريني ]22تناولت دراسة الحديثي ]
[ مقرر االقتصاد 25االجتماعية بينما تناولت دراسة أبا الخيل ]

[ مقرر الفقو وتناولت دراسة 24المنزلي، وتناولت دراسة عمى ]
 .[ مجال العموم الشرعية5البواردي ]

سة عمى [ ودرا22اختمفت ىذه الدراسة مع دراسة الحديثي ] -
[ في مرحمة التطبيق حيث طبقت في المرحمة الثانوية 24]

[ طبقت في المرحمة المتوسطة، واتفقت 25ودراسة ابا الخيل ]
[ التي طبقت في 5[ والبواردي ]23مع دراسة كل من العريني ]

 .المرحمة االبتدائية
 الطريقة واإلجراءات. 5

 منهج الدراسةأ. 
لمنيج الوصفي لمتعرف عمى استخدمت الدراسة الحالية ا     

واقع استخدام معممات العموم الستراتيجيات التعمم النشط في 
المرحمة االبتدائية من وجية نظر المعممات والمشرفات، 
مستخدمة في ذلك االستبيان، فقد قامت الباحثة بتصميم استبيان 
موجو لمعممات العموم في المرحمة االبتدائية والمشرفات 
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ل االطالع عمى األدب التربوي والدراسات التربويات من خال
 .السابقة

 مجتمع الدراسة وعينتهاب. 
تكون مجتمع الدراسة من معممات العموم والمشرفات لمقرر     

العموم في وزارة التعميم بمنطقة الرياض، وتكونت عينة الدراسة 
من معممات العموم بالمرحمة االبتدائية والمشرفات لمقرر العموم 

االشراف التربوي بمحافظة عفيف، والبالغ عددىن في مكتب 
 .( معممة ومشرفة تم اختيارىن ليمثمن عينة ىذا البحث50)

 أداة الدراسةج. 
لتحقيق أىداف الدراسة تم إعداد استبانة تضم عدد من       

الفقرات عن واقع استخدام معممات العموم استراتيجيات التعمم 
وجية نظر المعممات النشط في المرحمة االبتدائية من 

والمشرفات، حيث قامت الباحثة بتوجيو أداة الدراسة إلى عينة 
( 7من المتخصصين في التربية وعمم النفس وبمغ عددىم )

اساتذة لتحديد واقع استخدام معممات العموم استراتيجيات التعمم 
النشط في المرحمة االبتدائية من وجية نظر المعممات 

لى االطالع عمى بعض األدبيات في والمشرفات. واستنادًا إ
البحوث والدراسات السابقة فضاًل عن خبرة الباحثة المتواضعة 
في ىذا المجال أعدت استبانة تكونت من ثالثة محاور ىي 
)درجة استخدام معممات العموم استراتيجيات التعمم النشط في 

المرحمة االبتدائية، الصعوبات التي تواجو معممات العموم أثناء 
ستخدام استراتيجيات التعمم النشط في المرحمة االبتدائية، ا

الصعوبات المتعمقة بالنظام المدرسي التي تواجو معممات العموم 
أثناء استخدام استراتيجيات التعمم النشط في المرحمة االبتدائية( 

( فقرات، تمثل واقع استخدام معممات 9، 10، 10موزعة عمى )
النشط في المرحمة االبتدائية من وجية العموم استراتيجيات التعمم 
 .نظر المعممات والمشرفات

 :أ. صدق االستبانة
أواًل: الصدق الظاىري: من أجل التحقق من صالحية بناء 
االستبانة، عرضت االستبانة عمى مجموعة من المتخصصين 
في مجال التربية وعمم النفس، وطمب منيم الحكم عمى مدى قدرة 

ممت من أجمو، ومدى مالءمة الفقرات األداة عمى قياس ما ص
لمجاالتيا، وكذلك مدى وضوحيا وسالمة لغتيا، وتم اإلفادة من 

 .المالحظات التي أمكن الحصول عمييا من خالل التحكيم
ثانيًا: صدق االتساق الداخمي لمفقرات: لمعرفة صدق اتساق 

