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   :            ملخص الدراسة

                                            وق�ات اس�تخدام معلم�ي اللغ�ة العربی�ة ف�ي المرحل�ة                               ھدفت الدراسة إلى الوق�وف عل�ى مع

                                        ولتحقی��ق ذل��ك ت��م اس��تخدام اس��تبانة مكون��ة م��ن   ،                                 األساس��یة الس��تراتیجیات ال��تعلم النش��ط

  ،       المعل�م (                                                         عبارة موزع�ة عل�ى أربع�ة مح�اور تتمث�ل ف�ي معوق�ات تتعل�ق بك�ل م�ن   )   42 (

            أس�لوب الحص�ر                واس�تخدم الباح�ث   ،  )            بیئ�ة التعل�یم  ،                الن�واحي اإلداری�ة  ،                المنھاج المدرسي

     ً مش���رفاً   )   24 (          إض���افة إل���ى   ،      ً       معلم���اً ومعلم���ة  )    450 (                   وق���د بلغ���ت العین���ة م���ن   ،       الش���امل

  ،                      وتحلی��ل التب��این األح��ادي  ،                                           وق��د ت��م اس��تخدام المتوس��طات الحس��ابیة والنس��بیة  ،       ومش��رفة

                                           وقد كشفت النتائج إلى أن أكث�ر المعوق�ات الت�ي   ،                       لتحلیل استجابات العینة  ،  ) ت (        واختبار 

                                                              استخدام استراتیجیات التعلم النشط ھي المعوق�ات الت�ي تتعل�ق ببیئ�ة                   تواجھ المعلمین في 

                                                ف��ي ح��ین ك��ان أكث��ر المعوق��ات الت��ي تواج��ھ المعلم��ین ف��ي   ،                      التعل��یم م��ن وجھ��ة نظ��رھم

                                                                             استخدام استراتیجیات التعلم النشط من وجھة نظر المشرفین ھي المعوقات الت�ي تتعل�ق 

                         ء المعلم�ین والمش�رفین ح�ول                                      وكشفت عل�ى ع�دم وج�ود ف�رق جوھری�ة ب�ین آرا  ،        بالمعلم

             كم��ا تب��ین ع��دم   ،  )                                                           معوق��ات اس��تخدام معلم��ي اللغ��ة العربی��ة الس��تراتیجیات ال��تعلم النش��ط (

                                   معوق�ات اس�تخدام معلم�ي اللغ�ة العربی�ة  (             المعلم�ین ح�ول                           وجود فرق جوھریة بین آراء

                                كم���ا تب���ین أن ھن���اك فروق���ا ذات دالل���ة   ،           تع���زى للج���نس  )                         الس���تراتیجیات ال���تعلم النش���ط

    10  –   5                                                      ف��ي المعوق��ات تع��زى لمتغی��ر الخب��رة لص��الح ال��ذین خب��راتھم م��ن         إحص��ائیة 

      ً                                                            وأخیراً وجود فروق ذات دالل�ة إحص�ائیة ف�ي المعوق�ات الت�ي تتعل�ق ب�النواحي   ،      سنوات

    وق��د   ،                                    دورات مقاب��ل ال��ذین ل��م یتلق��وا أي دورة   3                                  اإلداری��ة لص��الح ال��ذین تلق��وا أكث��ر م��ن 

                   ض�رورة اھتم�ام وزارة   :       ت منھ�ا                                          خرجت الدراس�ة بمجموع�ة م�ن التوص�یات والمقترح�ا

                                              وعق��د دورات تدریبی��ة مس��تمرة خاص��ة ب��التعلیم النش��ط   ،                               التربی��ة والتعل��یم ب��التعلم النش��ط

                             وت�وفیر دلی�ل للمعل�م یحت�وي عل�ى   ،                                             واستراتیجیات تدریسھ مع تحفیزات مادی�ة ومعنوی�ة

  .                                                       استراتیجیات التعلم النشط وكیفیة تطبیقھ وأنشطة متعلقة بھ
Abstract 

The study aimed at identifying the obstacles that face Arabic language 

teachers in primary stage in using active learning strategies. In order 

to achieve that, a questionnaire of 42 items was used, the 

questionnaire was  divided into four aspects which presented 

obstacles that related to (teacher, school curriculum, administrative 

aspects and teaching environment ). The researcher used the 

comprehensive inventory method, the sample consisted of 450 

teachers and 24 supervisors of both males and females. The 

researcher used means, percentage, one way anova  and "T" test, to 

analyze the sample responses. The results reveled that, from 
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teachers perspective, the most common obstacles that faced them 

were related to teaching  environment, whereas, the supervisors' 

perspective revealed that the  most common obstacles were related to 

the teacher. In addition, the study showed that, there were no 

fundamental differences between teachers and supervisors about ( 

the obstacles of using Arabic language teachers of the strategies of 

active learning), and there were no significant differences between the 

teachers point of view about ( the obstacles of using Arabic language 

teachers of the strategies of active learning) due to gender, on 

contrary, there were statistical significant differences in the obstacles 

due to the experience from 5 to 10 years and finally, there were  

statistical significant differences in obstacles that related to the 

administrative aspects regarding to those who got more than 3 

trainings in comparison with those who did not get any training. 

The study recommended that, more attention is needed from the 

ministry of Education for the active learning, continuous training 

sessions in the strategies of teaching active learning , providing 

teachers' guide includes the active learning strategies and related 

implementations.  

   :     مقدمة

                                                                              مما الشك فیھ أن مرحلة التعلیم األساسي تعد أھم المراحل التعلیمیة، حی�ث فیھ�ا یتش�كل 

                                                                           مس��تقبل التلمی��ذ، وتتب��دى مالمح��ھ؛ ل��ذا الب��د م��ن االھتم��ام العمی��ق بتالمی��ذ ھ��ذه المرحل��ة 

                                           مس�تقبل م�ن جھ�ة، وأن تعل�یمھم ف�ي الص�غر ك�النقش       ً                        انطالقاً من أنھم سیكونون رجال ال

    .                                                                       في الحجر من جھة أخرى، وھذا یعني أن التعلیم في الصغر ھو نقش في المستقبل

                                                                       ومما ال شك فیھ أن معرف�ة المعل�م لخص�ائص التالمی�ذ ف�ي ھ�ذه المرحل�ة سیس�ھم بش�كل 

        حل��ة وف��ق                                                                  ج��اد ف��ي تحقی��ق تعل��یم وتعل��م فع��الین، حی��ث یق��ع ھ��ؤالء التالمی��ذ ف��ي ھ��ذه المر

                              س��نة، والت��ي تتس��م بالخی��ال الرح��ب   )   12- 6  (                                     نظری��ة ج��ان بیاجی��ھ ف��ي المرحل��ة المادی��ة 

                                                                     وح��ب االس��تطالع والنش��اط المت��دفق؛ ولع��ل اس��تثمار المعل��م لھ��ذه الخص��ائص ف��ي ھ��ذه 

                                                                            المرحلة یجعل م�ن عملی�ة التعل�یم وال�تعلم متع�ة وبھج�ة وفرح�ة واس�تمتاع إذا م�ا أحس�ن 

                                                     ي یتفاعل معھا ھؤالء التالمیذ، السیما أنش�طة ال�تعلم النش�ط                          اختیار األنشطة المالئمة الت

    .                              ً          التعلمیة، وكل التعلیم متمركزاً حول بؤرتھ  /                        ً                  التي تجعل التلمیذ محوراً للعملیة التعلیمیة

                                                                                وفي إطار ممارسة التعلیم النشط تظھر الصعوبات التعلیمیة التي یعاني منھا كل تلمی�ذ، 

                                   یم عالج�ي جم�اعي وف�ردي م�ن خ�الل وض�ع خط�ة            ً                     ویصبح لزاماً على المعلم تق�دیم تعل�
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                                                                            تربویة جماعیة وأخرى تعلیمیة فردیة لكل تلمی�ذ یع�اني م�ن ص�عوبة ف�ي ال�تعلم، وھك�ذا 

    .                                                                                یزاوج المعلم في تدریسھ في ھذه المرحلة بین التعلیم النشط والتعلیم العالجي العیادي

         ً          یصبح فعاالً وذو قیم�ة                                                               ویعتقد الباحث أن نجاح ھذا النمط من التعلیم والتعلم النشط، كي

                                                                           مض�افة ف�ي العملی��ة التعلیمی�ة، الب�د م��ن االنتھ�اء م�ن كاف��ة الص�عوبات والمعوق�ات الت��ي 

                                                                       تعترضھ والت�ي تح�د م�ن تنوع�ھ وتطبیق�ھ عل�ى الوج�ھ األكم�ل، حی�ث یش�یر بیاجی�ھ إل�ى 

   .                                                                     أھمیة البیئة التعلیمیة الثریة بعناصر واستراتیجیات التعلم الفعال النشط

                                                          إلى أن ھن�اك مجموع�ة م�ن الص�عوبات الت�ي تواج�ھ ممارس�ة المعلم�ین                وتشیر األدبیات

               التي توصلت إلى   )     2012 (              دراسة النعیمي   :                                      ألسالیب التعلم النشط، ومن ھذه الدراسات

                                        ً                                     أن التنظیم المدرسي ھو السبب األكثر تأثیراً في عزوف معلمي اللغة العربیة بمحافظ�ة 

                              ا المعوق��ات المتص��لة بالم��درس ث��م                                           نین��وي ع��ن اس��تخدام طرائ��ق الت��دریس النش��ط، یلیھ��

   .                                  المعوقات المتصلة بالمناھج والتعلیم

                                إلى أن معلمي أماسیا التركیة رغم   ) Orhan, 2009 (                        كذلك توصلت دراسة أورھان   

    .                                                                      إدراكھم أھمیة التعلم النشط إال أنھم یطبقون األسالیب التقلیدیة بشكل واسع

              فق�د توص�لت إل�ى   ) Revall & wain wright, 2009 (                         أما دراسة ریفال ووینرایت 

                                                                           أھمیة التعلم النشط في كل الدروس، وضرورة ربط موض�وعات ال�تعلم بالبیئ�ة والواق�ع 

   .                                                           من خالل استراتیجیات التعلم النشط وذلك بجامعة بیرنال األمریكیة

                          إل��ى أن درج��ة ممارس��ة ال��تعلم   )     2015 (                                  ف��ي ح��ین توص��لت دراس��ة رواش��دة ونوافل��ة   

                                             البادی�ة الش�مالیة الش�رقیة ف�ي األردن ج�اءت بدرج�ة                            النشط في حصص العلوم بم�دارس 

    .       متوسطة

                                إل���ى أن درج���ة ممارس���ة ك���ل م���ن المعل���م   )     2015 (                         ك���ذلك توص���لت دراس���ة الرش���یدي 

                                                                          والطالب في التعلم النشط في دول�ة الكوی�ت م�ن منظ�ور المعلم�ین كان�ت متوس�طة، وأن 

         ت اإلن��اث،                                                               ھ��ذه الممارس��ات ف��ي ال��تعلم النش��ط تختل��ف ب��اختالف الج��نس لص��الح المعلم��ا

    .                                                     وأنھا ال تختلف باختالف المؤھل العلمي والخبرة التدریسیة

                                       إل�ى أن مس�توى ص�عوبات تطبی�ق ال�تعلم النش�ط   )     2013 (                         كما توصلت دراسة العوای�دة 

                                                    ً                      في المدارس الثانوی�ة بمحافظ�ة مأدب�ا األردنی�ة ك�ان متوس�طاً م�ن وجھ�ة نظ�ر المعلم�ین 

                               لم�ین ولكن�ھ یختل�ف ب�اختالف الس�لطة                                         وأن ھذا المستوى ال یختل�ف ب�اختالف خب�رة المع

                                                                  المش��رفة عل��ى المدرس��ة ولص��الح الم��دارس الخاص��ة، وك��ذلك یختل��ف ب��اختالف ج��نس 

    .                         المعلمین ولصالح المعلمات

                                       إلى ضرورة استخدام التعلم النشط والتصدي   )     2009 (                          وكذلك توصلت دراسة الزایدي 

                االبتك�اري وتحس�ین                                                             للمعوقات التي تعترضھ، حیث یساھم بشكل كبیر في تنمیة التفكی�ر

    .                                                       التحصیل الدراسي لدى طالبات الثالث المتوسط بمكة المكرمة



  التعلم النشطمعوقات استخدام معلمي اللغة العربية يف املرحلة األساسية السرتاتيجيات 
 

283 
  

                                                    التي توصلت إلى أن معوق�ات اس�تخدام اس�تراتیجیات ال�تعلم   )     2010 (               أما دراسة حمود 

                                                                              النشط تأخذ خمسة أبعاد من وجھة نظر المعلمین وھي معوقات تتعلق بالبیئة المدرسیة، 

                                                 تتعلق بالطالب، وكذلك بالمنھج، وأخرى تتعلق بطبیعة                                ومنھا ما یتعلق بالمعلم، وأخرى

                                                                             استراتیجیة التعلم النشط، وأن ھذه المعوقات ال تختلف باختالف جنس المعلم أو خبرت�ھ 

    .                                         أو منطقتھ التعلیمیة وذلك في دولة اإلمارات

                                         إل��ى أن معیق��ات اس��تخدام اس��تراتیجیات ال��تعلم   )     2014 (                      ك��ذلك توص��لت دراس��ة حس��ین 

                                                                   منھا ما یرجع إلى المعل�م وتدریب�ھ، أو الم�تعلم، أو طریق�ة الت�دریس، وأن              النشط متعددة 

                                                                             أكثر المعوقات ھي ما یتعلق بالتنظیم المدرسي الذي یح�ول دون اس�تخدام معلم�ي اللغ�ة 

    .                                                                 العربیة الستراتیجیات التعلم النشط الحدیثة، وذلك بوالیة البحر األحمر

                               ز الص�عوبات المتعلق�ة ب�المعلم ھ�ي           إل�ى أن أب�ر  )     2012 (                         كما توصلت دراسة البواردي 

