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 1واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك سعود الستراتيجيات التعلم النشط في تدريس اللغة العربية
 "من وجهة نظر طالب كلية  اآلداب"

 
 السماني عبد السالم حاج أحمد

 جامعة امللك سعود -عمادة تطوير املهارات 
 هـ7/8/1439 وقبل -هـ 4/6/1439 قدم للنشر

 
 هدفت هذه الدراسة إىل التعرف إىل واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب يف جامعة امللك سعود السرتاتيجيات التعلم النشط يفالمستخلص: 

داب يف قسم ية اآلتدريس اللغة العربية، وقد اعتمدت على املنهج الوصفي التحليلي، وأداة االستبانة يف عملية مجع البيانات، ومشل جمتمع الدراسة طالب كل
وقد مشلت الدراسة اثنيت عشرة اسرتاتيجية هي: املناقشة، األسئلة، حل  ،طالب( 100اللغة العربية جبامعة امللك سعود، وطبقت الدراسة على عينة حجمها )

ء، فكر زاوج شارك، التعيينات، واالستقراء. املشكالت، التعلم التعاوين، اخلرائط املفاهيمية، املشروع، التلخيص، املناقشة الصغرية، العصف الذهين، االستقرا
ة، وأن أكثر وتوصلت الدراسة إىل عدة نتائج منها: أن أعضاء هيئة التدريس يستخدمون اسرتاتيجيات التعلم النشط يف تدريس اللغة العربية بدرجة متوسط

 .هي اسرتاتيجية املناقشة الصغرية ة، وأن أقل االسرتاتيجيات استخداما  االسرتاتيجيات اليت يستخدمها أعضاء هيئة التدريس مها املناقشة واخلرائط املفاهيمي
أن تتيح كلية اآلداب يف جامعة امللك سعود الفرص للتدريب على استخدام أكرب عدد من اسرتاتيجيات التعلم وقدمت الدراسة بعض التوصيات منها: 

 .تسهم يف زيادة خرباهتم يف التعلم النشط هذه الكليةت ألعضاء هيئة التدريس يف إصدار جهات االختصاص كتيبات ومطوياو ، النشط يف الداخل واخلارج
 
 اسرتاتيجيات التعلم النشط، اللغة العربية، أعضاء هيئة التدريس، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود. :ةكلمات مفتاحيال

. 

                                                            
 .الشكر لعمادة البحث العلمي جبامعة امللك سعوديتقدم الباحث ب 1
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 مقدمة:
لوجي والتطورات السريعة و ال شك أن التطور املعريف والتكن   

اجملاالت  قد انعكست آثارها على  مجيعاملتالحقة يف 
تغري  من مثالنظريات الرتبوية واسرتاتيجيات التدريس احلديثة و 

دور كل من املعلم واملتعلم يف العملية الرتبوية، يؤكد  ذلك 
يقول: إن اجملتمعات على اختالفها  إذ145) ص ،2003)فلية،

من التحديات  كثري امع مطلع األلفية الثالثة أصبحت تواجه  
اليت فرضتها املتغريات املعاصرة، من عوملة، وتسارع يف تقنية 
املعلومات واالتصاالت، وانفتاح إعالمي وانفجار معريف 
ومعلومايت، وتكتالت اقتصادية، وظهور نظام عاملي يهتم 

ية الفردية، وزيادة عدد مل واالقتصاد واحلر بسوق الع
ودقتها، والتغريات املتالحقة الثقافية واالجتماعية  التخصصات

والقيمية، وتنامي أعداد امللتحقني بالتعليم العايل، ومنو نظريات 
التعلم وتقنياته، وقد متخض عن ذلك ظهور طرائق وأساليب 

تعتمد على  والتعلمواسرتاتيجيات جديدة يف جمال التعليم 
التعلم الذايت، وتؤكد على اعتماد املتعلمني على أنفسهم يف 
التعلم، وتركز على مواءمة التعليم وبراجمه مع متطلبات اجملتمع 
والفرد وسوق العمل واجلودة واالعتماد األكادميي، وبات 

ملسايرة  ا ملحا  التحول الوظيفي لدور املعلم واملتعلم مطلب  
ومواءمة تلك املتغريات؛ ألن تقدم األمم واحلضارات أصبح 
يقاس مبا تقدمه مؤسسات الرتبية والتعليم للنشء وصناع 
املستقبل، ومل يعد من املقبول لدى الكثري من األوساط 
االجتماعية أن متارس املؤسسات الرتبوية األمناط التقليدية يف 

املعاصرة تركز على  التعليم والتعلم، وأصبحت االجتاهات
األنشطة التعليمية اليت تتمحور حول نشاط وإجيابية املتعلم، 
مما فرض تطبيق اسرتاتيجيات التعلم النشط اليت تساعد يف 