نة البحث الحالي، تم الفقرات مع الدرجة الكمية بالمقياس بعي
حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل فقرة مع الدرجة 
الكمية لممقياس الفرعي الذي تقع تحتو الفقرة المعنية، والجدول 

 :التالي يوضح نتائج ىذا اإلجراء

 1 جدول
 يوضح معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكمية بالمقياس بمجتمع البحث الحالي

 كميالمقياس ال
 المعيار الثالث المعيار الثاني المعيار األول

 االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة
1 1 1 1 1 1 
2 0947 2 0.927 2 0.957 
3 0.840 3 0.888 3 0.890 
4 0.856 4 0.832 4 0.777 
5 0.913 5 0.913 5 0.838 
6 0.833 6 0.920 6 0.832 
7 0.874 7 0.912 7 0.753 
8 0.896 8 0.912 8 0.912 
9 0.857 9 0.911 9 0.817 
10 0.902 10 0.909   
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يالحظ من الجدول السابق أن معامالت ارتباطات جميع      
(، وان جميع الفقرات 0.05الفقرات دالة إحصائيًا عند مستوى )

 .تتمتع بصدق اتساق داخمي قوي
 :ب. ثبات االستبانة

 الثباتة الدراسة استخدمت الباحثة معامل لمتأكد من ثبات أدا    

ألفا كرونباخ، فقد قامت الباحثة بتطبيق عبارات المحاور الثالثة 
( فقرات لممحور 10( فقرات لممحور األول و)10والمكونة من )

( فقرات لممحور الثالث، عمى عينة أولية حجميا 9الثاني و)
عينة. كما ىو ( تم اختيارىم بالطريقة العشوائية من مجتمع ال20)

 (.2موضح في جدول )
 2جدول 

 نتائج معامالت الثبات بمقياس بمجتمع البحث الحالي
 المقياس عدد الفقرات المحاور الفرعية

 الصدق الذاتي )ألفا كرونباخ(
 990. 0.982 8 األول
 993. 0.987 10 الثاني
 98. 0.978 10 لثالث

السابق أن قيمة  يتضح من النتائج الموضحة في الجدول     
، 0.98، 0.99) معامل ألفا كرونباخ كانت مرتفعة حيث بمغت

( عمى محاور االستبانة بالترتيب. وىذا يعنى أن معامل 0.99
الثبات مرتفع، وتكون االستبانة في صورتيا النيائية قابمة 
لمتطبيق وصالحة لتحميل النتائج واإلجابة عمى أسئمة الدراسة 

 .واختبار أىدافيا
 :يق األداةتطب

طبقت الباحثة األداة عمى معممات العموم والمشرفات في      
خالل الفصل الدراسي االول لمعام الدراسي  –مكتب تعميم عفيف 

ىـ، وأعطيت قيمة رقمية إلجابات االستبيان عن 1436/1437
واقع استخدام معممات العموم استراتيجيات التعمم النشط في 

ة نظر المعممات والمشرفات كالتالي: المرحمة االبتدائية من وجي
(؛ 4(؛ ضعيفة )3(؛ متوسطة )2(؛ عالية )1عالية جدًا )
 (.5ضعيفة جدًا )

 نتائج. ال6
 :النتائج المتعمقة بالسؤال األول

لإلجابة عن سؤال الدراسة األول والذي ينص عمى " ما      
درجة استخدام معممات العموم استراتيجيات التعمُّم النشط في 

مرحمة االبتدائية من وجية نظر المعممات والمشرفات؟" تم ال
استخراج المتوسطات الحسابية والوزن النسبي لدرجة استخدام 
معممات العموم استراتيجيات التعمم النشط في المرحمة االبتدائية 