            ف��ي ح��ین كان��ت   ،                                                                  قل��ة ال��دورات التدریبی��ة أثن��اء الخدم��ة وقل��ة الح��وافز المادی��ة والمعنوی��ة

     وقل�ة   ،                                                                       األبرز ف�ي المعوق�ات المتعلق�ة بالتالمی�ذ ھ�ي اعتم�اد الطلب�ة عل�ى أس�لوب التلق�ین

      وك�ذلك   ،    لھ�ا                                                                اتاحة الفرص�ة للتالمی�ذ الختی�ار االس�تراتیجیة الت�ي یری�دون ال�تعلم م�ن خال

                         ً                                                  كانت المعوقات األكثر بروزاً بالنسبة للمقرر ھي تغلیب الجان�ب النظ�ري عل�ى الجان�ب 

                                                                    وعلى صعید الصعوبات المتعلقة بالنظام المدرسي فكان أبرزھ�ا كثاف�ة أع�داد   ،         التطبیقي

   .                                              التالمیذ في الصف الواحد وزیادة العبء على المدرس

                             أكث��ر معوق��ات اس��تخدام المعلم��ین        إل��ى أن   )     2008 (     ً                    وأیض��اً توص��لت دراس��ة الش��نیف 

                                                                         الس��تراتیجیات ال��تعلم النش��ط ھ��ي كثاف��ة المحت��وى الدراس��ي، وع��دم مراع��اة التن��وع ف��ي 

                                                                              األنشطة وغیاب عنصر التشویق، ھذا فیما یتعلق بالمعوقات المتصلة بالمنھج، أما فیم�ا 

                                                                            یتعلق بالمعوقات المتصلة ب�المعلم، فھ�ي ق�درة ت�دریب المعلم�ین عل�ى طرائ�ق الت�دریس

    .                                                                   الحدیثة وضعف حوافر المعلم لممارسة التعلم النشط وذلك في صنعاء الیمن

                                        إل�ى أن العوام�ل المتص�لة ب�التنظیم المدرس�ي   )     2003 (                         كما توصلت دراس�ة الرواض�یة 

                                                                     المعوق��ات األكث��ر خط��ورة والت��ي تح��ول دون اس��تخدام معلم��ي الدراس��ات االجتماعی��ة 

   .                      لطرائق التدریس الحدیثة

                                               أن بیئة التعلیم تعتب�ر م�ن المعوق�ات األساس�یة الت�ي   )     2009 (    یني                    كما بینت دراسة العر

   .                                       تحد من استخدام استراتیجیات التعلم النشط

                                      إل��ى تف��وق طلب��ة المجموع��ة التجریبی��ة الت��ي   )     1996 (                       ھ��ذا وتوص��لت دراس��ة یعق��وب 

                                                                          درست بالطرائق التفاعلیة وال سیما األدوار النشطة للطال�ب عل�ى المجموع�ة الض�ابطة 

    .                 لطریقة التقلیدیة            التي درست با
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                                       إل�ى أن الت�أمالت ح�ول ال�روابط ب�ین المعرف�ة   ) Todd, 1999 (                 وتوصلت دراسة تود 

                                                                               واألدوار لكل من المعل�م والطال�ب تقت�رح تطبی�ق اس�تراتیجیة ال�تعلم النش�ط الفعال�ة، لم�ا 

   .                                         فیھا من أدوار حیویة لكل من الطالب والمعلم

                              ة استراتیجیات التعلم النشط م�ن          إلى فاعلی  ) Wilk, 2003 (                      كذلك توصلت دراسة ویلك 

                                                                      جان��ب أس��اتذة الجامع��ة عل��ى التحص��یل وتحفی��ز أدوار طلب��ة الجامع��ة ف��ي مق��رر عل��م 

   .               الوظائف البشریة

          إل�ى أھمی�ة   ) scheyvens et. Al., 2008 (    ً                          أیضاً توص�لت دراس�ة ش�یفنز وآخ�رون 

   ذي                                                                        توظیف استراتیجیات التعلم النشط في تدریس مبحث الجغرافیة، ورفض االعتقاد ال�

                                                                                یفید بصعوبة تنفیذ استراتیجیات ال�تعلم النش�ط ف�ي الكثی�ر م�ن المواق�ف التعلیمی�ة، ألنھ�ا 

                                                                              تتطلب أن یكون لدى الطلبة معرفة سابقة بمحتوى الموقف التعلیمي، وأن تطبیق غالبیة 

                                   ً     ً       ً      ً                         استراتیجیات التعلم النشط یتطلب دوراً مھم�اً، وجھ�داً كبی�راً م�ن قب�ل المعلم�ین والطلب�ة 

   .           على حد سواء

                                  إلى أن متوسط تقدیر معلمي الدراسات   )     2009 (                              وتوصلت دراسة أبو سنینة وآخرون   

                                                                            االجتماعیة لدرجة ممارستھم لمبادئ التعلم النشط كان بدرجة عالیة، حی�ث كان�ت ثالث�ة 

                           ً                                      مب���ادئ تم���ارس بدرج���ة عالی���ة ج���داً، ك���ذلك وج���ود ف���روق ذات دالل���ة إحص���ائیة ب���ین 

                                    جتماعیة لدرجة ممارستھم مبادئ التعلم                                       متوسطات تقدیرات معلمي مبحث الدراسات اال

    .             ولصالح اإلناث  )          ذكر، أنثى (                         النشط، تعزى لمتغیر الجنس 

                              ع���ن وج���ود ف���روق ذات دالل���ة إحص���ائیة   )     2010 (                         وكش���فت نت���ائج دراس���ة الش���مري 

) 0.05    ≤ α  (   بین متوسطات تحصیل طالب الص�ف التاس�ع ف�ي م�ادة التربی�ة اإلس�المیة                                                          

                                    اعي، تع���زى ألس���لوب ال���تعلم النش���ط المطب���ق                                 لدول���ة الكوی���ت ومس���توى تفكی���رھم االب���د

                          مقارن���ة بالطریق���ة االعتیادی���ة   )                                           العص���ف ال���ذھني، المحاك���اة، القص���ة ذات االتج���اھین (

    .                                                ولصالح التعلم النشط باستخدام االستراتیجیات الثالث

                                                 فقد توصلت إلى أنھ توجد فروق ذات داللة إحص�ائیة ب�ین   )     2010 (                  أما دراسة المالكي 

                                                  لریاض���یات عل���ى مقی���اس األداء لمھ���ارات ال���تعلم النش���ط قب���ل                    متوس���طي أداء معلم���ي ا

                                                                             تعرضھم للبرنامج التدریبي المقترح، وبعده لصالح التطبیق البعدي، وتوجد فروق ذات 

                                                                       داللة إحصائیة بین متوسطي درجات طالب الصف الخامس االبتدائي في األداء القبل�ي 

    .                                              والبعدي لالختبار التحصیلي لصالح التطبیق البعدي

                                      إلى عدم وجود ف�روق ذات دالل�ة إحص�ائیة ف�ي   )     2011 (                   توصلت دراسة الزامل       كذلك

                                                        ً               وجھ��ات نظ��ر المعلم��ات اإلن��اث نح��و ممارس��تھن ال��تعلم النش��ط، تبع��اً لمتغی��ر المؤھ��ل 

    .                                                                  العلمي والمحافظة وعدد سنوات الخبرة، والصفوف اللواتي یقمن بتدریسھا
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                 ذات دالل�ة إحص�ائیة               إل�ى وج�ود ف�روق   )     2012 (                            كذلك توصلت دراس�ة عش�ا وآخ�رون 

                                                                               بین متوسطات درجات الطلبة المعلمین على مقیاس الفاعلی�ة الذاتی�ة ألداء ال�تعلم النش�ط 

   .                                       واختبار تحصیلي لصالح المجموعة التجریبیة

                                                                                مما سبق یتضح أھمیة استخدام المعلم الستراتیجیات التعلم النش�ط ف�ي العملی�ة التعلیمی�ة 

                                      اتیجیات فعلھ��ا ف��ي تحص��یل التالمی��ذ وتنمی��ة                     ً              التعلمی��ة، ویتض��ح أیض��اً أن لھ��ذه االس��تر

                                                                        مقدراتھم، وأن ھناك ص�عوبات تطبی�ق عدی�دة لھ�ذه االس�تراتیجیات، ك�ذلك یتض�ح ن�درة 

                                                                   تطبی��ق ھ��ذه االس��تراتیجیات ف��ي م��دارس قط��اع غ��زة، األم��ر ال��ذي یجع��ل إج��راء ھ��ذه 

                                       ً          ف��ي ض��وء ذل��ك، وف��ي ض��وء ھ��ذه المرتك��زات جمیع��اً ج��اءت ھ��ذه   .             ً     ً الدراس��ة أم��راً ملح��اً 

   .    اسة    الدر

   :             مشكلة الدراسة

   :                                           تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس التالي  

                                                                            ما معوقات استخدام معلمي اللغة العربیة في المرحل�ة األساس�یة الس�تراتیجیات ال�تعلم 

        النشط؟

   :                                               ویتفرع السؤال الرئیس إلى األسئلة الفرعیة التالیة

                  علم النش��ط م��ن وجھ��ة                                                      م��ا معوق��ات اس��تخدام معلم��ي اللغ��ة العربی��ة الس��تراتیجیات ال��ت  . 1

        نظرھم؟

                                                                           ما معوقات استخدام معلمي اللغة العربیة الستراتیجیات التعلم النشط من وجھة نظ�ر   . 2

           المشرفین؟

            ب�ین تق�دیرات   )  0.05α= (                                             ھل توجد فروق ذات دالل�ة إحص�ائیة عن�د مس�توى دالل�ة   . 3

                                                                          المعلم��ین وتق��دیرات المش��رفین ح��ول معوق��ات اس��تخدام المعلم��ین الس��تراتیجیات ال��تعلم 

                             نشط في تدریس اللغة العربیة؟  ال

            ب�ین تق�دیرات   )  0.05α= (                                             ھل توجد فروق ذات دالل�ة إحص�ائیة عن�د مس�توى دالل�ة   . 4

                                                                               المعلمین حول معوقات استخدام استراتیجیات التعلم النشط في تدریس اللغة العربیة من 

   ؟ )    أنثى-   ذكر (                             وجھة نظرھم تعزى لمتغیر الجنس 

            ب�ین تق�دیرات   )  0.05α= (     دالل�ة                                          ھل توجد فروق ذات دالل�ة إحص�ائیة عن�د مس�توى  . 5

                                                                               المعلمین حول معوقات استخدام استراتیجیات التعلم النشط في تدریس اللغة العربیة من 

                                وجھة نظرھم تعزى لمتغیر الخبرة؟

            ب�ین تق�دیرات   )  0.05α= (                                             ھل توجد فروق ذات دالل�ة إحص�ائیة عن�د مس�توى دالل�ة   . 6

                             شط في تدریس اللغة العربیة من                                                   المعلمین حول معوقات استخدام استراتیجیات التعلم الن

                                         وجھة نظرھم تعزى لمتغیر الدورة التدریبیة؟
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   :             أھداف الدراسة

   :                       تھدف الدراسة إلى ما یلي  

                                                                       التع��رف عل��ى ترتی��ب معوق��ات اس��تخدام معلم��ي اللغ��ة العربی��ة الس��تراتیجیات ال��تعلم   . 1

  .                                    النشط من وجھة نظر المعلمین والمشرفین

                                   مجال من مجاالت المعوق�ات م�ن وجھ�ة نظ�ر                             ً      تحدید المعوقات األكثر شیوعاً في كل  . 2

  .                  المعلمین والمشرفین

                                                                      بح��ث أث��ر متغی��رات ج��نس المعل��م وخبرت��ھ التدریس��یة وع��دد ال��دورات التدریبی��ة ف��ي   . 3

  .                                                           معوقات استخدام معلمي اللغة العربیة الستراتیجیات التعلم النشط

      معلم�ي                                                                    المقارنة بین تقدیرات المعلمین وتقدیرات المش�رفین ح�ول معوق�ات اس�تخدام   . 4

  .                                      اللغة العربیة الستراتیجیات التعلم النشط

   :             أھمیة الدراسة

   :                             ترجع أھمیة الدراسة إلى ما یلي  

   .                                                       ندرة البحوث التي تناولت معوقات ممارسة التعلم النشط بغزة    . 1

   .                                               تفید ھذه الدراسة معلمي المرحلة االساسیة ومشرفیھم    . 2

              عل���م عن���د تطبی���ق                                                      تس���ھم ھ���ذه الدراس���ة ف���ي توض���یح أھ���م المعوق���ات الت���ي تواج���ھ الم  . 3

  .                                                      استراتیجیات التعلم النشط والعمل على حلھا والتغلب علیھا

                                                                      ق��د یس��تفید الب��احثون م��ن االس��تبانة الت��ي أع��دھا الباح��ث ف��ي التع��رف عل��ى معیق��ات   . 4

   .                   ممارسة التعلم النشط

   :            حدود الدراسة

                                                                           یقتصر إجراء الدراسة على معلمي اللغة العربیة ف�ي المرحل�ة األساس�یة ومش�رفیھم ف�ي 

  /     2017                                                            ارس الحكومی��ة بمحافظ��ة خ��انیونس ف��ي الفص��ل األول م��ن الع��ام الدراس��ي     الم��د

2018    .   