العصر إعداد املتعلمني واالرتقاء مبستواهم، ومسايرة متطلبات 
 .احلايل
وال توجد طريقة واحدة فعالة ميكن وصفها بأهنا أحسن      

 التدريس، وينصح اها مجيع املعلمني، وإمنا الطريقة طريقة يف
ختتلف باختالف املادة، واختالف فرع املادة، واختالف 

املرحلة الدراسية، والعمر والنمو العقلي والبدين، واستعداد 
، وقد ال يقتصر طالب، وعددهم يف القاعة الدراسيةوميول ال

رس الواحد الدرس الواحد على طريقة واحدة، بل قد حيتاج الد
(. 92، ص 2012،اخلراعةإىل استخدام عدة طرق )بودي، و 

التعلم النشط تعد من إىل أن اسرتاتيجيات  خلص الباحثو 
التدريس املهمة اليت تأخذ مكانتها بني  اسرتاتيجيات

اسرتاتيجيات التدريس، واالهتمام اها جاء نتيجة األحباث 
الرتبوية والنفسية العديدة اليت تؤكد على ضرورة أن يتعلم 
املتعلم بنفسه حسب قدراته واهتماماته وميوله، وأن دور املعلم 

أهنا هو توجيه وإرشاد املتعلم، وتتميز هذه االسرتاتيجيات ب
تراعي الفروق الفردية بني املتعلمني، وتتيح للمتعلم  تنمية  

ومبا أن قدراته على التعلم الذايت، وتعطيه استقاللية أكثر. 
 لمن ك تنهل اها األمة العربيةاليت  اللغة اللغة العربية هي

وخرباهتا، والرافد الكبري الذي ينقل  هاومستودع تراث"العلوم، 
تراث اآلباء واألجداد إىل األبناء واألحفاد، وجب أن حتظى 

لغة القرآن الكرمي،  ابكل رعاية واهتمام من لدن أبنائها؛ ألهن
وأداة التعليم، والعنصر األساسي يف شخصية الفرد 

ستخدم ت  وينبغي أن  (.19ص، 1984 ،العريب)العزاوي
 االسرتاتيجيات يف تدريسها.أحدث 

 مشكلة الدراسة:
من أمهية معرفة استخدام أعضاء هيئة التدريس يف  انطالقا      

لتعلم النشط يف تدريس اجامعة امللك سعود  السرتاتيجيات  
اللغة العربية، يشعر الباحث بضرورة إجـراء هـذه الدراسة، 

استخدام واقع  التعرف إىل الباحث حماولة يف مشكلتها وتتمثل
أعضاء هيئة التدريس بكلية  اآلداب يف جامعة امللك سعود 

ريس اللغة العربية، ويف السرتاتيجيات التعلم النشط يف تد
إىل اإلجابة عن هذه األسئلة يسعى الباحث   سبيل ذلك

 ية: تاآل
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ما واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب يف  -1
جامعة امللك سعود السرتاتيجيات التعلم النشط يف تدريس 

 اللغة العربية؟  
ماهي أكثر اسرتاتيجيات التعلم النشط اليت يستخدمها  -2

يف جامعة امللك  أعضاء هيئة التدريس يف كلية اآلداب شيوعا  
 ية ؟سعود يف تدريس اللغة العرب

ختالف يف استخدام أعضاء هيئة التدريس يف كلية الا ما -3
اآلداب يف جامعة امللك سعود السرتاتيجيات التعلم النشط يف 
تدريس اللغة العربية  يعزى إىل متغري مستويات طالب كلية 

 اآلداب؟

 أهمية الدراسة:
 أمهية هذه الدراسة يف اآليت:  متثلت
معرفة علمية قد يستفيد منها ميكن أن تقدم هذه الدراسة      

الباحثون يف جمال املناهج وطرق التدريس، وقد تثري الدراسة 
املكتبات مبعلومات علمية تفيد أعضاء هيئة التدريس 

 والطالب.

 أهداف الدراسة:
 هتدف هذه الدراسة إىل:

التعرف إىل واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس بكلية  -1
السرتاتيجيات التعلم النشط يف اآلداب يف جامعة امللك سعود 

 تدريس اللغة العربية.
التعرف إىل أكثر اسرتاتيجيات التعلم النشط  اليت  -2

يستخدمها أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب يف جامعة 
 امللك سعود يف تدريس اللغة العربية.

ـ التعرف إىل وجود اختالف يف استخدام أعضاء هيئة 3
جامعة امللك سعود السرتاتيجيات  التدريس بكلية اآلداب يف

التعلم النشط يف تدريس اللغة العربية  يعزى إىل متغري 
 مستويات طالب كلية اآلداب.