 :كما ىو موضح في الجدول التالي
 3جدول 

 شط في المرحمة االبتدائيةمحور استخدام معممات العموم استراتيجيات التعمم الن
sig 

)مستوى 
 الداللة(

الوزن 
 النسبي

 العبارات المقياس المتوسط
 عالية جدا عالية متوسطة ضعيفة ضعيفة جدا

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
 استراتيجية خرائط المفاىيم 0 0.0 12 24.0 10 20.0 19 38.0 9 18.0 365 70 060
 استراتيجية االكتشاف 0.0 0.0 9 18.0 24 48 11 22 6 12 3638 6566 060
 استراتيجية االستقصاء 0.0 0.0 8 16.0 23 46.0 11 22.0 8 16.0 3638 6766 060
 استراتيجية العصف الذىني 5 10.0 11 22.0 15 30.0 19 0.0 0 0.0 2696 5962 060
تستخدم معممات العموم  8 16.0 6 12.0 28 56.0 7 14.0 1 2.0 2674 5468 060

ستراتيجيات أثناء تدريسيا اال
 عالموضو التي تتناسب مع 

 استراتيجية االلعاب التعميمية 13 26.0 11 22.0 14 28.0 4 8.0 8 16.0 2666 5362 060
 قراناستراتيجية تدريس اال 10 20.0 11 22.0 22 44 7 14.0 0 0 2652 5064 060
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060  
43.2 
 

تستخدم معممات العموم  18 36.0 14 28.0 10 20.0 8 16.0 0 0.0 2616
أكثر من استراتيجية وذلك 
بالمزج بينيا أثناء تنفيذ 

 .الدرس
 استراتيجية لعب االدوار 19 38.0 9 18.0 18 36.0 4 8.0 0 0 2614 4268 060
 تراتيجية التعمم التعاونياس 33 66.0 11 22.0 6 12.0 0 0 0 0 1646 2962 060
 المحور االول 2668 5366 060

 0.05α = المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند  *
 :من الجدول السابق يمكن استخالص ما يمي

المتوسط الحسابي لمفقرة )استراتيجية خرائط المفاىيم( يساوي  -
فقرات المحور االول أي أن  يف( وىو اعمى متوسط 3.5)

(، والقيمة االحتمالية تساوي 70سابي النسبي )%المتوسط الح
( لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 0.000)
( = 0.05α مما يدل عمى أن متوسط درجة االستجابة ليذه ،)

وىذا يعني أن ىناك موافقة  3الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وىي 
 .من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

( يساوي التعاونيلمتوسط الحسابي لمفقرة )استراتيجية التعمم ا -
فقرات المحور االول أي أن  في( وىو ادنى متوسط 1.46)

 (، والقيمة االحتمالية29.2المتوسط الحسابي النسبي )%
(.Sig)  لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا عند  0.00تساوي

 مستوى داللة 
( = 0.05α مما يدل عمى أن ،) متوسط درجة االستجابة ليذه 

وىذا يعني أن ىناك موافقة  3الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وىي 
 .من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة

بشكل عام بمغ المتوسط الحسابي لجميع فقرات ىذا المحور      
 %( والقيمة االحتمالية53.6( والوزن النسبي يساوي )2.68)

(.Sig)  يعتبر المحور األول " درجة  لذلك 0.00تساوي
” استخدام معممات العموم استراتيجيات التعمم النشط في المرحمة

(، مما يدل عمى 0.05α = دال إحصائيًا عند مستوى داللة )
أن متوسط درجة االستجابة لفقرات ىذا المحور يزيد عن درجة 

وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة  3الحياد وىي 
جميع عبارات محور استخدام معممات العموم الستراتيجيات عمى 

 .التعمم النشط في المرحمة االبتدائية
 :النتائج المتعمقة بالسؤل الثاني

لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني والذي ينص عمى "ما 
الصعوبات التي تواجو معممات العموم عند استخداميم 

معمم من وجية نظر استراتيجيات التعمُّم النشط المتعمقة بال
المعممات والمشرفات؟" تم استخراج المتوسطات الحسابية والوزن 
النسبي لمصعوبات التي تواجو معممات العموم في أثناء استخدام 
استراتيجيات التعمم النشط في المرحمة االبتدائية كما ىو موضح 

 :في الجدول التالي
 4 جدول

 في أثناء استخدام استراتيجيات التعمم النشط في المرحمة االبتدائية محور الصعوبات التي تواجه معممات العموم
sig 