   :               تعریفات الدراسة

   :                               تتبنى الدراسة التعریفات التالیة

                                            فاعلیة الطال�ب واندماج�ھ ف�ي المواق�ف التعلیمی�ة   :                      ً ویعرفھ الباحث إجرائیاً    :            التعلم النشط

  ،              ویس���تمع ویتح���دث  ،    عط���ي                فالتلمی���ذ یأخ���ذ وی  ،                       ً         إم���ا بمف���رده وإم���ا منص���ھراً م���ع زمالئ���ھ

   .                                                            لتحقیق األھداف المطلوبة منھ بشكل فیھ الكثیر من التمیز واالبداع  ،              یستخلص ویتنبأ

                                                   ھي استراتیجیات ممیزة تنفرد عن غیرھا من استراتیجیات    :                        استراتیجیات التعلم النشط

                                                       حی���ث تجع���ل دور الطال���ب المح���ور األساس���ي ف���ي العملی���ة التعلیمی���ة   ،                ال���تعلم المتع���ددة

                           تتس��م بالتفاع��ل والتش��ارك ب��ین   ،                                    تعم��ل عل��ى معالج��ة األفك��ار بطریق��ة منظم��ة  ،  ة       التعلمی��

    ).   162  :     2017  ،        العرسان (                  الطلبة بعضھم ببعض 
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                                           وتتمث�ل ف�ي مجموع�ة العقب�ات الت�ي تواج�ھ المعل�م    :                               معوقات استراتیجیات التعلم النش�ط

    یف���ھ                                                                        والمتعلق���ة ب���المعلم والمق���رر الدراس���ي والن���واحي االداری���ة وبیئ���ة المعل���م عن���د توظ

   .                                           الستراتیجیات التعلم النشط في المرحلة األساسیة

على المقیاس المعد ) المشرفین والمعلمین(             ً                           وتقاس إجرائیا  بمجموع درجات أفراد العینة 

  .لھذا الغرض

  :الطریقة واإلجراءات

   :            منھج الدراسة

   .                                                                        استخدم البحث الحالي المنھج الوصفي التحلیلي لمناسبتھ لطبیعة البحث وأھدافھ

   :        الدراسة       مجتمع

   :                          تكون مجتمع الدراسة مما یلي

                                                   وھ��م جمی��ع معلم��ي اللغ��ة العربی��ة ف��ي المرحل��ة األساس��یة ف��ي   ،               مجتم��ع المعلم��ین          

                                                                              المدارس الحكومیة التابعة لمدیری�ة التربی�ة والتعل�یم ف�ي محافظ�ة خ�ان ی�ونس ف�ي الع�ام 

    .      ً       معلماً ومعلمة  )    565 (                ، والبالغ عددھم     2016 /    2015        الدراسي 

                                                               المش��رفیین الترب��ویین، وتك��ون م��ن جمی��ع مش��رفي اللغ��ة العربی��ة والب��الغ       مجتم��ع           

   .     ً       مشرفاً ومشرفة  )   24 (      عددھم 

   :            عینة الدراسة

                    وتوزی�ع االس�تبانة عل�ى   ،                                                    ولتحقیق أھداف الدراسة ت�م اس�تخدام أس�لوب الحص�ر الش�امل

     ً         معلم�اً ومعلم�ة،   )    500 (                                                     كافة اف�راد مجتم�ع الدراس�ة، حی�ث تكون�ت عین�ة المعلم�ین م�ن 

                                                                 لع��دد الفعل��ي ال��ذي اس��تجاب ألداة الدراس��ة بش��كل ص��حیح، بینم��ا تكون��ت عین��ة      وھ��م ا

     ً معلماً   )   40 (                                   مع العلم أنھ تم توزیع االستبانة على   ،      ً       مشرفاً ومشرفة  )   24 (            المشرفین من 

                                                                          ومعلمة من المجتمع األصلي للتحقق من صدق وثبات االستبانة قبل توزیعھا على عینة 

    .                             المعلمین على متغیرات الدراسة                 یبین توزیع عینة  )  1 (      وجدول   .        الدراسة

  التدریبیة والدورة والخبرة الجنس لمتغیر     ً تبعا   المعلمین عینة أفراد توزیع یبین )1( جدول

  انثى  ذكر الجنس

ع
مو

ج
لم

ا
  

  الخبــرة          
            الدورة    

  من أقل
  سنوات 5

 اقل – 5 من

 10 من
  سنوات 10

  فأكثر
  من أقل

  سنوات 5
 اقل – 5 من

 10 من
  اتسنو 10

  فأكثر

 298  80 75 5 62 65 11 دورات 3 من أكثر

 154  24 34 41 10 29 16  دورات 3 - 1من

 48  11 8 13 1 6 9 الدورات تلقي عدم

 500  115 117 59 73 100 36 المجموع
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  :            أداة الدراسة

              تتعل�ق بمعوق�ات   ،                                                                   لتحقیق أھداف الدراسة قام الباحث بإعداد استبانة كأداة لجمع البیانات

   :                    ً                 وقد تم تصمیمھا مروراً بالخطوات التالیة  ،                           ق استراتیجیات التعلم النشط    تطبی

  .                                                                       مراجعة التراث التربوي والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالي - 

                                                                        مقابلة عدد من المعلمین والمشرفین والتع�رف إل�ى أھ�م اإلش�كاالت والمعوق�ات الت�ي  - 

  .   نشط                                         تواجھھم أثناء تطبیق استراتیجیات التعلم ال

                                                                       إع��داد االس��تبانة ف��ي ص��ورتھا األولی��ة والمكون��ة م��ن المعلوم��ات العام��ة إض��افة إل��ى  - 

                            عبارة موزعة على أربعة محاور   )   42 (          وتكونت من   ،                            معوقات استخدام االستراتیجیات

  :  ھي

   .    فقرة  )   13 (          ویتكون من   ،                     معوقات تتعلق بالمعلم  :            المحور األول

   .     فقرات  )   10 (          ویتكون من   ،                              معوقات تتعلق بالمنھاج الدراسي  :              المحور الثاني

   .     فقرات  )   10 (          ویتكون من   ،                              معوقات تتعلق بالنواحي اإلداریة  :              المحور الثالث

  .     فقرات  )  9 (          ویتكون من   ،                           معوقات تتعلق ببیئة التعلیم  :              المحور الرابع

      بدرج��ة  (                                                               ت��م اس��تخدام مقی��اس ثالث��ي لقی��اس اس��تجابات المبح��وثین لفق��رات االس��تبانة  - 

   ).     قلیلة  ،       متوسطة  ،      كبیرة

   :        االستبانة    صدق 

یقصد بالصدق شمول االستبانة لكل العناصر التي یجب أن تدخل في التحلیل من 

ناحیة، ووضوح فقراتھا ومفرداتھا من ناحیة ثانیة، بحیث تكون مفھومة لكل من 

كما یقصد بالصدق أن أداة القیاس تقیس ما ). 2006، عبیدات واخرون(یستخدمھا 

من أجل التحقق من صدق أداة الدراسة، قام                         ً       وضعت لقیاسھ وال تقیس شیئا  آخر، و

  :الباحث بالتأكد من صدق االستبانة كما یلي

    ":             الصدق الظاھري  "              صدق المحكمین   - 1

                                                                       تم عرض االستبانة على ع�دد م�ن المحكم�ین والخب�راء والمختص�ین ف�ي مج�ال التربی�ة 

   م�ن                                   وبع�ض المش�رفین الترب�ویین والمعلم�ین   ،                                من جامعة األقص�ى والجامع�ة اإلس�المیة

                                    وت�م اعتم�اد العب�ارات الت�ي أجم�ع علیھ�ا   ،      ً محكم�اً   )   15 (          بل�غ ع�ددھم   ،                المرحلة األساس�یة

           فق��رة موزع��ة   )   42 (                            حی��ث أص��بح ع��دد فق��رات االس��تبانة   ،                  ف��أكثر م��ن المحكم��ین  %   90

   .               على أربعة أبعاد

   :                  صدق االتساق الداخلي  - 2

      لمح�ور                                                                  یقصد بصدق االتساق الداخلي مدى اتس�اق ك�ل فق�رة م�ن فق�رات االس�تبانة م�ع ا

                                                                              الذي تنتمي إلیة ھذه الفقرة، وقد ق�ام الباح�ث بحس�اب االتس�اق ال�داخلي لالس�تبانة وذل�ك 
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                                                                        من خالل حساب معامالت االرتباط بین كل فق�رة والدرج�ة الكلی�ة للمح�ور ال�ذي تنتم�ي 

   .           الیھ الفقرة

     ً             معلم��اً ومعلم��ة خ��ارج   )   40 (                                              حی��ث ت��م تطبی��ق األداة عل��ى عین��ة اس��تطالعیة مكون��ة م��ن 

    .         یبین ذلك  )    2  (                        سة الفعلیة والجدول رقم           عینة الدرا

  معامل االرتباط بین كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلیة للمحور )2(جدول 

                                                          ً أن جمیع معامالت االرتباط ف�ي جمی�ع فق�رات االس�تبانة دال�ة إحص�ائیاً    ) 2 (          یبین جدول 

   .                                      وبذلك تعد االستبانة صالحة لما وضعت ألجلھ   α =      0.05               عند مستوي داللة 

   :             الصدق البنائي  - 3

                                      ة الذي یقیس مدى تحقق األھداف الت�ي تری�د                                      یعد الصدق البنائي أحد مقاییس صدق األدا

                                                                             األداة الوصول إلیھا، ویبین مدى ارتباط كل محور من محاور الدراسة بالدرج�ة الكلی�ة 

   .        یبین ذلك  )  3 (                        لفقرات االستبانة والجدول 
  معامل االرتباط بین درجة كل محور من محاور االستبانة والدرجة الكلیة لالستبانة )3(جدول 

  (.Sig)القیمة االحتمالیة  امل بیرسون لالرتباطمع  المحور  الرقم

 0.000 **0.790  .معوقات تتعلق بالمعلم    .  1

 0.000 **0.797  .معوقات تتعلق بالمنھاج الدراسي   . 2

 0.000 **0.559 .معوقات تتعلق بالنواحي اإلداریة   . 3

 0.000 **0.776  .معوقات تتعلق ببیئة التعلیم   . 4

                                                ً امالت االرتباط في جمی�ع مح�اور االس�تبانة دال�ة إحص�ائیاً           أن جمیع مع   ) 3 (          یبین جدول 

                                             وبذلك تعد جمیع محاور االستبانة صالحة لم�ا وض�عت   )  α =      0.05 (               عند مستوي داللة 

   .    ألجلھ

  الداللة  االرتباط  الفقرة  الداللة  االرتباط  الفقرة  الداللة  االرتباط  الفقرة

1  0.631  0.000  15  0.491  0.000 29  0.588  0.000 

2  0.600  0.000  16  0.362  0.000 30  0.603  0.000 

3  0.458  0.000  17  0.400  0.000 31  0.412  0.000 

4  0.592  0.000 18  0.399  0.000 32  0.448  0.000 

5  0.668  0.000 19  0.404  0.000 33  0.612  0.000 

6  0.553  0.000  20  0.434  0.000 34  0.637  0.000 

7  0.462  0.000  21  0.367  0.000 35  0.552  0.000 

8  0.585  0.000 22  0.393  0.000 36  0.481  0.000 

9  0.697  0.000 23  0.500  0.000 37  0.396  0.000 

10  0.694  0.000 24  0.525  0.000 38  0.650  0.000 

11  0.651  0.000 25  0.551  0.000 39  0.407  0.000 

12  0.640  0.000 26  0.455  0.000 40  0.392  0.000 

13  0.579  0.000 27  0.423  0.000 41  0.350  0.000 

14  0.502  0.000 28  0.615  0.000 42  0.315  0.000 
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     :             ثبات االستبانة

                                                                                یقصد بثبات االستبانة أن تعطي ھذه االستبانة نفس النتیجة لو تم إعادة توزیع االس�تبانة 

                                                 وف والشروط، أو بعبارة أخرى أن ثبات االس�تبانة یعن�ي                         أكثر من مرة تحت نفس الظر

                                                                               االستقرار في نتائج االستبانة وعدم تغییرھا بشكل كبیر فیما لو تم إع�ادة توزیعھ�ا عل�ى 

   .                                           أفراد العینة عدة مرات خالل فترات زمنیة معینة

      وكان�ت   ،                                                                    وقد تحقق الباحث من ثبات أداة الدراسة من خالل حساب معامل ألفا كرونباخ

   . ) 4 (                          تائج كما ھي مبینة في جدول    الن

  معامل ألفا كرونباخ لقیاس ثبات االستبانة )4(جدول 

  *الثبات  معامل ألفا كرونباخ  عدد الفقرات  المحور  م

 0.919 0.846 13  .معوقات تتعلق بالمعلم   . 1

 0.806 0.650 10  .معوقات تتعلق بالمنھاج الدراسي   . 2

 0.892 0.795 10 .معوقات تتعلق بالنواحي اإلداریة   . 3

 0.916 0.839 9  .معوقات تتعلق ببیئة التعلیم   . 4

 0.942 0.888 42                     جمیع محاور االستبانة

                                           الجذر التربیعي الموجب لمعامل ألفا كرونباخ  =        الثبات  *

                                                   أن قیم�ة معام�ل ألف�ا كرونب�اخ كان�ت مرتفع�ة لك�ل مح�ور م�ن    ) 4 (             تبین من جدول             

                                كذلك كانت قیمة معام�ل ألف�ا لجمی�ع     ) . 0.846   ،0.650 (                        المحاور حیت تراوحت بین

                                                  وكذلك قیمة الثبات كانت مرتفعة لكل محور حیث تت�راوح    ). 0.888 (               فقرات االستبانة 

  ) 0.942 (                                           كذلك كانت قیمة الثب�ات لجمی�ع فق�رات االس�تبانة    ). 0.919   ،  0.806 (    بین 

     .                               وھذا یعنى أن معامل الثبات مرتفع

                                       استبانة الدراسة مما یجعلھ على ثق�ة تام�ة      ثبات                                   وبذلك یكون الباحث قد تأكد من صدق و

   .                                               بصحة االستبانة وصالحیتھا للتطبیق على عینة الدراسة

   :                             تقدیرات استجابات عینة الدراسة

لتحقیق أھداف الدراسة وتحلیل البیانات التي تم جمعھا، استخدم الباحث األسالیب 

في ذلك طبیعة الدراسة                                                     ً اإلحصائیة المناسبة بنوعیھا الوصفیة واالستداللیة مراعیا  