 

 :مصطلحات الدراسة
 التدريس: -1

يعرف التدريس بأنه نشاط تواصلي يهدف إىل إثارة التعلم     
وتسهيل مهمة حتقيقه، ويتضمن سلوك التدريس جمموعة من 
األفعال التواصلية والقرارات اليت مت استغالهلا وتوظيفها بكيفية 

ا يف أداء مقصودة من املدرس الذي يعمل باعتباره وسيط  
. ويقصد (23ص،2005،واحليلة موقف تربوي تعليمي )مرعي

من إكساب  املعلم هذه الدراسة ما يقوم به به إجرائيا  يف
وقيم اجتماعية عن  تاملتعلم من معارف ومهارات ووجدانيا

من جهة وبني املعلم  ابعض  بعضهم  الطالبطريق التفاعل بني 
 الذي ميثل دور املرشد واملوجه.

  الفرق بني طريقة التدريس واسرتاتيجية التدريس:

واملمارسات  اإلجراءاتطريقة التدريس جمموعة من  -ـ2
العملية اليت يقوم اها املعلم داخل الفصل لتدريس  واألنشطة

توصيل معلومات وحقائق  إىلدرس معني يهدف 
 نفقات وبأدىنوقت ،  وبأقلالسبل  بأيسرللتالميذ   ومفاهيم

 تعين اسرتاتيجية التدريس أما، (14ص،2010،القرشي.)
جمموعة من اإلجراءات اليت خيططها املدرس مسبقا  لتعينه على 
تنفيذ الدرس على ضوء اإلمكانات املتاحة لتحقيق األهداف 
التدريسية، متضمنة أبعاد خمتلفة من أهداف وطرائق تقدمي 
املعلومات واألمثلة والتدريبات، وطريقة التقومي، ونوع األسئلة 

 (85 ص، 2003الوي، تاملستخدمة )الف
 اسرتاتيجيات التعلم النشط: -3

النشط بأهنا جمموعة  التعلم تعرف اسرتاتيجيات     
اإلجراءات اليت يتبعها املعلم داخل جمموعة تعلم بعد ختطيط 
مسبق هلا مع توجيه وإرشاد منه ، ويشرتط أن يدركها املتعلم 

. (55، ص 2013 ،نيسابنفسه ويتفاعل معها إجيابيا  )ابن ي
ا بأهنا: ما اسرتاتيجيات التدريس النشط إجرائي  ويعرف الدارس 
 عناصره، وممارسة جبميع التعليمي املوقف يف جيري من تفاعل

 وإلقاء والكتابة، والقراءة، واالستماع، للتحدث، املتعلم
 واحلركة، حتت إشراف وتوجيه املعلم. األسئلة،
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 أدبيات الدراسة:
التعلم النشط من الفلسفات الرتبوية التعليمية اليت  د  يع     

فروعها  ميعجاح يف تدريس اللغة العربية جببن استخدامها ميكن
 ميكن أن نلقي  الضوء على التعلم النشط وبعض أيتوفيما ي

 اسرتاتيجياته املهمة.
 : واستراتيجياته التعلم النشط

يف  رغم ظهور التعلم النشط  كمصطلح تربوي مؤخرا      
من التعاريف،  كثريقد حظي بنه فإ العشرينالقرن هنايات 

بني األوساط الرتبوية،  وهذا دليل على أمهيته، وسرعة انتشاره
 اللقاين،)  هيعرف  نورد بعض تعريفات التعلم النشط:أيتوفيما ي

 فيه يشارك الذي التعلم ذلك "بأنه (9ص، 1999واجلمل، 

 بالقراءة قيامه خالل من التعلم عملية يف فعالة مشاركة املتعلم

 ،الصفية والالصفية األنشطة يف ومشاركته ،واالطالع والبحث
 التعلم التعلم. ويهدف  لعملية ومرشدا   موجها   املعلم فيه ويكون

 باخلربات املرور طريق عن املعلومة املتعلمني إكساب إىل النشط

 وحتفزهم عنهم امللل تذهب ومتنوعة عديدة املختلفة وبطرق

 إعادة يساعد على وهذا أنفسهم، تعليم على وتشجعهم للتعلم

 إضافة أو صحتها عدم حالة يف صحيح بشكل املعلومة بناء

، (24ص ،2010 صحته )الزايدي، حالة يف للبناء اجلديد
 مما التعلم، يف املتعلمني من أكرب كما   النشط التعلم يف ويشارك

 أقراهنم، ومنو أنفسهم حنو املتعلمنياجتاهات  على ا  إجياب يؤثر

وبني  جهة من الطلبة بني اجتماعية خربات تطوير يف ويساعد
 ويتمتع. Buffalo, 1994:2)) أخرى جهة من واملعلم الطلبة