)مستوى 
 الداللة(

الوزن 
 النسبي

 العبارات المقياس المتوسط
 عالية جدا عالية متوسطة ضعيفة ضعيفة جدا

 التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
تجد معممات العموم صعوبة  2 4.0 3 6.0 8 16.0 13 26.0 24 48.0 4.08 81.6 0.00

في ضبط الطالبات داخل 
الفصل عند استخدام 
 استراتيجيات التعمم النشط

استخدام استراتيجيات التعمم  9 18.0 8 16.0 11 22.0 18 36.0 4 8.0 3 60 0.00
النشط يؤدي إلى عرقمة 
سير الخطة السنوية التي 
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عممة العموم في اعدتيا م
 .بداية العام الدراسي

ضعف مستوى الطالبات  9 18.0 7 14.0 13 26.0 19 38.0 2 4.0 2.96 59.2 0.00
الدراسي ال يشجع معممات 

العموم عمى استخدام 
 استراتيجيات التعمم النشط

تعود معممات العموم عمى  6 12.0 14 28.0 14 28.0 10 20.0 6 12.0 2.92 58.4 0.00
ام الطرق التقميدية ال استخد

يحفز عمى استخدام 
 استراتيجيات التعمم النشط

ضعف إلمام المعممات  6 18.0 9 18.0 21 42.0 9 18.0 2 4.0 2.72 54.4 0.00
باستراتيجيات التعمم النشط 
التي يمكن استخداميا في 

 .تدريس مقرر العموم
لدورات التدريبية أثناء قمة ا 11 22.0 13 26.0 16 32.0 10 20.0 0 0 2.5 50 0.00

الخدمة في مجال 
 .استراتيجيات التعمم النشط

ضعف التركيز عمى  14 28.0 15 30.0 9 18.0 8 16.0 4 8.0 2.46 49.2 0.00
استراتيجيات التعمم النشط 
في برامج إعداد المعممات 

 في الكميات التربوية
ف اىتمام بعض ضع 13 26.0 17 34.0 11 22.0 7 14.0 2 4.0 2.36 47.2 0.00

معممات العموم بتطوير 
أدائيم الستخدام 

 استراتيجيات التعمم النشط
قمة الحوافز المعنوية  18 36.0 14 28.0 8 16.0 10 20 0  2.2 44 0.00

ممتميزات من المعممات في ل
 .العموم مقرر تدريس

0.00 39.6 1.98 2.0 1 4.0 2 22.0 11 34.0 17 38.0 19 
 

ب أثناء تركيز برامج التدري
الخدمة عمى المحاضرات 
النظرية مع قمة الساعات 

 .التطبيقية العممية
 المحور الثاني 2.718 54.36 0.00

 0.05المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند  *
 من جدول السابق يمكن استخالص ما يمي:

المتوسط الحسابي لفقرة )تجد معممات العموم صعوبة في  -
عند استخدام استراتيجيات التعمم  ضبط الطالبات داخل الفصل

( وىو اعمى متوسط بين فقرات 4.08النشط( يساوي )
محور)محور الصعوبات التي تواجو معممات العموم في أثناء 

أي أن  استخدام استراتيجيات التعمم النشط في المرحمة االبتدائية(

%(، والقيمة االحتمالية 81.6المتوسط الحسابي النسبي )
.(Sig تساوي )(لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا 0.000 )

(، مما يدل عمى أن متوسط α 0.05 =عند مستوى داللة )
وىذا  3درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وىي 
 يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

ناء الخدمة المتوسط الحسابي لفقرة )تركيز برامج التدريب أث -
عمى المحاضرات النظرية مع قمة الساعات التطبيقية العممي( 
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( وىو ادنى متوسط بين فقرات ىذا المحور أي أن 2.0يساوي )
(، والقيمة االحتمالية 1.98%) المتوسط الحسابي النسبي

.(Sig( تساوي )لذلك تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيًا 0.00 )
ما يدل عمى أن متوسط (، مα 0.05 =عند مستوى داللة )