 -Likert، حسب مقیاسSPSSوتم ترمیز وإدخال البیانات إلى برنامج ، وأھدافھا

Scale  )الثالثي، وقد تبنى الباحث المعیار الذي وضعھ عبد الفتاح  )لیكرت

) الحدود الدنیا والعلیا(ولتحدید طول فترة مقیاس لیكرت الثالثي ) 538، 2008(

 :اسة، تم حساب المدىالمستخدم في محاور الدر

  2=  1 – 3= المدى 

  :ثم تقسیمھ على عدد فترات المقیاس الثالثة للحصول على طول الفقرة أي

  0.667= 3÷  2= طول الفترة 
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وذلك ) وھي الواحد الصحیح(بعد ذلك تم إضافة ھذه القیمة إلى أقل قیمة في المقیاس 

  :رات كما یليلتحدید الحد األعلى للفترة األولى وھكذا لباقي الفق

  مقیاس لیكرت الثالثي) 5(جدول 

  مستوى التقدیر  الوزن النسبي  المتوسط الحسابي

  منخفضة 55.5% -% 33  1.66- 1

  متوسطة 77.9% -% 55.6  1.67-2.33

  مرتفعة 100% -% 78  2.34-3

   :                 النتائج ومناقشتھا

     ربی����ة                                  م����ا معوق����ات اس����تخدام معلم����ي اللغ����ة الع "  :                              النت����ائج المتعلق����ة بالس����ؤال األول

                                 لإلجابة على السؤال السابق تم حساب   ،  "                                       الستراتیجیات التعلم النشط من وجھة نظرھم؟

                                                                        المتوس���طات الحس���ابیة واألوزان النس���بیة والرتب���ة الس���تجابات معلم���ي اللغ���ة العربی���ة 

     یب�ین   )  6 (                                                                   لمعوقات استخدام استراتیجیات التعلم النشط من وجھة نظرھم والجدول رق�م 

   .   ذلك

الحسابیة واألوزان النسبیة لمعوقات استخدام معلمي اللغة العربیة المتوسطات  )6(جدول 

  الستراتیجیات التعلم النشط من وجھة نظرھم

  المعوقات  م

ط 
س

تو
لم

ا

ي
اب
س

ح
ال

ط  
س

تو
لم

ا

ي 
اب
س

ح
ال

ي
سب

لن
ا

  

بة
رت

ال
ة   

ج
در

قة
عا

اإل
  

 متوسطة 4 %61.17 1.835  .معوقات تتعلق بالمعلم . 1

 متوسطة 3 %68.87 2.066  .معوقات تتعلق بالمنھاج الدراسي . 2

 متوسطة 2 %71.69 2.151  .معوقات تتعلق بالنواحي اإلداریة . 3

 متوسطة 1 %73.71 2.211  .معوقات تتعلق ببیئة التعلیم . 4

 متوسطة  %68.86 2.066  الدرجة الكلیة  

                                                أن أكث����ر المعوق����ات الت����ي تواج����ھ المعلم����ین ف����ي اس����تخدام   )  6 (             یالح����ظ م����ن ج����دول 

                                                     المعوق�ات الت�ي تتعل�ق ببیئ�ة التعل�یم حی�ث أن البیئ�ة الت�ي                              استراتیجیات التعلم النشط ھ�ي

                                       سنوات والحص�ار ال�ذي یش�ھده القط�اع وت�راكم   )   10 (                             یعاني منھا سكان قطاع غزة منذ 

   .                                     الحروب أثر على بیئة التعلیم بشكل كبیر

                 وع�دم تھیئ�ة الفص�ل   ،                                                          ویعزو الباحث ذلك إلى كثرة أعداد الطلبة ف�ي الفص�ول الدراس�یة

                ك��ذلك ع��دم مناس��بة   ،                                            زم��ة والوس��ائل المعین��ة عل��ى تطبی��ق ال��تعلم النش��ط              ب��التجھیزات الال

  ،                                                                      األثاث في الغرف لممارسة التعلم النش�ط وص�عوبة نق�ل الكراس�ي وتش�كیل مجموع�ات

                                                                         كذلك ف�ي كثی�ر م�ن األحی�ان یك�ون الطال�ب غی�ر مس�تعد لھ�ذا الن�وع م�ن التعل�یم ألن�ھ ال 

   .                                    یعرف اال الطریقة التقلیدیة في التدریس

    ).    2014 (           ودراسة حسین  ،  )    2010 (                         ھذه النتیجة مع دراسة حمود         وتطابقت
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   :                                                                             وقد قام الباحث بعرض النتائج المتعلقة بكل محور من محاور األداة على النحو التالي

   .                         المعوقات المتعلقة بالمعلم  :            المحور األول

المتوسطات الحسابیة واألوزان النسبیة والرتبة للمعوقات المتعلقة بالمعلم في  )7(جدول 

  استخدام استراتیجیات التعلم النشط من وجھة نظر المعلمین

  الفقرة  م

ط 
س

تو
لم

ا

ي
اب
س

ح
ال

ط  
س

تو
لم

ا

ي 
اب
س

ح
ال

ي
سب

لن
ا

  

بة
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ة   

ج
در

قة
عا

اال
  

1 . 
الرھبة من االنتقال من التعلیم إلى التعلم والخوف من كسر 

  .المألوف في التعلیم
 متوسطة 7 %59.60 1.79

2 . 
ترتیب الصف لتنفیذ  فقد السیطرة على التالمیذ حال إعادة

  .استراتیجیات التعلم النشط
 متوسطة 11 %55.93 1.68

3 . 
كثرة أعباء المعلم التعلیمیة واإلداریة الیومیة تحد من استخدام 

  .استراتیجیات التعلم النشط
 مرتفعة 1 %79.13 2.37

4 . 
ضعف إعداد المعلم الفني على استخدام استراتیجیات التعلم 

  .النشط
توسطةم 10 %57.13 1.71  

5 . 
                                                      انخف��اض كفای��ة المعل���م ف��ي إدارة أنش���طة اس��تراتیجیات ال���تعلم 

   .     النشط
 منخفضة 12 %54.33 1.63

6 . 
                                                       قل��ة ال��دورات التدریبی��ة المتاح��ة أم��ام المعلم��ین للت��درب عل��ى 

   .                     طرائق التدریس الحدیثة
 متوسطة 4 %62.47 1.87

7 . 
                                              ض���عف اس���تقرار المعل���م االقتص���ادي یش���تت ذھن���ھ ویح���د م���ن 

   .                  یجیات التعلم النشط               استخدامھ استرات
 متوسطة 2 %75.07 2.25

8 . 
                                                         انخفاض رغبة المعلم في تطویر مھاراتھ المھنیة العتقاده بع�دم 

   .                الحاجة إلى تطویر
 متوسطة 6 %60.13 1.80

9 . 
                                                 ض���عف إلم���ام المعل���م بمف���ردات المنھ���اج واألھ���داف المطل���وب 

   .                   تنفیذھا لدى التالمیذ
 منخفضة 13 %51.07 1.53

10  
                                     ة ف��ي توظی��ف أس��الیب اس��تراتیجیات ال��تعلم                  االفتق��ار إل��ى الخب��ر

   .     النشط
 متوسطة 9 %57.40 1.72

11  
                                                    قناع���ات المعل���م بع���دم ج���دوى اس���تراتیجیات ال���تعلم النش���ط ف���ي 

   .                    تحقیق األھداف المحددة
 متوسطة 5 %60.40 1.81

12  
                                                  ض��عف إلم��ام المعل��م بخص��ائص التالمی��ذ النمائی��ة ف��ي مرحل��ة 

   .              التعلیم األساسي
 متوسطة 8 %58.33 1.75

13  
                                                    انخف��اض مس��توى التنس��یق وتب��ادل الخب��رات ب��ین المعلم��ین ف��ي 

   .                                استخدام استراتیجیات التعلم النشط
 متوسطة 3 %64.20 1.93

 متوسطة  61.17% 1.84               الدرجة الكلیة  

                                              بكثرة أعباء المعلم التعلیمیة واإلداریة الیومی�ة                    أن الفقرة المتعلقة   )  7 (             یالحظ من جدول 

                              ق���د احتل���ت المرتب���ة األول���ى م���ن ب���ین   ،            ل���تعلم النش���ط                            تح���د م���ن اس���تخدام اس���تراتیجیات ا

             وبدرج�ة إعاق�ة   ،                                                                 المعوقات التي تواجھ المعلمین في استخدام اس�تراتیجیات ال�تعلم النش�ط



  التعلم النشطمعوقات استخدام معلمي اللغة العربية يف املرحلة األساسية السرتاتيجيات 
 

293 
  

  ،   %)     79.13 (                والمتوس��ط النس��بي   )     2.37 (                            حی��ث بل��غ المتوس��ط الحس��ابي لھ��ا   ،      كبی��رة

             تاج إلى تفرغ                                                                  ویعزو الباحث ذلك إلى أن ممارسة وتطبیق استراتیجیات التعلم النشط یح

        ویج��ب أن   ،                                                           ووق��ت م��ن قب��ل الم��درس لإلع��داد الجی��د وتحقی��ق األھ��داف المرج��وة ل��ذلك

   .                                     تنخفض أعباء المدرس التعلیمیة واإلداریة

     ً                              معوق�اً ج�اءت بدرج�ة متوس�طة حی�ث تراوح�ت   )   11 (                         كما ویالح�ظ م�ن الج�دول وج�ود 

  -   %     55.93 (                   وب��أوزان تت��راوح ب��ین   )     2.25  –      1.68 (                          المتوس��طات الحس��ابیة م��ا ب��ین 

  ،                                                            وتدور تلك المعوقات حول خوف المعلم من كسر المألوف ف�ي الت�دریس  ،   %)     75.07

   .                                                               وعدم قدرة المعلم على السیطرة على الفصل أثناء تطبیق التعلم النشط

                                                                           وقد یعزو الباحث ذلك إلى قلة ال�دورات الت�ي حص�ل علیھ�ا الم�درس ف�ي التعل�یم النش�ط 

   .                                        وال یجد الحافز من اإلدارة المدرسیة المشجعة

                                                                            وقد احتلت الفقرة المتعلقة بض�عف إلم�ام المعل�م بمف�ردات المنھ�اج واألھ�داف المطل�وب 

                            حی�ث بل�غ المتوس�ط الحس�ابي لھ�ا   ،                                               تنفیذھا لدى التالمیذ الرتبة األخیرة وبدرج�ة ض�عیفة

                                         ویعزو الباحث ذلك إلى كثرة مف�ردات المنھ�اج   ،   %)     51.07 (              والوزن النسبي   )     1.53 (

                                                  بیر وھذا یتنافى مع التعلم النشط الذي یحتاج ك�ل درس                             الدراسي التي تحتاج إلى وقت ك

   .                              فیھ إلى وقت طویل لتحقیق أھدافھ

      ویع��زو   ،   %)     61.17 (                 وال��وزن النس��بي ل��ھ   )     1.84 (                              وق��د بلغ��ت الدرج��ة الكلی��ة للمح��ور 

                                                                         الباح��ث ذل��ك إل��ى ع��دم تش��جیع وتحفی��ز المعل��م الس��تخدام ال��تعلم النش��ط عل��ى ال��رغم م��ن 

   .   ریس                              قناعة المعلمین بأھمیتھ في التد

                                الت�ي بین�ت أن المعوق�ات الت�ي تتص�ل   )     2014 (                                 واتفقت ھ�ذه النتیج�ة م�ع دراس�ة حس�ین 

                                                                             بالمعلم والتدریب احتلت المرتبة الثانیة وأوصت بضرورة تشجیع المعلم عل�ى اس�تخدام 

   .                          الطرائق الحدیثة في التعلیم

   .                                  المعوقات المتعلقة بالمنھاج الدراسي  :              المحور الثاني

ابیة واألوزان النسبیة والرتبة للمعوقات المتعلقة بالمنھاج المتوسطات الحس )8(جدول 

  الدراسي في استخدام استراتیجیات التعلم النشط من وجھة نظر المعلمین

  الفقرة  م
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 متوسطة 1 83.93%  2.52   .                                                كثافة المنھاج الدراسي وكثرة عدد موضوعاتھ وصفحاتھ  . 1

2 .  
                                             ض���یق الوق���ت المخص���ص للحص���ة الواح���دة ال یس���مح بتنفی���ذ 

   .                        استراتیجیات التعلم النشط
 متوسطة 2 %76.67 2.30

3 .  
                                               افتق�����ار دلی�����ل معل�����م اللغ�����ة العربی�����ة إلرش�����ادات اس�����تخدام 

   .                        استراتیجیات التعلم النشط
 متوسطة 4 %69.33 2.08
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4 .  
                                         جم������ود موض������وعات اللغ������ة العربی������ة ال یس������مح بتطبی������ق 

   .           لتعلم النشط             استراتیجیات ا
 متوسطة 7 %64.47 1.93

5 .  
                                                   قلة المرونة في موض�وعات المنھ�اج الس�تخدام اس�تراتیجیات 

   .            التعلم النشط
 متوسطة 9 %63.67 1.91

6 .  
                                                  صعوبة تحدید االستراتیجیة المناس�بة لمف�ردات وموض�وعات 

   .       المنھاج
 متوسطة 10 %62.47 1.87

7 .  
        العادی�ة                                                  اعتیاد المعلمین على اس�تخدام اس�تراتیجیات الت�دریس

    ).         التقلیدیة (
 متوسطة 3 %70.13 2.10

8 .  
                                                      افتق��ار منھ��اج اللغ��ة العربی��ة للتن��وع ف��ي األنش��طة الت��ي تس��مل 

   .                                 باستخدام استراتیجیات التعلم النشط
 متوسطة 6 %66.40 1.99

9 .  
                                             قل���ة ع���دد الح���ص المخصص���ة للمنھ���اج ال یس���مح باس���تخدام 

   .                        استراتیجیات التعلم النشط
 متوسطة 8 %64.07 1.92

10  
                                                    كفایة استراتیجیات التعلم النشط في تحقیق أھداف منھاج      عدم