 العصف :منها اجليدة االسرتاتيجيات من النشط بكثري التعلم

 باستخدام التعلم التنافسي، التعلم التعاوين، التعلم الذهين،

 التعلم باالكتشاف، املشكالت التعلم حل األقران توجيه

املفاهيم،  خرائط املسرحة، دوار،األ لعب اللعب، القصصب
 حتتاج واليت) شارك زاوج، فكر،( اسرتاتيجية و طريقة املناقشة، 

 عليها التدرب وضرورة يف استخدامها املعلم من ةدق إىل مجيعها

وملل  االرتباك عن والبعد مثمرة، نتائج أجل من تطبيقها قبل
    .(52ص ،2002الطلبة )العالول، 

مع تعاظم التطور والتقدم  بالتعلم النشطازداد االهتمام وقد  
العلمي واملعريف والتقين يف السنوات األوىل من األلفية الثالثة، 
وأصبح من املوضوعات املهمة يف حتسني اسرتاتيجيات التعلم 
والتعليم سواء يف غرفة الصف أو خارجها؛ وذلك لكونه 

ا يف عملية يهدف إىل تفعيل دور الطالب وجعله مشاركا إجيابي  
  (.(Harasim, 1997:25  السليبالتعلم بدال عن التعليم 

التعلم النشط يعمل على إدماج الطالب يف عمليات و     
التعلم، وإتاحة الفرص جلميع حواس الطالب، فهو يتيح التعلم 

 عن التلقي السليب من من خالل العمل واخلربة املباشرة بدال  
 باجس ويؤكد معظم الباحثني ومنهم على سبيل املثال  املعلم.

Boggs,1998:24) ) لوهوLoh,1998:5) )  أن أحد األسباب
الرئيسة للتغريات اجلذرية اليت شهدها التعليم العايل يف عدد 
من الدول املتقدمة  يف العقد األخري من القرن املاضي، هو 
التحول من نظام التدريس التقليدي القائم على احلفظ 
والتلقني، وحشو ذهن الطالب باملعلومات إىل اتباع 

قوم على تصميم اخلربات اسرتاتيجيات التعلم النشط، اليت ت
التعليمية واإلشراف عليها من قبل عضو هيئة التدريس، إىل 
جانب تعزيز مهارات الطالب على اكتساب  اخلربات 

 بأنفسهم. 
اسرتاتيجيات التعلم النشط اليت ميكن  بعضوفيما يلي     

 استخدامها يف تدريس اللغة العربية وهي:
التعلم التعاوين هو أسلوب تعلم  استراتيجية التعلم التعاوني:

يتم فيه تقسيم الطالب إىل جمموعات غري متجانسة يرتاوح 
 طلبةأفراد، ويتعاون  6 – 4عدد أفراد كل جمموعة ما بني 

اجملموعة الواحدة يف حتقيق هدف أو أهداف مشرتكة )عطا، 
. ويعرف التعلم التعاوين بأنه الطريقة (126ص ،2009وآخر، 

بعض، ويشرتكون يف تعلم مع اليت يتعلم فيها الطلبة بعضهم 
املفاهيم، والقيام بالتجارب املطلوبة، واحلصول على املساعدة 
من بعضهم، وليس من املعلم، ويكون العمل ضمن جمموعات 
غري متجانسة يف التحصيل، ويقتصر دور املعلم فيها على 

 فكرة عامة عن الدرس عن طريق تعلم املفاهيمإعطاء 
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واالسرتاتيجيات األساسية، وتقدمي املساعدة عند احلاجة، 
وعقد اجملموعات التعليمية وإعطاء التغذية الراجعة 

 ( 17ص ،2004 )الفاحل، م عملية التعليمللمجموعات وتقيي
تشمل اسرتاتيجيات التعلم التعاوين مراحل: التخطيط و 

هذه املرحلة حتدد األهداف وحجم اجملموعات، واإلعداد ويف 
وإعداد املواد التعليمية، مث مرحلة  تنظيم املهام واالعتماد 

 ،2004)الفاحل، املتبادل، مث مرحلة املراقبة والتدخل والتقومي
  .(26-23ص

هي طريقة التدريس اليت يناقش فيها  استراتيجية المناقشة:
هم بصدد دراسته عن طريق املعلم املتعلمني يف املوضوع الذي 

األسئلة حبيث يصلون بأنفسهم إىل ما يريدون أن يوصلوا إليه 
 ،1996)الشافعي، وآخرون،  دون أن يلقى عليهم شيئا  

علمني على ت(، ويظهر يف هذا التعريف اعتماد امل336ص
ا عن تلقي املعلومات بسلبية أنفسهم يف عملية التعلم بعيد  

يف هذه الطريقة يثري  (405ص،2002.ويقول )خلف اهلل، 
 املعلم مشكلة ذات صلة مبوضوع الدرس، مث يدير املعلم نقاشا  