وىذا  3درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وىي 
 يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

بشكل عام بمغ المتوسط الحسابي لجميع فقرات ىذا المحور  -
%( والقيمة االحتمالية 54.4( والوزن النسبي يساوي )2.72)
.(Sigتساوي ) (لذلك يعتبر المحور الثاني 0.000 )

"الصعوبات التي تواجو معممات العموم في أثناء استخدام 
استراتيجيات التعمم النشط في المرحمة االبتدائية" دال إحصائيًا 

، مما يدل عمى أن متوسط (α 0.05 =عند مستوى داللة )

درجة االستجابة لفقرات ىذا المحور قد زاد عن درجة الحياد 
وىذا يعني أن ىناك موافقة من قبل أفراد العينة عمى  3وىي 

 فقرات ىذا المحور.
 النتائج المتعمقة بالسؤل الثالث:

لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث والذي ينص عمى "ما 
الصعوبات التي تواجو معممات العموم عند استخداميم 
 استراتيجيات التعمُّم النشط المتعمقة بالنظام المدرسي من وجية

؟" تم استخراج المتوسطات الحسابية والمشرفاتنظر المعممات 
والوزن النسبي لمصعوبات المتعمقة بالنظام المدرسي التي تواجو 
معممات العموم في أثناء استخدام استراتيجيات التعمم النشط في 

 المرحمة االبتدائية، كما ىو موضح في الجدول التالي:

 5جدول 
 النظام المدرسي التي تواجه معممات العموم في أثناء استخدام استراتيجيات التعمم النشط في المرحمة االبتدائيةمحور الصعوبات المتعمقة ب

sig 

)مستوى 
 الداللة(

الوزن 
 النسبي

 العبارات المقياس المتوسط
 عالية جدا عالية متوسطة ضعيفة ضعيفة جدا

 التكرار النسبة التكرار لنسبةا التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة
قمة اإلمكانات المادية  1 2.0 1 2.0 6 12.0 9 18.0 33 66.0 4.44 88.8 0.00

تعيق استخدام 
 استراتيجيات التعمم النشط

نوعية المباني المدرسية  2 4.0 3 6.0 9 18.0 16 32.0 20 40.0 3.98 79.6 0.00
تعيق تطبيق استراتيجيات 

 .التعمم النشط
0.00 71.2 3.56 28.0 14 26.0 13 26.0 13 14.0 7 6.0 3 

 
التنظيم الصفي في الغرف 
الدراسية ال يساعد المعممة 
عمى استخدام استراتيجيات 

 التعمم النشط
قمة توافر الوسائل  5 10.0 11 22.0 13 26.0 21 42.0 0 0 3 60 0.00

التعميمية الالزمة الستخدام 
 .استراتيجيات التعمم النشط

زيادة نصاب معممات  15 30.0 11 22.0 9 18.0 9 18.0 6 12.0 2.6 52 0.00
العموم من الحصص ال 
تمكنيم من استخدام 

 استراتيجيات التعمم النشط
قمة الحصص المقررة  12 24.0 16 32.0 11 22.0 9 18.0 2 4.0 2.46 49.2 0.00

لممقرر العموم ال تساعد 
المعممة في استخدام 

 .م النشطاستراتيجيات التعم
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قصر زمن الحصة  18 36.0 15 30.0 7 14.0 9 18.0 1 2.0 2.2 44 0.00
الدراسية يحد من استخدام 
 استراتيجيات التعمم النشط

0.00 38.8 1.94 0 0 0 0 30.0 15 34.0 17 36.0 18 
 

نوعية المباني المدرسية 
تعيق تطبيق استراتيجيات 

 .التعمم النشط
كثافة أعداد الطالبات في  23 46.0 11 22.0 13 26.0 3 6.0 0 0 1.92 38.4 0.00

الصف الواحد يحد من 
استخدام المعممة 

 استراتيجيات التعمم النشط
 المحور الثالث 2.9 58 0.00

 0.05 عند إحصائياً  دال الحسابي المتوسط* 
 :يمي ما استخالص يمكن السابق الجدول من
 استخدام تعيق ماديةال اإلمكانات قمة) لفقرة الحسابي المتوسط -