   .             اللغة العربیة
 متوسطة 5 %67.53 2.03

 متوسطة  68.87% 2.07               الدرجة الكلیة  

                                 بكثاف��ة المنھ��اج الدراس��ي وكث��رة ع��دد                    أن الفق��رة المتعلق��ة   )  8 (                 یالح��ظ م��ن ج��دول رق��م 

             ت الت��ي تواج���ھ                                      ق��د احتل���ت المرتب��ة األول��ى م��ن ب���ین المعوق��ا  ،                 موض��وعاتھ وص��فحاتھ

        حی�ث بل�غ   ،                    وبدرج�ة إعاق�ة متوس�طة  ،                                             المعلمین في اس�تخدام اس�تراتیجیات ال�تعلم النش�ط

                 ویع�زو الباح�ث ذل�ك   ،   %)     83.93 (                والمتوس�ط النس�بي   )     2.52 (                    المتوسط الحس�ابي لھ�ا 

                                                                            إل��ى أن المنھ��اج الدراس��ي ل��م یع��د الس��تخدام ال��تعلم النش��ط واالس��تراتیجیات الحدیث��ة ف��ي 

   .                                             تعلیم التقلیدي النظري حیث اھتم بالكم ال بالكیف           انما أعد لل  ،        التدریس

                                                                  كم�ا ویالح��ظ م��ن الج�دول أن جمی��ع المعوق��ات ج��اءت بدرج�ة متوس��طة حی��ث تراوح��ت 

  -  %      62.47 (                   وب��أوزان تت��راوح ب��ین   )     2.52  –      1.87 (                          المتوس��طات الحس��ابیة م��ا ب��ین 

                                                             وتدور تلك المعوقات حول كثافة المنھاج وضیق وقت الحص�ة وقل�ة ع�دد   ،   %)     83.93

   .                                                    حصص وافتقار دلیل المعلم إلرشادات استخدام التعلم النشط  ال

                                                                             وقد یعزو الباحث ذلك إل�ى ع�دم اعتم�اد واض�عي المن�اھج التعل�یم النش�ط واس�تراتیجیاتھ 

   .                 الحدیثة ضمن الطرق

                      والت��ي بین��ت أن م��ن أكث��ر   ،  )    2008 (                                        واتفق��ت نتیج��ة ھ��ذا المح��ور م��ع دراس��ة الش��نیف 

   .                                       ت التعلم النشط ھي كثافة المحتوى الدراسي                                  معوقات استخدام المعلمین الستراتیجیا
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   .                                  المعوقات المتعلقة بالنواحي اإلداریة  :              المحور الثالث

المتوسطات الحسابیة واألوزان النسبیة والرتبة للمعوقات المتعلقة بالنواحي  )9(جدول 

  اإلداریة في استخدام استراتیجیات التعلم النشط من وجھة نظر المعلمین

  الفقرة  م
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س

تو
لم

ا
ي 

اب
س

ح
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ط  
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ا
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س
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قة
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 متوسطة 7 62.93% 1.89  .سوء توزیع الدروس على المعلمین من قبل إدارة المدرسة . 1

2 . 
ازدحام الفصول بالتالمیذ ال یساعد في استخدام استراتیجیات 

  .التعلم النشط
 مرتفعة 1 %83.27 2.50

 مرتفعة 2 82.87% 2.49 .         ً م اسبوعیا  كثرة عدد الحصص التي یكلف بھا المعل . 3

 مرتفعة 3 81.73% 2.45  .كثرة المسئولیات واألعمال اإلداریة المطلوبة من المعلم . 4

5 . 
قلة المیزانیة المخصصة لتوفیر متطلبات استخدام استراتیجیات 

 .التعلم النشط
 مرتفعة 4 %81.47 2.44

6 . 
ضعف التشجیع المادي والمعنوي للمعلمین لحضور دورات 

  .تعلق باستراتیجیات التعلم النشطت
 متوسطة 5 %76.27 2.29

7 . 
قلة وعي اإلدارة بأھمیة استخدام أسالیب التعلم الحدیثة في 

  .تحقیق نواتج التعلم
 متوسطة 8 %61.20 1.84

 متوسطة 6 67.53% 2.03  .قولبة عمل المعلم من قبل الجھات اإلداریة وإلزام المعلمین بھا . 8

9 . 
المشرفیین للمعلمین الستخدام ضعف متابعة وتوجیھ 

  .استراتیجیات التعلم النشط
 متوسطة 9 %60.73 1.82

 متوسطة 10 58.93% 1.77  .قلة عدد الحصص المخصصة لمنھاج اللغة العربیة  10

 متوسطة  71.69% 2.15               الدرجة الكلیة  

  ي                                 ازدح�ام الفص�ول بالتالمی�ذ ال یس�اعد ف�                    أن الفقرة المتعلقة ب  )  9 (                 یالحظ من جدول رقم 

                                            ق�د احتل�ت المرتب�ة األول�ى م�ن ب�ین المعوق�ات الت�ي   ،                                 استخدام استراتیجیات التعلم النشط

        حیث بلغ   ،                   وبدرجة إعاقة كبیرة  ،                                                   تواجھ المعلمین في استخدام استراتیجیات التعلم النشط

                 ویع�زو الباح�ث ذل�ك   ،   %)     83.27 (                والمتوس�ط النس�بي   )     2.50 (                    المتوسط الحس�ابي لھ�ا 

                 ً            وھ�ذا ع�دد كبی�ر ج�داً وع�ائق أم�ام   ،      ً طالب�اً   )   40 (        ي الفص�ل                          إلى أن متوسط عدد الطلبة ف

        كم��ا أن��ھ   ،                                                 وض��مھم ف��ي مجموع��ات لتنفی��ذ اس��تراتیجیات ال��تعلم النش��ط  ،           حرك��ة الط��الب

   .                                                         یصعب ضبط الفصل ویصعب متابعة ھذا الكم الكبیر من قبل المعلم

                                    معوق�ات ج�اءت بدرج�ة متوس�طة حی�ث تراوح�ت   )  6 (                         كما ویالحظ م�ن الج�دول وج�ود 

  -  %      58.93 (                   وب��أوزان تت��راوح ب��ین   )     2.29  –      1.77 (                الحس��ابیة م��ا ب��ین            المتوس��طات

                                                           وتدور تلك المعوقات حول ضعف االمكانات المادیة وقل�ة حص�ص اللغ�ة   ،   %)     76.27

   .                                                                      العربیة وضعف متابعة المشرفین للمعلمین الستخدام استراتیجیات التعلم النشط
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                            میة المطلوبة من المعل�م وھ�ذا                                                    وقد یعزو الباحث ذلك إلى كثرة األعباء االداریة واالكادی

         ً                                                                      یؤثر سلباً على أداء المعلم من حیث إعداد األنشطة المناسبة وتنفیذھا بشكل جید یحت�اج 

   .                           إلى وقت وتفرغ من قبل المعلم

                            والتي بینت أن معظم المعوق�ات   ،  )    2003 (                                      واتفقت نتیجة المحور مع دراسة الرواضیة 

   .                              ة تتصل بالتنظیم اإلداري للمدرسة                                            الخطیرة التي تحول دون استخدام الطرائق الحدیث

   .                               المعوقات المتعلقة ببیئة التعلیم  :              المحور الرابع

المتوسطات الحسابیة واألوزان النسبیة والرتبة للمعوقات المتعلقة ببیئة  )10(جدول 

  التعلیم في استخدام استراتیجیات التعلم النشط من وجھة نظر المعلمین

  الفقرة  م
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1 . 
الستخدام ) المقاعد والطاوالت(عدم مالءمة بیئة الصف 

  .استراتیجیات التعلم النشط
 متوسطة 6 72.00% 2.16

2 . 
قلة المواد والخامات الالزمة لتنفیذ استراتیجیات التعلم النشط 

  .في الكثیر من المدارس
 مرتفعة 2 78.07% 2.34

 متوسطة 5 %72.33 2.17  .لتحصیلي للتالمیذ وقلھ دافعیتھم للتعلمتدني المستوى ا . 3

4 . 
ضعف مھارة التالمیذ في القیام ببعض األنشطة المتعلقة 

  .باستراتیجیات التعلم النشط
 متوسطة 8 71.33% 2.14

5 . 
افتقار المدارس إلى مركز مصادر تعلم لمزاولة األنشطة التي 

  .تتطلبھا استراتیجیات التعلم النشط
 مرتفعة 1 80.13% 2.40

 متوسطة 3 %76.67 2.30  .قلة األثاث الالزم الستخدام استراتیجیات التعلم النشط . 6

 متوسطة 4 %73.20 2.20  .عدم كفایة مساحة الفصل الستخدام استراتیجیات التعلم النشط . 7

8 . 
افتقار المدارس إلى المكتبات التي تحوي مراجع یعود إلیھا 

  .المعلم والتالمیذ
 متوسطة 9 67.73% 2.03

9 . 
قلة توافر الوسائل التعلیمیة الالزمة الستخدام استراتیجیات 

  .التعلم النشط
 متوسطة 7 71.93% 2.16

 متوسطة  %73.71 2.21               الدرجة الكلیة  

                                                       أن الفق�رة المتعلق�ة بافتق�ار الم�دارس إل�ى مرك�ز مص�ادر تعل�م   )   10 (             یالحظ م�ن ج�دول 

                          قد احتلت المرتبة األول�ى م�ن   ،                 یات التعلم النشط                                    لمزاولة األنشطة التي تتطلبھا استراتیج

       وبدرج�ة   ،                                                                     بین المعوقات الت�ي تواج�ھ المعلم�ین ف�ي اس�تخدام اس�تراتیجیات ال�تعلم النش�ط

                والمتوس�����ط النس�����بي   )     2.40 (                            حی�����ث بل�����غ المتوس�����ط الحس�����ابي لھ�����ا   ،            إعاق�����ة كبی�����رة

    إل�ى                                                               ویعزو الباحث ذلك إلى أن تنفی�ذ اس�تراتیجیات ال�تعلم النش�ط یحت�اج  ،   %)     80.13 (

                                                 تحت��وي عل��ى وس��ائل وتقنی��ات حدیث��ة وب��دون مراك��ز لمص��ادر   ،                   مرك��ز لمص��ادر ال��تعلم

   .                                                       التعلیم في كل مدرسة یصعب تنفیذ استراتیجیات التعلم النشط
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                                    معوق�ات ج�اءت بدرج�ة متوس�طة حی�ث تراوح�ت   )  7 (                         كما ویالحظ م�ن الج�دول وج�ود 

  -  %      78.07 (                   وب��أوزان تت��راوح ب��ین   )     2.03  –      2.34 (                          المتوس��طات الحس��ابیة م��ا ب��ین 

                                                             وت��دور تل��ك المعوق��ات ح��ول افتق��ار الم��دارس إل��ى مكتب��ات مناس��بة وقل��ة   ،   %)     67.73

    ..                                                الوسائل التعلیمیة وافتقار المدارس لألثاث المستخدم

                                                                         وقد یعزو الباحث ذلك إلى حالة الحصار الخانق على م�دن قط�اع غ�زة ومؤسس�اتھ من�ذ 

   .                   یة إال بالقدر الضئیل                                       حیث ال یسمح بإدخال أثاث أو مستلزمات مدرس  ،          عشر سنوات

                       والت��ي بین��ت أن ھن��اك بع��ض   ،  )    2013 (                                      واتفق��ت نتیج��ة المح��ور م��ع دراس��ة العوای��دة 

   .                                                                       الصعوبات تتمثل في عدم مالئمة البیئة الستخدام بعض استراتیجیات التعلم النشط

                                      م���ا معوق���ات اس����تخدام معلم���ي اللغ���ة العربی����ة  "  :                                النت���ائج المتعلق���ة بالس���ؤال الث����اني

                            لإلجابة على السؤال السابق تم   ،  "                             م النشط من وجھة نظر المشرفین؟                 الستراتیجیات التعل

                                                                             حساب المتوسطات الحسابیة واألوزان النسبیة والرتبة الستجابات معلمي اللغة العربی�ة 

  )   11 (                                                                      لمعوقات استخدام استراتیجیات التعلم النشط من وجھة نظر المش�رفین والج�دول 

   .        یبین ذلك

ألوزان النسبیة لمعوقات استخدام معلمي اللغة العربیة المتوسطات الحسابیة وا )11(جدول 

  الستراتیجیات التعلم النشط من وجھة نظر المشرفین
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 متوسطة 1 74.68% 2.24  .معوقات تتعلق بالمعلم . 1

 متوسطة 4 68.47%  2.05  .معوقات تتعلق بالمنھاج الدراسي . 2

 متوسطة 2 72.92% 2.19  .معوقات تتعلق بالنواحي اإلداریة . 3

 متوسطة 3 68.83% 2.07  .معوقات تتعلق ببیئة التعلیم . 4

 متوسطة  71.22% 2.14  الدرجة الكلیة  

                                                أن أكث���ر المعوق���ات الت���ي تواج���ھ المعلم���ین ف���ي اس���تخدام   )   11 (             یالح���ظ م���ن ج���دول 

                                          ر المشرفین ھ�ي المعوق�ات الت�ي تتعل�ق ب�المعلم                                    استراتیجیات التعلم النشط من وجھة نظ

     وحصل   ،  %     74.68          بوزن نسبي       2.24                                     حیث أن ھذا البعد حصل على متوسط حسابي 

   .  ،                 على الرتبة األولى

  ،                                                                               ویعزو الباحث ذلك إلى أن الكثیر من المعلمین ل�م یؤھل�وا لمث�ل ھ�ذا الن�وع م�ن التعل�یم

   .      تطبیقھ                                               ولم یعدوا اإلعداد الجید لذلك عندھم خوف ورھبة من 

    ).    2013 (                                      وتطابقت ھذه النتیجة مع دراسة العوایدة   

   :                                                                             وقد قام الباحث بعرض النتائج المتعلقة بكل محور من محاور األداة على النحو التالي
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   .                         المعوقات المتعلقة بالمعلم  :            المحور األول
م في المتوسطات الحسابیة واألوزان النسبیة والرتبة للمعوقات المتعلقة بالمعل )12(جدول 