من خالل أسئلة يكون اهلدف منها عرض الدرس لشرحه( ؛ 
أي أن املعلم يقوم بدور إدارة احلوار وتوجيهه حنو اهلدف 
املنشود، وتنظيم جمريات املناقشة. وتعرف طريقة املناقشة بأهنا 
الطريقة اليت يكلف فيها املعلم طالبه بتحضري املادة الدراسية، 

وم بطرحها على طلبته مث يعد أسئلة حول موضوع املادة يق
ومن خالل إجاباهتم يتعرف على مدى فهمهم ملا حضروه 

، ويشري هذا التعريف إىل حتضري كل (121ص ،2008)مسارة، 
ناقشة وتقومي من املعلم واملتعلم لألسئلة وذلك بغرض إثراء امل

ومن ما ذكر من تعريفات لطريقة املناقشة  .فهم الطالب
أن جوهر هذه الطريقة بالفعل قائم على التفاعل  يتضح جليا  

جيايب وإثارة مشكلة النقاش وإثرائها مبا مت حتضريه من مواد اإل
حبثية وغريها من قبل املتعلم واملعلم، بغرض الوصول للهدف 
املنشود الذي قامت من أجله املناقشة. وللمناقشة أساليب 

هي: ميكن اتباع إحداها أو مجيعها حسب اإلمكانات و 
"أسلوب املناقشة اليت يديرها املعلم ويشارك فيها، وأسلوب 

املناقشة اليت يديرها املعلم وال يشارك فيها، واملناقشة اليت 
يديرها أحد الطالب، وأسلوب تقسيم الصف إىل عدة 
جمموعات: ويستخدم هذا األسلوب عندما يكون عدد 

آنفة  د األساليب الثالثةأحمما يصعب تطبيق  الطالب كبريا  
 . (126-121 ص ،2012الذكر )بودي، واخلزاعلة، 

   استراتيجية االستقراء:
طريقة اكتشاف املعلومات يعين  االستقراء   

. ويعرف بأنه طريقة تقوم على (129ص ،2009)الصيفي،
النظر والبحث عن طريق األمثلة على املفهوم املراد تعلمه 

لتعريف املفهوم  وتفحصه، ودراسة خصائصه املشرتكة متهيدا  
واستنباط القاعدة اليت تنطبق على جمموعة األمثلة اليت تندرج 
حتته؛ أي أهنا طريقة تعتمد على االنتقال من اجلزئيات إىل 

  .(127ص ،2006لعامة )ريان، القضايا الكلية والقواعد ا
وتقوم اسرتاتيجية االستقراء على مبدأ االنتقال من األمثلة      

 .(155 ،2008إىل القاعدة، ومن اجلزء إىل الكل )أبو شريخ، 
ومما سبق يتضح أن هذه الطريقة تعتمد على النظريات 

 املشاهدة،والقوانني واملفاهيم والقواعد يف احلياة عن طريق 
 واملالحظة والتجريب.

 استراتيجية حل المشكالت: 
"يعرف مفهوم حل املشكالت بأنه جمموع اإلجراءات        

علم لتصور مستقبلي يعتقد التفصيلية اليت يضعها املعلم أو املت
من بني حلني أو أكثر من احللول املتاحة يف  ناجح أنه حل  

بيئة التعلم والتعليم وفق خطوات علمية ومنطقية ) أبوشريخ، 
"؛ أي أهنا جمموعة العمليات اليت يقوم اها (169ص، 2008

الفرد باستخدام املعلومات واملعارف السابقة، واملهارات اليت 
. وللوصول إىل ها يف التغلب على موقف بشكل جديداكتسب

حلول ناجحة بطريقة علمية  عن طريقة حل املشكالت جيب  
اختيار املشكلة ويتمثل يف الشعور بوجود مشكلة، مث 
حتديدها، ومجع البيانات واملعلومات املتعلقة اها، وحتليلها، 

، ومالحظة أوجه منطقيا   وجتزئتها إىل أجزاء متسلسلة تسلسال  
الشبه واالختالف بني عناصرها أو أجزائها،  مث ترتيب 
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البيانات واملعلومات العلمية املتعلقة اها، وتنظيمها بشكل 
لة احملددة، وعدم متسلسل منظم، والرتكيز على صلب املشك

اخلروج أو االبتعاد عنها، أو تشعبها وتفرعها إىل تفريعات 
ثانوية، صياغة الفرضيات واختيار أنسب الفرضيات، مث 

تطبيق التعميم على مواقف و االستنتاجات والتعميمات، 
قوم املعلم  بتحديد ي. (62-58ص ،2008جديدة )محودة، 

إلجراء البحث  املعرفة واملهارات اليت حيتاجها الطالب
واالستقصاء  واالستطالع، وحيدد النتاجات األولية أو 
املفاهيم اليت يكتسبها الطالب نتيجة لقيامهم بالبحث 