 متوسط اعمى وىو( 4.44) يساوي( النشط التعمم استراتيجيات
 المدرسي بالنظام المتعمقة الصعوبات محور) محور فقرات بين
 التعمم استراتيجيات استخدام أثناء في العموم معممات تواجو التي

 النسبي الحسابي المتوسط أن أي (االبتدائية المرحمة في النشط
( 0.000) تساوي (Sig.) االحتمالية والقيمة ،(88.8)% لو

 0.05 =) داللة مستوى عند إحصائياً  دالة الفقرة ىذه تعتبر لذلك
α)، زاد قد الفقرة ليذه االستجابة درجة متوسط أن عمى يدل مما 

 قبل من موافقة ىناك أن يعني وىذا 3 وىي الحياد درجة عن
 .الفقرة ىذه عمى العينة أفراد

 الصف في الطالبات أعداد كثافة) لفقرة حسابيال المتوسط -
( النشط التعمم استراتيجيات المعممة استخدام من يحد الواحد
 أن أي المحور ىذا فقرات بين متوسط ادنى وىو( 1.92) يساوي

 االحتمالية والقيمة ،(38.4)% النسبي الحسابي المتوسط
(.Sig) ائياً إحص دالة الفقرة ىذه تعتبر لذلك( 0.0000) تساوي 

 متوسط أن عمى يدل مما ،(α 0.05 =) داللة مستوى عند
 وىذا 3 وىي الحياد درجة عن زاد قد الفقرة ليذه االستجابة درجة
 .الفقرة ىذه عمى العينة أفراد قبل من موافقة ىناك أن يعني

 المحور ىذا فقرات لجميع الحسابي المتوسط بمغ عام بشكل -
 االحتمالية والقيمة%( 58.00) يساوي النسبي والوزن( 2.9)

(.Sig) الصعوبات" محور يعتبر لذلك( 0.000) تساوي 

 أثناء في العموم معممات تواجو التي المدرسي بالنظام المتعمقة
 دال ”االبتدائية المرحمة في النشط التعمم استراتيجيات استخدام
 أن عمى يدل مما ،(α 0.05 =) داللة مستوى عند إحصائياً 
 الحياد درجة عن زاد قد المحور ليذا تجابةاالس درجة متوسط
 عمى العينة أفراد قبل من موافقة ىناك أن يعني وىذا 3 وىي
 .المحور ىذا فقرات

 النتائج مناقشة. 7
 معممات استخدام واقع عن الباحثة وجدت الدراسة من     
 من االبتدائية المرحمة في النشط التعمم الستراتيجيات العموم
 عمى تركز العموم معممات ان والمشرفات اتالمعمم نظر وجية

 يرجع وذلك جداً  كبيرة بصورة المفاىيم خرائط استراتيجية استخدام
 المعممات وتعودت بسيطة المفاىيم خرائط استراتيجية ان الى
 وال المعممة من ذىني مجيود الى تحتاج وال تنفيذىا عمى

 الن ذلكو  التعاوني التعمم استراتيجية العموم معممات تستخدم
 اما تنفيذىا، في صعوبة يجدن االبتدائية المرحمة في المعممات

 استخدام أثناء في العموم معممات تواجو التي الصعوبات عن
، وجدت فقد االبتدائية المرحمة في النشط التعمم استراتيجيات

 ان العموم معممات تواجو التي الصعوبات أكثر من ان الباحثة
 الفصل داخل الطالبات ضبط في صعوبة تجد العموم معممات

 خبرة الى يرجع وذلك النشط التعمم استراتيجيات استخدام عند
 التي لمصعوبات متوسط ادنى و التدريس، مجال في المعممات

 الخدمة أثناء التدريب برامج تركيز ىو، العموم معممات تواجو
 العممي التطبيقية الساعات قمة مع النظرية المحاضرات عمى
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 النظرية الساعات ان الخدمة اثناء التدريب برامج ان حيوض وىذا
 .التطبيقية الساعات مع تتوافق ال