  استخدام استراتیجیات التعلم النشط من وجھة نظر المشرفین

  الفقرة  م

ط 
س

تو
لم

ا
ي

اب
س

ح
ال

ط  
س

تو
لم

ا
ي 

اب
س

ح
ال

ي
سب

لن
ا

  

بة
رت

ال
ة   

ج
در

قة
عا

اال
  

1 .  
الرھبة من االنتقال من التعلیم إلى التعلم والخوف من كسر 

  .المألوف في التعلیم
 متوسطة 5 %76.39 2.29

2 .  
إعادة ترتیب الصف لتنفیذ فقد السیطرة على التالمیذ حال 

  .استراتیجیات التعلم النشط
 متوسطة 9 %73.61 2.21

3 .  
كثرة أعباء المعلم التعلیمیة واإلداریة الیومیة تحد من استخدام 

  .استراتیجیات التعلم النشط
 مرتفعة 2 %77.78 2.33

4 .  
ضعف إعداد المعلم الفني على استخدام استراتیجیات التعلم 

  .النشط
 متوسطة 5 %76.39 2.29

5 .  
                                                      انخف��اض كفای��ة المعل��م ف��ي إدارة أنش��طة اس��تراتیجیات ال��تعلم 

   .     النشط
 متوسطة 11 %70.83 2.13

6 .  
                                                       قل��ة ال��دورات التدریبی��ة المتاح��ة أم��ام المعلم��ین للت��درب عل��ى 

   .                     طرائق التدریس الحدیثة
 متوسطة 13 %66.67 2.00

7 .  
                                              ض���عف اس���تقرار المعل���م االقتص���ادي یش���تت ذھن���ھ ویح���د م���ن 

   .                      تراتیجیات التعلم النشط           استخدامھ اس
 متوسطة 5 %76.39 2.29

8 .  
                                                         انخفاض رغبة المعلم في تطویر مھاراتھ المھنیة العتقاده بع�دم 

   .                الحاجة إلى تطویر
 مرتفعة 2 %77.78 2.33

9 .  
                                                 ض���عف إلم���ام المعل���م بمف���ردات المنھ���اج واألھ���داف المطل���وب 

   .                   تنفیذھا لدى التالمیذ
 مرتفعة 2 %77.78 2.33

10  . 
                                        خب��رة ف��ي توظی��ف أس��الیب اس��تراتیجیات ال��تعلم               االفتق��ار إل��ى ال

   .     النشط
 مرتفعة 1 %79.17 2.38

11  . 
                                                    قناع���ات المعل���م بع���دم ج���دوى اس���تراتیجیات ال���تعلم النش���ط ف���ي 

   .                    تحقیق األھداف المحددة
 متوسطة 8 %75.00 2.25

12  . 
                                                  ض��عف إلم��ام المعل��م بخص��ائص التالمی��ذ النمائی��ة ف��ي مرحل��ة 

   .              التعلیم األساسي
ةمتوسط 11 %70.83 2.13  

13  . 
                                                    انخف��اض مس��توى التنس��یق وتب��ادل الخب��رات ب��ین المعلم��ین ف��ي 

   .                                استخدام استراتیجیات التعلم النشط
 متوسطة 10 %72.22 2.18

 متوسطة  74.68% 2.24               الدرجة الكلیة  

                                  الفتقار إلى الخب�رة ف�ي توظی�ف أس�الیب                      أن الفقرة المتعلقة با  )   12 (                 یالحظ من جدول رقم 
                                               احتل��ت المرتب��ة األول��ى م��ن ب��ین المعوق��ات الت��ي تواج��ھ     ق��د  ،                         اس��تراتیجیات ال��تعلم النش��ط

        حی��ث بل��غ   ،                   وبدرج��ة إعاق��ة كبی��رة  ،                                             المعلم��ین ف��ي اس��تخدام اس��تراتیجیات ال��تعلم النش��ط
                     ویعزو الباح�ث ذل�ك إل�ى   ،   %)     79.17 (                والمتوسط النسبي   )     2.38 (                    المتوسط الحسابي لھا 

                  وإدخ�الھم ف�ي دورات                                                             عدم تطویر الكادر التعلیمي م�ن قب�ل ال�وزارة واالدارات التربوی�ة
   .                   متخصصة للتعلم النشط

                                         وج��ود معوق��ات ج��اءت بدرج��ة متوس��طة حی��ث تراوح��ت   )  9 (                    كم��ا ویالح��ظ م��ن الج��دول 
  -  %      66.67 (                   وب����أوزان تت����راوح ب����ین   )     2.29  –   2 (                          المتوس����طات الحس����ابیة م����ا ب����ین 
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                                                                  وتدور تلك المعوقات حول قل�ة ال�دورات التدریبی�ة وانخف�اض كفای�ة المعل�م   ،   %)     76.39
   .                  أنشطة التعلم النشط         في إدارة 

                                                                               وقد یعزو الباحث ذلك إلى أن ھناك رغبة عند المعلمین في اس�تخدام ال�تعلم النش�ط ولك�ن 
                                           وك��ذلك تخ��وف المعلم��ین م��ن خ��وض غم��ار ھ��ذا ال��تعلم   ،                      ً     ع��دم التحفی��ز ی��ؤثر س��لباً علی��ھ

   .      الجدید
                                والت��ي بین��ت أن المعیق��ات المتعلق��ة   ،  )    2014 (                                  واتفق��ت نتیج��ة المح��ور م��ع دراس��ة حس��ین 

   .                                                       معلم احتلت مرتبة عالیة في المعیقات لممارسة التعلم النشط   بال
   .                                  المعوقات المتعلقة بالمنھاج الدراسي  :              المحور الثاني

المتوسطات الحسابیة واألوزان النسبیة والرتبة للمعوقات المتعلقة بالمنھاج  )13(جدول 
  الدراسي في استخدام استراتیجیات التعلم النشط من وجھة نظر المشرفین

  الفقرة  م

ط 
س
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ا
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 متوسطة 2 75.00% 2.25   .                                                كثافة المنھاج الدراسي وكثرة عدد موضوعاتھ وصفحاتھ  . 1

2 .  
                                             ض���یق الوق���ت المخص���ص للحص���ة الواح���دة ال یس���مح بتنفی���ذ 

   .                        استراتیجیات التعلم النشط
 مرتفعة 1 %79.17  2.38

3 .  
                                       غة العربیة إلرشادات استخدام استراتیجیات                     افتقار دلیل معلم الل

   .            التعلم النشط
 متوسطة 3 %72.22 2.17

4 .  
                                                     جمود موضوعات اللغة العربیة ال یسمح بتطبیق استراتیجیات 

   .            التعلم النشط
 متوسطة 5 %66.67 2.00

5 .  
                                                   قل��ة المرون��ة ف��ي موض��وعات المنھ��اج الس��تخدام اس��تراتیجیات 

   .            التعلم النشط
 متوسطة 10 %59.72 1.79

6 .  
                                                  ص��عوبة تحدی��د االس��تراتیجیة المناس��بة لمف��ردات وموض��وعات 

   .       المنھاج
 متوسطة 9 %63.89 1.92

7 .  
                                                        اعتی��اد المعلم��ین عل��ى اس��تخدام اس��تراتیجیات الت��دریس العادی��ة 

    ).         التقلیدیة (
 متوسطة 4 %69.44 2.08

8 .  
                                                      افتق��ار منھ��اج اللغ��ة العربی��ة للتن��وع ف��ي األنش��طة الت��ي تس��مل 

   .         علم النشط                        باستخدام استراتیجیات الت
 متوسطة 8 %65.28 1.96

9 .  
                                             قل���ة ع���دد الح���ص المخصص���ة للمنھ���اج ال یس���مح باس���تخدام 

   .                        استراتیجیات التعلم النشط
 متوسطة 5 %66.67 2.00

10  
                                                        عدم كفایة استراتیجیات التعلم النشط في تحقی�ق أھ�داف منھ�اج 

   .             اللغة العربیة
 متوسطة 5 %66.67 2.00

 متوسطة  68.47% 2.05               الدرجة الكلیة  

                                  بضیق الوقت المخصص للحصة الواح�دة ال                    أن الفقرة المتعلقة   )   13 (             یالحظ من جدول 

                                       ق�د احتل�ت المرتب�ة األول�ى م�ن ب�ین المعوق�ات   ،                                     یسمح بتنفیذ اس�تراتیجیات ال�تعلم النش�ط

  ،                   وبدرج��ة إعاق��ة كبی��رة  ،                                                        الت��ي تواج��ھ المعلم��ین ف��ي اس��تخدام اس��تراتیجیات ال��تعلم النش��ط

      ویع��زو   ،   %)     79.17 (                والمتوس��ط النس��بي   )     2.38 (  ا                           حی��ث بل��غ المتوس��ط الحس��ابي لھ��
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                                                                      الباح��ث ذل��ك إل��ى أن ال��تعلم النش��ط یحت��اج إل��ى وق��ت إض��افي ألن��ھ یش��مل عل��ى أنش��طة 

                                واس��تخدام تقنی��ات حدیث��ة مث��ل شاش��ات   ،                                     وتش��كیل مجموع��ات وتحری��ك ف��ي أث��اث الغرف��ة

   .                             العرض ومناقشة وتفاعل من الطالب

           ج��اءت بدرج��ة   )  9 (            بقی��ة وع��ددھا                                          كم��ا ویالح��ظ م��ن الج��دول أن جمی��ع المعوق��ات المت

        وب���أوزان   )     2.25–      1.79 (                                            متوس���طة حی���ث تراوح���ت المتوس���طات الحس���ابیة م���ا ب���ین 

                                          وت��دور تل��ك المعوق��ات ح��ول كثاف��ة المنھ��اج وقل��ة   ،   %)  75  -  % 59.72 (           تت��راوح ب��ین 

   .                                                 حصص اللغة العربیة وجمود بعض موضوعات اللغة العربیة

                              راسي وموضوعاتھ حسب أس�س ال�تعلم                                             وقد یعزو الباحث ذلك إلى عدم إعداد المنھج الد

   .                                                                       النشط ولذلك یبقى التطبیق ھو اجتھاد من قبل المعلم أو توجیھ من قبل المشرف

                           والت��ي بین��ت أن أھ��م المعیق��ات   ،  )    2012 (                                      واتفق��ت نتیج��ة المح��ور م��ع دراس��ة الب��واردي 

   .                                                         المتعلقة بالمنھاج تغلیب الجانب النظري على الجانب التطبیقي

   .                            ات المتعلقة بالنواحي اإلداریة      المعوق  :              المحور الثالث

المتوسطات الحسابیة واألوزان النسبیة والرتبة للمعوقات المتعلقة بالنواحي  )14(جدول 

  اإلداریة في استخدام استراتیجیات التعلم النشط من وجھة نظر المشرفین
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 متوسطة 9 69.44% 2.08  .ع الدروس على المعلمین من قبل إدارة المدرسةسوء توزی . 1

2 . 
ازدحام الفصول بالتالمیذ ال یساعد في استخدام استراتیجیات 

  .التعلم النشط
 متوسطة 9 %69.44 2.08

 متوسطة 3 75.00% 2.25 .                                           ً كثرة عدد الحصص التي یكلف بھا المعلم اسبوعیا   . 3

 متوسطة 2 76.39% 2.29  .داریة المطلوبة من المعلمكثرة المسئولیات واألعمال اإل . 4

5 . 
قلة المیزانیة المخصصة لتوفیر متطلبات استخدام استراتیجیات 

 .التعلم النشط
 متوسطة 4 %72.22 2.17

6 . 
ضعف التشجیع المادي والمعنوي للمعلمین لحضور دورات 

  .تتعلق باستراتیجیات التعلم النشط
 مرتفعة 1 %79.17 2.38

7 . 
اإلدارة بأھمیة استخدام أسالیب التعلم الحدیثة في  قلة وعي

  .تحقیق نواتج التعلم
 متوسطة 4 %72.22 2.17

 متوسطة 4 72.22% 2.17  .قولبة عمل المعلم من قبل الجھات اإلداریة وإلزام المعلمین بھا . 8

9 . 
ضعف متابعة وتوجیھ المشرفیین للمعلمین الستخدام 

  .استراتیجیات التعلم النشط
 متوسطة 8 %70.83 2.13

 متوسطة 4 72.22% 2.17  .قلة عدد الحصص المخصصة لمنھاج اللغة العربیة  10

 متوسطة  72.92% 2.19               الدرجة الكلیة  

                                     ضعف التشجیع المادي والمعنوي للمعلم�ین                     أن الفقرة المتعلقة ب  )   14 (             یالحظ من جدول 

            ألول�ى م�ن ب�ین                   ق�د احتل�ت المرتب�ة ا  ،                                            لحضور دورات تتعلق باستراتیجیات التعلم النشط
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             وبدرج�ة إعاق�ة   ،                                                                 المعوقات التي تواجھ المعلمین في استخدام اس�تراتیجیات ال�تعلم النش�ط

  ،   %)     79.17 (                والمتوس��ط النس��بي   )     2.38 (                            حی��ث بل��غ المتوس��ط الحس��ابي لھ��ا   ،      كبی��رة

                                                                        ویع��زو الباح��ث ذل��ك إل��ى الوض��ع االقتص��ادي المت��ردي ل��دى المعلم��ین م��ع قل��ة التش��جیع 

                                               وك��ذلك ع��دم الق��درة عل��ى تطبی��ق تل��ك ال��دورات عل��ى ارض   ،                       والتحفی��ز م��ن قب��ل االدارة

   .                         الواقع في المنھاج الدراسي

           ج��اءت بدرج��ة   )  9 (                                                     كم��ا ویالح��ظ م��ن الج��دول أن جمی��ع المعوق��ات المتبقی��ة وع��ددھا 

        وب��أوزان   )     2.29  –      2.08 (                                            متوس��طة حی��ث تراوح��ت المتوس��طات الحس��ابیة م��ا ب��ین 