  .(110ص ،2011)شفيق، واالستقصاء
 استراتيجية الخرائط المفاهيمية:

هي رسوم ختطيطية ثنائية البعد ترتتب فيها املادة الدراسية      
األقل  تكون املفاهيم األكثر مشوال  يف صورة هرمية حبيث 

 خصوصية يف قمة اهلرم، وتتدرج إىل املفاهيم األقل مشوال  
األكثر خصوصية اليت تكون يف قاعدة اهلرم، وحتاط هذه 

 بعض  مربعات( يرتبط بعضها باملفاهيم بأطر )دوائر بيضاوية أو 
بأسهم أو خطوط مكتوب عليها نوع العالقة بني املفاهيم، 
وتكون وظيفة اخلطوط الداللة على العالقات بني املفاهيم، 
وتسمى خطوط الربط أو الوصالت، ويكتب عليها أفعال، أو 
حروف، أو شبه مجل تسمى مهمات الربط لتوضيح طبيعة 

و )أب ، وعرفها(238ص، 2008العالقة بني املفاهيم )عطية، 
بأهنا رسم ختطيطي ترتتب فيها  (175ص، 1999جاللة 

مفاهيم املادة األساسية يف تسلسل هرمي وبطريقة البعد 
من املفاهيم األكثر مشولية  ترتابط املفاهيم تدرجا   إذالرأسي، 

. يم األقل مشولية واألكثر خصوصيةواألقل خصوصية إىل املفاه
يف اآليت: املفهوم  وميكن إجياز مكونات اخلريطة املفاهيمية

العام )الرئيس( وهو بناء عقلي ينتج عن الصفات املشرتكة 
اجملتمعة للظاهرة، أو تصور ذهين يكونه الفرد لألشياء وميتاز 
هذا املفهوم بالشمول والسعة وقلة التخصيص، املفاهيم األقل 

األكثر خصوصية من املفهوم العام، دوائر أو مربعات  مشوال  
صالت عرضية بني املفاهيم، وقد تكون يف حول املفاهيم، و 

صورة خطوط أو أسهم، كلمات ربط بني املفاهيم، وتكون 
، أو على خطوط الوصالت، وقد تكون هذه الكلمات حروفا  

، أو شبه مجلة مثل: تصنف إىل، تتكون من، إىل، تضم، أفعاال  
تضم اخلريطة  تقسم إىل، حتتوي على، وهكذا، وأحيانا  

أمثلة  د  اء اليت تعة وهي األحداث، أو األشياملفاهيمية أمثل
، وال حتاط هذه ما تكون هذه األمثلة أعالما   للمفاهيم، وغالبا  

  .(239ص ،2008األمثلة بدوائر أو مربعات )عطية، 
 استراتيجية األسئلة:

لدى  طريقة األسئلة من أقدم طرق التدريس وجودا   د  تع   
املربني واملعلمني واملصلحني، وقد استعملها الرسل والفالسفة، 
وقد استخدمها بوذا وكونفوشيوس وبرامهة اهلند وغريهم، 
واستخدمها سقراط الذي اشتهر مبحاوراته مع طالبه، وال تزال 
هذه االسرتاتيجية شائعة االستعمال حىت زماننا هذا، وخاصة 

طريقة  وصفهاانية سواء بيف تدريس املواد الدراسية اإلنس
تدريس األخرى )أبو يتخلل طرق ال تدريسيا   مستقلة أو نشاطا  

وتساعد األسئلة الصفية املعلم . (86-84ص، 1985صاحل، 
، وحتديد الطالبعلى تشخيص نقاط الضعف لدى 

الصعوبات اليت تواجههم يف تعليم املادة الدراسية، وهذا 
هلم وتنفيذها بدقة، كما يساعد على ختطيط الربامج العالجية 

يف مساعدة املعلم على معرفة أي من  مهما   أن لألسئلة دورا  
أهداف التدريس ملادته قد حتقق، وهذا يعينه على اختيار 
أساليب التدريس، وحتديد الوسائل التعليمية املناسبة عند 

-84ص ،1999)اخلليفة،  يف املستقبل رالقيام بتدريس املقر 
االطالع  الذي يثري منهافألسئلة اوتتعدد أغراض  (.85

جيلب انتباه الطالب،  ومنها واالستطالع يف نفوس الطالب،
ضمن تنظيم وي إثارة التفكري يف الطالب،يدعو إىل  ومنها ما

   .املواد التعليمية واخلربات
 استراتيجية المشروع:

اسرتاتيجية املشروع هي وحدة من النشاط يقوم به املتعلم    
بطريقة طبيعية شبيهة بالطريقة اليت ميارس اها نشاطه يف حياته 

ويورد حسنني  (190، ص2007العادية )احلصري، والعنزي 
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وسط  أن كلباترك عرفه بالفعالية املقصودة اليت جتري يف
 .(138ص، 2005)حسنني،  اجتماعي متصل حبياة األفراد