 بالنظام المتعمقة الصعوبات من ان الباحثة وجدت كما     
 استخدام أثناء في العموم معممات تواجو التي المدرسي

 اإلمكانات قمة االبتدائية، المرحمة في النشط التعمم استراتيجيات
 اعمى وىو النشط التعمم استراتيجيات استخدام تعيق المادية
 المادية االمكانات ان الباحثة ترى المحور، فقرات بين متوسط
 تفي وال قميمة النشط التعمم استراتيجيات لتطبيق المتاحة

 ىذا فقرات بين متوسط وادنى، لمتطبيق المعممات باحتياجات
 من يحد الواحد الصف في الطالبات أعداد كثافة المحور
 كثافة ان يوضح وىذا النشط التعمم استراتيجيات المعممة استخدام
 التعمم الستراتيجيات المعممة استخدام من التحد الطالبات أعداد
 .الفصل وتنظيم لضبط اضافي زمن الى تحتاج ولكن النشط

 توصيات. ال6
 :يمي بما توصي نتائج من الباحثة إليو توصمت ما عمى بناءً 

 استراتيجية استخدام االبتدائية المرحمة في العموم تمعمما عمى. أ
 .فاعمية أكثر بشكل التعاوني التعمم
 في النشط التعمم استراتيجيات عمى التربوية الكميات تركيز ب.

عداد تأىيل برامج  .المعممات وا 
 النظرية المحاضرات عمى الخدمة أثناء التدريب برامج اىتمام ج.

 .معا والتطبيقية
 من المعممة لتتمكن لمعموم الدراسية الحصة منز  زيادة د.

 .النشط التعمم استراتيجيات استخدام
  المعممة لتساعد العموم لمقرر المقررة الحصص عدد زيادة ه.
 .النشط التعمم استراتيجيات استخدام في
 من المعممة لتمكن الواحد الصف في الطالبات أعداد تقميل و.

 .شطالن التعمم استراتيجيات استخدام
 .االبتدائية المدارس في التعمم ومصادر العموم معامل تأىيل ز.

 :المقترحات
 العموم معممات استخدام واقع عن مماثمة دراسة إجراء -

  .المختمفة التعميمية المرحمة في النشط التعمم الستراتيجيات

 استراتيجيات استخدام أثر حول الدراسات من المزيد إجراء -
 لدى اإلبداعي التفكير تنمية عمى العموم ريستد في النشط التعمم
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ABSTRACT_ The study aimed to identify the reality of use of the active learning strategies by 

science teachers in the primary school from the viewpoint of teachers and supervisors. The 

researcher followed the descriptive method and the study population consisted of all science 

teachers and supervisors in Riyadh area, the sample of the study consisted of (50) teacher and 

supervisor of the education office in Afif Province. To collect data of the study the researcher used 

the questionnaire as a tool of study. The study contained three axes to know the reality of use of 

active learning strategies by the science teachers at the primary school from the viewpoint of 

teachers and supervisors. The researcher found that the arithmetic average of all paragraphs of 

the first axis (the degree of use of science teachers to active learning strategies in primary school) 

is equal to 2.68, thus, the first axis is statistically significant at the level of significance , which 

indicates that all the respondents agreed to the phrases of this axis. The results also indicated that 

the arithmetic average of all the paragraphs of the second axis (the difficulties facing the science 

teachers in the course of the use of active learning strategies at the primary school) is equal to 

2.72, thus, the second axis is statistically significant at the level of significance , which indicates 

that all the respondents agreed to the phrases of this axis. The results showed on the third axis 

(difficulties related to the school system facing science teachers while using the active learning 

strategies at the primary school) is equal to 2.90, , thus, the second axis is statistically significant 

at the level of significance , which indicates that all the respondents agreed to the phrases of this 

axis. Based on the results, the study recommended encouraging science teachers at the primary 

school on the use of cooperative learning strategy. And reduce the number of students per class to 

enable teacher of the use of active learning strategies. 

KEY WORDS: Reality, Science Teachers, Active Learning Strategies. 

 

 

 

 

 

 

 

 