                  ق���ات ح���ول س���وء توزی���ع                وت���دور تل���ك المعو  ،   %)     76.39  -  %      69.44 (           تت���راوح ب���ین 

   .                                           الدروس على المعلمین وازدحام الفصول بالتالمیذ

   .                                                                            وقد یعزو الباحث ذلك إلى خبرة اإلدارة البسیطة حول التعلم النشط وامكانیة تطبیقھ

                      والت���ي بین���ت أن الن���واحي   ،  )    2003 (                                      واتفق���ت نتیج���ة المح���ور م���ع دراس���ة الرواض���یة 

                                   ل�ى تطبی�ق العل�م النش�ط واس�تراتیجیاتھ                                            اإلداریة تعد من المعیقات األساسیة التي ت�ؤثر ع

   .                في مدارسنا الیوم

   .                               المعوقات المتعلقة ببیئة التعلیم  :              المحور الرابع

المتوسطات الحسابیة واألوزان النسبیة والرتبة للمعوقات المتعلقة ببیئة  )15(جدول 

  التعلیم في استخدام استراتیجیات التعلم النشط من وجھة نظر المشرفین
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1 . 
الستخدام استراتیجیات ) المقاعد والطاوالت(عدم مالءمة بیئة الصف 

  .التعلم النشط
 متوسطة 7 %66.67 2

2 . 
قلة المواد والخامات الالزمة لتنفیذ استراتیجیات التعلم النشط في الكثیر 

  .من المدارس
 متوسطة 1 %73.61 2.21

 متوسطة 4 68.06% 2.04  .تدني المستوى التحصیلي للتالمیذ وقلھ دافعیتھم للتعلم . 3

4 . 
ضعف مھارة التالمیذ في القیام ببعض األنشطة المتعلقة باستراتیجیات 

  .التعلم النشط
 متوسطة 4 %68.06 2.04

5 . 
افتقار المدارس إلى مركز مصادر تعلم لمزاولة األنشطة التي تتطلبھا 

  .التعلم النشطاستراتیجیات 
 متوسطة 2 %72.22 2.17

 متوسطة 3 70.83% 2.13  .قلة األثاث الالزم الستخدام استراتیجیات التعلم النشط . 6

 متوسطة 4 68.06% 2.04  .عدم كفایة مساحة الفصل الستخدام استراتیجیات التعلم النشط . 7

8 . 
افتقار المدارس إلى المكتبات التي تحوي مراجع یعود إلیھا المعلم 

  .التالمیذو
 متوسطة 9 %65.28 1.96

 متوسطة 7 66.67% 2  .قلة توافر الوسائل التعلیمیة الالزمة الستخدام استراتیجیات التعلم النشط . 9

 متوسطة  68.83% 2.07               الدرجة الكلیة  

                                  قل��ة الم��واد والخام��ات الالزم��ة لتنفی��ذ                     أن الفق��رة المتعلق��ة ب  )   15 (                 یالح��ظ م��ن ج��دول رق��م 

                              ق�د احتل�ت المرتب�ة األول�ى م�ن ب�ین   ،                           النشط في الكثیر من الم�دارس                   استراتیجیات التعلم 
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             وبدرج�ة إعاق�ة   ،                                                                 المعوقات التي تواجھ المعلمین في استخدام اس�تراتیجیات ال�تعلم النش�ط

  ،   %)     73.61 (                والمتوس�ط النس�بي   )     2.21 (                            حی�ث بل�غ المتوس�ط الحس�ابي لھ�ا   ،       متوسطة

            ك�ذلك األوض�اع   ،                النش�ط ومتطلبات�ھ                                                ویعزو الباحث ذلك إلى عدم االھتمام الكافي بالتعلم 

                                  ً                                         االقتصادیة والحصار الخانق یؤثر س�لباً عل�ى ت�وفیر الم�واد والخام�ات الالزم�ة لتطبی�ق 

   .                        استراتیجیات التعلم النشط

                                                                    كم��ا ویالح��ظ م��ن الج��دول أن جمی��ع المعوق��ات المتبقی��ة ج��اءت بدرج��ة متوس��طة حی��ث 

           تت���راوح ب���ین          وب���أوزان  )     2.17  –    1.96 (                                 تراوح���ت المتوس���طات الحس���ابیة م���ا ب���ین 

) 65.28% -  72.22.(%     

                                 والتي بین�ت أن بیئ�ة التعل�یم تعتب�ر   ،  )    2009 (                                     واتفقت نتیجة المحور مع دراسة العریني 

   .                                                                من المعوقات األساسیة التي تحد من استخدام استراتیجیات التعلم النشط

                ال توج��د ف��روق ذات  "                     والف��رض الخ��اص ب��ھ ونص��ھ   :                                النت��ائج المتعلق��ة بالس��ؤال الثال��ث

                              ب���ین تق���دیرات المعلم���ین وتق���دیرات   )  0.05α= (                    ائیة عن���د مس���توى دالل���ة         دالل���ة إحص���

                                                                             المشرفین حول معوقات استخدام المعلمین الستراتیجیات التعلم النشط في تدریس اللغ�ة 

   .       العربیة

وجدول رقم ، لعینتین مستقلتین) t )t-testلفحص الفرض السابق تم استخدام اختبار 

  :یبین نتائج التحلیل) 16(

للفروق بین تقدیرات المعلمین والمشرفین في معوقات  )t(نتائج اختبار: )16(جدول 

  استخدام استراتیجیات التعلم النشط 

  مستوى الداللة tقیمة   المتوسط الحسابي  العدد  المتغیر  المحور  م

1  
  معوقات تتعلق بالمعلم

  0.192  1.84  500  معلمین

  

0.662  

  2.24  24  مشرفین  

2  
  اج الدراسيمعوقات تتعلق بالمنھ

  2.026  2.07  500  معلمین

  

0.155  

  2.05  24  مشرفین  

معوقات تتعلق بالنواحي   3

  اإلداریة

  0.059  2.15  500  معلمین

  

0.808  

  2.19  24  مشرفین  

4  
  معوقات تتعلق ببیئة التعلیم

  0.251  2.21  500  معلمین

  

0.617  

  2.06  24  مشرفین  

  2.07  500  معلمین  الدرجة الكلیة
0.041  0.839  

 2.14  24  مشرفین

المحسوبة لجمیع المحاور مجتمعة تساوي ) t(تبین أن القیمة المطلقة ) 16(من جدول 

الجدولیة، كما أن قیمة مستوى الداللة لجمیع المحاور ) t(وھي اقل من قیمة  0.041

مما یدل على عدم وجود فرق جوھریة بین ) 0.05(وھي اكبر من ) 0.839(تساوي 
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معوقات استخدام معلمي اللغة العربیة الستراتیجیات (ء المعلمین والمشرفین حول آرا

  ).التعلم النشط

ویعزو الباحث ذلك إلى أن مدارس قطاع غزة كلھا تعیش تحت ظرف اقتصادي واحد 

وقد یفسر ذلك أن المعلمین ، یؤثر على امكانیة توفیر مصادر للتعلم ووسائل ومكتبات

  .قون الدورات التدریبیة نفسھا على التعلم النشطوالمشرفین جمیعھم یتل

                ال توج��د ف��روق ذات  "                     والف��رض الخ��اص ب��ھ ونص��ھ   :                                النت��ائج المتعلق��ة بالس��ؤال الراب��ع

                                ب�ین تق�دیرات المعلم�ین ح�ول معوق�ات   )  0.05α= (                            داللة إحص�ائیة عن�د مس�توى دالل�ة 

        ھم تع�زى                                                                    استخدام استراتیجیات التعلم النشط في ت�دریس اللغ�ة العربی�ة م�ن وجھ�ة نظ�ر

   ؟ )    أنثى-   ذكر (             لمتغیر الجنس 

وجدول رقم ، لعینتین مستقلتین) t )t-testلفحص الفرض السابق تم استخدام اختبار 

  :یبین نتائج التحلیل) 17(

للفروق بین تقدیرات المعلمین حول معوقات استخدام  )t(نتائج اختبار:)17(جدول 

  النشط حسب متغیر الجنساستراتیجیات التعلم 

  مستوى الداللة tقیمة   المتوسط الحسابي  العدد  الجنس  المحور  م

1  
  معوقات تتعلق بالمعلم

  0.027  1.92  209  ذكر

  

0.871  

  1.78  291  أنثى  

2  
  معوقات تتعلق بالمنھاج الدراسي

  0.982  2.07  209  ذكر

  

0.322  

  2.06  291  أنثى  

3  
  معوقات تتعلق بالنواحي اإلداریة

  0.055  2.20  209  ذكر

  

0.814  

  2.11  291  أنثى  

4  
  معوقات تتعلق ببیئة التعلیم

  10.016  2.22  209  ذكر

  

0.314  

  2.21  291  أنثى  

  الدرجة الكلیة
  2.10  209  ذكر

0.214  0.644  
 2.04  291  أنثى

 

، كما أن 0.214المحسوبة لجمیع المحاور مجتمعة تساوي  t) (تبین أن القیمة المطلقة 

مما ) 0.05(وھي اكبر من ) 0.644(لجمیع المحاور تساوي  قیمة مستوى الداللة 

معوقات استخدام معلمي (المعلمین حول  یدل على عدم وجود فرق جوھریة بین آراء

وكما یالحظ عدم وجود ، تعزى للجنس) اللغة العربیة الستراتیجیات التعلم النشط

عزى ذلك إلى أن فروق ذات داللة إحصائیة على كل محور من محاور االستبانة وقد ی

معلمي مبحث اللغة العربیة الذكور واالناث خضعوا لدورات تدریبیة واحدة حول 

وأنھم یواجھون المعیقات بنفس الدرجة سواء المتعلقة بالمعلم أو بالمنھاج ، التعلم النشط
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وكذلك قد تعزى ھذه النتیجة على عدم ، الدراسي أو بالنواحي اإلداریة أو ببیئة التعلم

  .لجھات الوزاریة المسئولة لتوظیف استراتیجیات التعلم النشط في التعلیمتشجیع ا

                ال توج�د ف�روق ذات  "                     والفرض الخاص ب�ھ ونص�ھ   :                                النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس

                                ب�ین تق�دیرات المعلم�ین ح�ول معوق�ات   )  0.05α= (                            داللة إحص�ائیة عن�د مس�توى دالل�ة 

                              غ�ة العربی�ة م�ن وجھ�ة نظ�رھم تع�زى                                              استخدام استراتیجیات التعلم النشط في ت�دریس الل

   .             لمتغیر الخبرة

) 18(وجدول رقم ، لفحص الفرض السابق تم إجراء اختبار تحلیل التباین األحادي

  :یبین نتائج التحلیل

لتقدیرات المعلمین حول معوقات استخدام  تحلیل التباین األحادي نتائج اختبار: )18(جدول 

  ر الخبرةالنشط في ضوء متغیاستراتیجیات التعلم 

  م
  مصدر التباین  المجال

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
"F"  

  مستوى الداللة

1  
معوقات تتعلق 

  بالمعلم

بین 
 المجموعات

0.081  2  0.041  
0.198  

  
0.821  

  
داخل 

 المجموعات
102.023 497 0.205 

  499 102.104 المجموع

2  
معوقات تتعلق 

 اسيبالمنھاج الدر

بین 
 المجموعات

1.956  2  0.978  
4.665  

  
0.010  

  
داخل 

 المجموعات
104.186 497 0.210 

  499 106.142 المجموع

  
معوقات تتعلق 
  بالنواحي اإلداریة

بین 
 المجموعات

3.510  2  1.755  
10.068  

  
0.000  

  3 
داخل 

 المجموعات
86.639 497 0.174 

  499 90.150 المجموع 

4  

  
قات تتعلق ببیئة معو

  التعلیم

بین 
 المجموعات

1.027  2  0.514  
2.256  

  
0.106  

  
داخل 

 المجموعات
113.148 497 0.228 

  499 114.175 المجموع
  

  الدرجة الكلیة
بین 

 المجموعات
0.845  2  0.423  

3.725  
  

0.025  
  

داخل 
 المجموعات

56.398 497 0.113 

  499 57.244 المجموع
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  ):18(نتائج الموضحة في جدول من ال

                                             المقابل���ة الختب���ار تحلی���ل التب���این األح���ادي أكب���ر م���ن   (.Sig)                    أن القیم���ة االحتمالی���ة  - 

0.05             مس��توى الدالل��ة     معوق��ات   ،                     معوق��ات تتعل��ق ب��المعلم (                     لك��ل م��ن المح��اور األتی��ة       

                   ت دالل�ة إحص�ائیة ب�ین                                      وبذلك یمكن استنتاج أن�ھ ال توج�د ف�روق ذا  ،  )                   تتعلق ببیئة التعلیم

  "                                            المعوقات التي تتعلق ب�المعلم وببیئ�ة التعل�یم    "                                 متوسطات تقدیرات عینة الدراسة حول 

   .               تعزى إلى الخبرة

                                         المقابل�ة الختب�ار تحلی�ل التب�این األح�ادي أق�ل   (.Sig)                             كما تبین أن القیمة االحتمالی�ة    - 

0.05                م���ن مس���توى الدالل���ة    معوق���ات تتعل���ق بالمنھ���اج  (      األتی���ة                 لك���ل م���ن المح���اور                      

                                   ، وب��ذلك یمك��ن اس��تنتاج أن��ھ توج��د ف��روق  )                             معوق��ات تتعل��ق ب��النواحي اإلداری��ة  ،        الدراس��ي

                                                                          ذات داللة إحصائیة بین متوسطات تق�دیرات المعلم�ین عل�ى المح�اور الس�ابقة والدرج�ة 

  ر                     فق�د ت�م اس�تخدام اختب�ا  ،                              وللكشف عن الفروق لص�الح أي فئ�ة  ،                       الكلیة تعزى إلى الخبرة

    ).   19 (                           والنتائج مبینة في جدول رقم   ،                             شافیھ لمعرفة لصالح من الفروق