ا بأنه عمل ميداين يقوم به الفرد ويتسم ويعرف املشروع أيض  
وخيدم  ويكون هادفا   ية، وحتت إشراف املعلم،بالناحية العلم

 ،2009الصيفي، ) ةعلمية، ويتم يف البيئة االجتماعياملادة ال
أن املشروع عمل صادر من  ومما ذكر يتضح جليا   .(149ص
متسم بالناحية العلمية جة أساسية ورغبة صادقة للطالب اح

يف معاجلته ، ويتم يف نشاط اجتماعي حتت إشراف املعلم، 
عن  حبياة األفراد ومعربا   والبد أن يكون هذا املشروع متصال  

 لمية أو االجتماعية أو املهارية.احتياجاهتم الع
 استراتيجية العصف الذهني:

العصف الذهين طريقة الستثارة عقل املتدربني حول فكرة 
معينة وإدرار قدر ممكن من األفكار والدالالت حوهلا، 

. والعصف الذهين هو أحد (301ص ،2005)حسنني، 
اسرتاتيجيات املناقشة اجلماعية اليت تشجع على توليد أكرب 
عدد من األفكار املتنوعة املبتكرة بشكل عفوي تلقائي حر يف 

ء مناخ مفتوح غري نقدي ال حيد من إطالق األفكار اليت ضو 
ختص حل مشكلة معينة، مث غربلة هذه األفكار واختيار 

ويعرف العصف  .(185ص، 2009املالئم منها )عطية، 
الذهين بأنه استعمال الدماغ أو العقل يف التصدي النشط 

إىل توليد قائمة من األفكار اليت  للمشكلة، ويهدف أساسا  
 ص، 2009وحممود،  )جوهر ميكن أن تؤدي إىل حل املشكلة

إن العصف الذهين اسرتاتيجية تعتمد  :وخالصة القول .(149
على التفكري اجلماعي واملناقشة يف جمموعات حمددة هتدف إىل 
إثارة األفكار وتنوعها واحلصول على أكرب عدد من األفكار 

وتتم  أن تؤدي حلل مشكلة موضوع الدرس. اليت ميكن
 )حسنني، ية:تهين حسب اخلطوات اآلإجراءات العصف الذ

تقسيم املشاركني إىل جمموعات حبيث  (304، ص2005
( ومراقبة مجيع اجملموعات 6 -5) يكون حجم اجملموعة بني

للتأكد من أهنا تطبق القواعد السالفة الذكر مع ذكر املشكلة 
املطروحة للنقاش وتوضيحها بعناية، والتأكد من أن كل طالب 

يفهم املشكلة موضوع النقاش، وتشجيع كل طالب على 
املشاركة برأيه حلل املشكلة، وكذلك التوضيح بأنه ال ينبغي 

أثناء عملية العصف يف م اقرتاحات اآلخرين ألحد أن يقو  
الذهين، وتكليف طالبني بتدوين املالحظات، وحتديد الوقت 
وإعطاء إشارة للبدء واالنتهاء، وتوجيه املتعلمني إىل اإلجابة 
عن األسئلة اليت تتبع النشاط، وعندما ينتهي الوقت احملدد 

أن للنشاط يطلب من الطالب أن يعودوا إىل جمموعاهتم، و 
عن النشاط واإلجراءات، وجتميع األفكار  شفويا   يقدموا تقريرا  

عيدة عن املوضوع، املتشااهة وحذف الكلمات واألفكار الب
األقالم واملكان املناسب لكل جمموعة، وختتار كل  وتوفري

، )عطية ليدون األفكار اليت تطرح. ويذكر جمموعة شخصا  
 إن للتدريس بالعصف الذهين أمورا   (233-232 ص، 2008

متعددة اجلوانب ينبغي أخذها بعني االعتبار حىت حيقق 
للعمل  العصف الذهين أهدافه منها: هتيئة الطالب نفسيا  

وطرح املشكلة أو القضية بطريقة تثري التفكري املفتوح  ،اجلماعي
بعد حتديدها بشكل واضح، والعمل على إجياد حل هلا، 

الطلبة ومستوى مشاركتهم وإسهامهم يف طرح  وتقومي فاعلية
 األفكار.