  )19(جدول رقم 

  للفروق بین المتوسطات حسب متغیر الخبرة ) (Scheffeیوضح اختبار شافیھ 
  10أكثر من   10 - 5من   5أقل من   الفرق بین المتوسطات  المحور

المعوقات المتعلقة بالمنھاج 

  الدراسي

 *0.1435- *0.1684-   )1.938( المتوسط 5أقل من 

 0.02493  *0.1684  )2.107(المتوسط  10 – 5من 

  0.0249- *0.1435  )2.082(المتوسط  10أكثر من 

المعوقات المتعلقة 

 بالنواحي اإلداریة

)1.978(المتوسط  5أقل من    -0.2106* -0.2168* 

)2.188(المتوسط  10 – 5من   0.2106*  -0.0062 

)2.195(المتوسط  10أكثر من   0.2168* 0.0062  

)1.988(المتوسط  5أقل من  الدرجة الكلیة   -0.1131* -0.0775 

)2.101(المتوسط  10 – 5من   0.1131*  0.0356 

)2.065(المتوسط  10أكثر من   0.0775 -0.0356  

                                                    یتضح أن ھناك فروق ذات دالل�ة إحص�ائیة ف�ي المعوق�ات الت�ي   )   19 (            من خالل جدول 

                          سنوات مقابل ال�ذین خب�راتھم     10- 5                                           لق بالمنھاج الدراسي لصالح الذین خبراتھم من    تتع

                                                             مما یعني أن المعلمین ذوي الخبرة األكثر یق�ل أث�ر المعیق�ات عل�یھم   ،      سنوات   5       أقل من 

   .                         المتعلقة بالمنھاج الدراسي

                                                                         وكذلك یتضح أن ھناك فروق ذات دالل�ة إحص�ائیة ف�ي المعوق�ات الت�ي تتعل�ق بالمنھ�اج 

   5                                 س�نوات مقاب�ل ال�ذین خب�راتھم أق�ل م�ن     10                                 راسي لصالح الذین خبراتھم أكثر م�ن    الد

                                                               مما یعن�ي أن المعلم�ین ذوي الخب�رة أكث�ر م�ن عش�رة س�نوات یس�یطرون عل�ى   ،      سنوات

   .                                                                    المعیقات المتعلقة بالمنھاج ویتعاملون معھا أكثر من ذوي الخبرة القلیلة
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                                 وقات التي تتعلق ب�النواحي اإلداری�ة      ً                                      وأیضاً أن ھناك فروق ذات داللة إحصائیة في المع

    مم�ا   ،      س�نوات   5                                 سنوات مقابل الذین خبراتھم أق�ل م�ن     10- 5                       لصالح الذین خبراتھم من 

                                                                        یعن��ي أن المعلم��ین ذوي الخب��رة م��ن خمس��ة إل��ى عش��ر س��نوات یق��ل أث��ر المعیق��ات الت��ي 

   .                                                      تتعلق بالنواحي اإلداریة من ذوي الخبرة أقل من خمسة سنوات

                                                      فروق ذات داللة إحص�ائیة ف�ي المعوق�ات الت�ي تتعل�ق ب�النواحي                    وكذلك یتضح أن ھناك 

   5                                 س�نوات مقاب�ل ال�ذین خب�راتھم أق�ل م�ن     10                                    اإلداریة لصالح الذین خب�راتھم أكث�ر م�ن 

                                                                  مم��ا یعن��ي أن المعلم��ین ذوي الخب��رة العالی��ة أكث��ر م��ن عش��ر س��نوات یق��ل أث��ر   ،      س��نوات

   .                    ات أقل من خمسة سنوات                                                    المعیقات المتعلقة بالنواحي اإلداریة عنھم في ذوي الخبر

                                                                           وبشكل عام فإنھ تبین أن ھناك فروقا ذات داللة إحص�ائیة ف�ي المعوق�ات تع�زى لمتغی�ر 

   .     سنوات    10  –   5                              الخبرة لصالح الذین خبراتھم من 

ویعزو الباحث ذلك إلى أن الخبرة لھا دور واضح في التعامل مع المعیقات الخاصة 

قدرة على تفادي المعیقات والتعامل معھا فكلما زادت الخبرة زادت ال، بالتعلم النشط

  .واستخدام التعلم النشط

                ال توج�د ف�روق ذات  "                     والفرض الخاص ب�ھ ونص�ھ   :                                النتائج المتعلقة بالسؤال السادس

                                ب�ین تق�دیرات المعلم�ین ح�ول معوق�ات   )  0.05α= (                            داللة إحص�ائیة عن�د مس�توى دالل�ة 

                       بی�ة م�ن وجھ�ة نظ�رھم تع�زى                                                     استخدام استراتیجیات التعلم النشط في ت�دریس اللغ�ة العر

   .                       لمتغیر الدورة التدریبیة

) 20(وجدول رقم ، لفحص الفرض السابق تم إجراء اختبار تحلیل التباین األحادي

  :یبین نتائج التحلیل

تقدیرات المعلمین حول تحلیل التباین األحادي للفروق بین  نتائج اختبار: )20(جدول 

  ط في ضوء متغیر الدورة التدریبیةالنشمعوقات استخدام استراتیجیات التعلم 

  

  م
  مصدر التباین  المجال

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
"F"  

  مستوى الداللة

1  
معوقات تتعلق 

  بالمعلم

بین 
 المجموعات

0.080  2  0.040  0.195  
  

0.823  
  

داخل 
 المجموعات

102.024 497 .205  

  499 102.104 المجموع

2  
قات تتعلق معو

  بالمنھاج الدراسي
 

بین 
 المجموعات

0.721  2  0.361  1.700  
  

0.184  
  

داخل 
 المجموعات

105.421 497 0.212 

  499 106.142 المجموع
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  م
  مصدر التباین  المجال

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

قیمة 
"F"  

  مستوى الداللة

  
معوقات تتعلق 
  بالنواحي اإلداریة

بین 
 المجموعات

1.101  2  0.551  3.074  
  

0.047  
  

3 
داخل 

 المجموعات
89.048 497 0.179 

  499 90.150 وعالمجم 

4  

  
معوقات تتعلق ببیئة 

  التعلیم

بین 
 المجموعات

0.543  2  0.272  1.188  
  

0.306  
  

داخل 
 المجموعات

113.632 497 0.229 

  499 114.175 المجموع
  

  الدرجة الكلیة
بین 

 المجموعات
0.374  2  0.187  1.633  

  
0.196  

  

داخل 
 المجموعات

56.870 497 0.114 

  499 57.244 عالمجمو

  :یمكن استنتاج ما یلي) 20(من النتائج الموضحة في جدول 

                                             المقابل�ة الختب�ار تحلی�ل التب�این األح�ادي أكب�ر م�ن   (.Sig)                         تبین أن القیمة االحتمالیة  - 

0.05             مس��توى الدالل��ة     لك��ل مح��ور م��ن مح��اور االس��تبانة باس��تثناء مح��ور الن��واحي                                                 

                                                          یمكن استنتاج أنھ ال توج�د ف�روق ذات دالل�ة إحص�ائیة ب�ین متوس�طات                 اإلداریة، وبذلك

                                                            المعوقات التي تتعلق بالمعلم والمنھاج الدراسي وببیئة التعلیم   "                      تقدیرات المعلمین حول 

   .                          تعزى إلى الدورات التدریبیة  " 

                                         المقابل�ة الختب�ار تحلی�ل التب�این األح�ادي أق�ل   (.Sig)                             كما تب�ین أن القیم�ة االحتمالی�ة  - 

0.05             مستوى الداللة     من    معوقات تتعلق بالنواحي اإلداری�ة، وب�ذلك یمك�ن  (      لمحور                                          

                                                                        اس��تنتاج أن��ھ توج��د ف��روق ذات دالل��ة إحص��ائیة ب��ین متوس��طات تق��دیرات عین��ة الدراس��ة 

  ،                           تع��زى إل��ى ال��دورات التدریبی��ة  "                                       المعوق��ات الت��ي تتعل��ق ب��النواحي اإلداری��ة   "    ح��ول 

                                            فقد تم استخدام اختب�ار ش�افیھ لمعرف�ة لص�الح م�ن   ،             لصالح أي فئة                 وللكشف عن الفروق 

   .             یبین النتائج  )   21 (            والجدول رقم   ،       الفروق

  )21(جدول 

للفروق بین المتوسطات حسب متغیر عدد الدورات ) (Scheffeیوضح اختبار شافیھ 

  )معوقات تتعلق بالنواحي اإلداریة(
  لم أتلقى أي دورة  تدورا 3أكثر من   دورات 3-1  الفرق بین المتوسطات

 0.14751 0.01530-   )2.156(دورات المتوسط  1-3

 *0.16281  0.01530  )2.171(دورات المتوسط  3أكثر من 

  *0.16281- 0.14751-  )2.008(لم أتلقى أي دورة المتوسط 



  2018العدد الرابع  –الد السابع  –جملة جامعة فلسطني لألحباث والدراسات 

308  
 

 

                                                                         من خالل الجدول السابق یتضح أن ھناك فروق ذات داللة إحصائیة في المعوقات التي 

                               دورات مقابل الذین لم یتلقوا أي    3                                       واحي اإلداریة لصالح الذین تلقوا أكثر من           تتعلق بالن

                                                                   مم��ا یعن��ي أن المعلم��ین ال��ذین حص��لوا عل��ى دورات ف��ي ال��تعلم النش��ط یس��یطروا   ،     دورة

                                                                                على المعیقات التي تواجھھم وأنھ كلما زادت الدورات التدریبیة كلم�ا ق�ل أث�ر المعیق�ات 

   .            على المعلمین

                                                             إلى أن المعلمین یس�تفیدون م�ن ال�دورات التدریبی�ة الخاص�ة ب�التعلم                   ویعزو الباحث ذلك

                                                       حیث تشجعھم على ممارسة ھذا النوع الحدیث من التعل�یم وت�رك   ،                    النشط واستراتیجیاتھ

   .                   الطرق التقلیدیة فیھ

    ).    2010 (                                        وقد تطابقت ھذه النتیجة مع دراسة المالكي 

  :التوصیات

   :            یوصي بما یلي                                         في ضوء ما توصلت إلیھ الدراسة فإن الباحث

                                                                           اھتمام وزارة التربی�ة والتعل�یم ب�التعلم النش�ط وعق�د دورات تدریبی�ة مس�تمرة خاص�ة  -  1

                                                                        ب��التعلیم النش��ط واس��تراتیجیات تدریس��ھ م��ع تحفی��زات معنوی��ة ومادی��ة وتخف��یض نص��اب 

  .               المعلم التدریسي

                                                                               اھتمام وزارة التعلیم العالي بالمعیقات والصعوبات الت�ي تواج�ھ تطبی�ق ال�تعلم النش�ط -  2

  .                                          والعمل على تذلیلھا أمام المعلمین والمشرفین

                                                                          توفیر دلیل للمعلم یحت�وي عل�ى اس�تراتیجیات العل�م النش�ط وكیفی�ة تطبیق�ھ واألنش�طة  -  3

  .           المتعلقة بھ

                                                                          متابعة تقویم أداء المعلم�ین م�ن حی�ث اس�تخدامھم الس�تراتیجیات ال�تعلم النش�ط وذل�ك  -  4

  .                                             بوضع بنود خاصة بالتعلم النشط في بطاقة التقویم

                                                                  م��ل أبح��اث ودراس��ات ح��ول تطبی��ق ال��تعلم النش��ط والص��عوبات الت��ي تواجھھ��ا ف��ي  ع -  5

  .                                                       المراحل التعلیمیة المختلفة وفي المواد الدراسیة المختلفة

         المراجع

   :                      المراجع باللغة العربیة
                          واق�ع اس�تخدام معلم�ي العل�وم    ).     2012 (                                عبد ال�رحمن ب�ن عل�ي ب�ن عب�د العزی�ز   ،         البواردي  . 1

  .                                                            م النشط في المرحلة االبتدائیة من وجھة نظر المعلم�ین والمش�رفین                         الشرعیة استراتیجیات التعل

   .                        المملكة العربیة السعودیة  ،                 جامعة الملك سعود  ،                         رسالة ماجستیر غیر منشورة

                                            معوقات استخدام طرق التدریس الحدیثة في ت�دریس    ).     2014 (                فاطمة جعفر مدني   ،     حسین  . 2

                                  ة نظ�ر معلم�ي المرحل�ة ف�ي بع�ض محلی�ات                     دراسة میدانیة م�ن وجھ�  :                             اللغة العربیة للحلقة الثالثة

  ،                                 جامع�ة الس�ودان للعل�وم والتكنلوجی�ا  ،             كلی�ة التربی�ة  ،                         رس�الة دكت�وراه غی�ر منش�ورة  .            البحر األحم�ر

   .       السودان
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                                                 معوقات اس�تخدام بع�ض الطرائ�ق واالس�تراتیجیات الحدیث�ة    ).     2010 (          طال بن حمد   ،     حمود  . 3

                       س��لطنة عم��ان م��ن وجھ��ة نظ��ر    ف��ي   )   10  - 5 (                                      ف��ي ت��دریس الدراس��ات االجتماعی��ة للص��فوف م��ن 

   .    عمان  ،                    جامعة السلطان قابوس  ،                         رسالة ماجستیر غیر منشورة  .         المعلمین

                                            درج���ة ممارس���ة معلم���ي المرحل���ة االبتدائی���ة ف���ي دول���ة    ).     2015 (         دالل محم���د   ،        الرش���یدي  . 4

                  رس��الة ماجس��تیر غی��ر   .                                                          الكوی��ت لعناص��ر ال��تعلم النش��ط م��ن وجھ��ة نظ��ر الم��وجھین والم��دیرین

   .     األردن  ،     ألوسط             جامعة الشرق ا  ،       منشورة

                                         درج�ة ممارس�ة ال�تعلم النش�ط ف�ي ت�دریس العل�وم    ).     2015   . (                             رواشده، ابراھیم ونوافلھ، ولید  . 5
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