 استراتيجية التعيينات:
 مدةيقوم به يف  تعرف التعيينات بأهنا إعطاء الطالب واجبا      

زمنية حمددة حيددها املعلم حبسب صعوبة املادة أو أمهيتها، 
وكذلك حبسب مستوى الطالب وقدراته، وجيب أن يناسب 
التعيني من حيث الكم والكيف قدرات الطالب املختلفة 
حبيث يتحاشى املعلم تكليف طالبه مبا ال يطيقونه، وينبغي أن 

، وأن يكون ذا هلا من صميم املادة ومسخرا   يكون التعيني نابعا  
 ص، 2011حبياته وخرباته )أبودية،  معىن للطالب ومرتبطا  

. ويطلق على هذه الطريقة تسميات عدة منها طريقة (42
 د  تربات، أو طريقة املكتبات، وتعالتعيينات، أو طريقة املخ

طريقة التعيينات من االسرتاتيجيات اليت هتتم بإشراك الطالب 
فيها )فرج،  ىجتعله قطب الرح لرتبوية  واليتيف العملية ا

 .(178ص، 2005
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 استراتيجية التعيينات:
نات أشكال خمتلفة نذكر منها اآليت: يقوم املعلم يوللتعي  

بتحديد بعض صفحات الكتاب املدرسي ويطلب من 
الطالب دراستها وفهم ما جاء فيها، مث يناقشهم فيها وهذا 

واالستظهار، لذا ننصح النوع من التعيني يعتمد على احلفظ 
املعلم باالبتعاد عنه ما أمكن. وقد يصوغ املعلم التعيني على 
هيئة مشكلة أو موضوع، ويرشد طالبه إىل الكتب واملراجع 
واملصادر اليت يستطيعون االستعانة اها يف حل هذه املشكلة، 
وهذا النوع من التعيينات يوسع تفكري الطالب وحيررهم من 

املعلم طالبه بعمل خريطة  ملقرر. وقد يكلفالتبعية للكتاب ا
، أو إعداد ملخص عن موضوع معني، أو أو رسم بياين

اإلجابة عن أسئلة يعدها املعلم، ويقوم املعلم بإرشاد طالبه إىل 
 ص، 2010)ذياب،  القراءات اليت يرجعون إليها يف اإلجابة

179) . 
 شارك: ... زاوج ... فكر  استراتيجية

 اليت االسرتاتيجيات من شارك ... زاوج ... اسرتاتيجية  فكر    

 للموقف سابقة معرفة من املتعلمني لدى ما تستخدم لتنشيط

 حول رد فعل إلحداث االسرتاتيجية هذه وتستخدم التعليمي،

 يف والتفكري التأمل فردي بشكل يتم أن فبعد ما، موضوع

 املتعلمني من زوج كل الوقت يقوم لبعض املوضوع أو املشكلة

 من آخر  زوجا   يشاركان مث معا ، املشكلة حلل أفكارمها مبناقشة

 توصلوا ما وتسجيل ، هنفس الفكرة حول مناقشتهما املتعلمني يف

 املثارة، شكلةاملحل  يف للمجموعة واحدا   فكرا   ليمثل مجيعا   إليه

 األوىل االسرتاتيجية: اخلطوة هلذه خطوات ثالث وهناك

 مبا ترتبط مسألة أو سؤاال   املعلم يطرح اخلطوة هذه ويف التفكري(:(

 يبقوا أن منهم ويطلب املتعلمني على من معلومات شرحه مت

 احلديث والتجول ومينع مبفرده السؤال يف منهم كل يفكر دقيقة

 من املعلم يطلب  املزاوجة الثانية التفكري، واخلطوة وقت يف

 بينهم، ويفكروا فيما ويتناقشوا أزواج إىل ينقسموا أن املتعلمني

دقائق،  مخس حنو اخلطوة هذه وتستغرق املطروح، السؤال يف معا  
 الواحد األزواج من املعلم يطلب وفيها  :املشاركة الثالثة واخلطوة

 حول وأفكار حلول من توصلوا إليه ما يعرضوا أن اآلخر تلو

 للوقت تبعا   نصفهم أو األزواج بربع يكتفي وقد املطروح، السؤال

 .(1 ، ص2004،اهلل )نصراملتاح 
  Discussion inاستراتيجية مناقشة مجموعات صغيرة: 

small  Strategy  groups 
إن املبدأ الذي تقوم عليه هذه االسرتاتيجية هو أسلوب     

احلوار واملناقشة جملموعات صغرية ال تزيد عن ستة طالب، 
ا بني ومن مث مناقشة األفكار املطروحة وحماكمتها عقلي  

بأهنا ( 111، ص2003الطالب واملعلم، ويعرفها )زيتون، 
احلوار بني إحدى اسرتاتيجيات التعلم النشط اليت تعتمد على 

يف حتقيق  ا  ا أساسلعب األسئلة واألجوبة دور  املعلم وطالبه، وت
سرتاتيجية املناقشة من أهداف تلك االسرتاتيجية، وتنفذ ا

مراحل هي: التهيئة، بدء املناقشة، ومتابعة   خالل ثالث
  .املناقشة

اسرتاتيجية   د  تع)التلخيص(: استراتيجية التقرير الختامي
النشط اليت تتضمن التقرير اخلتامي إحدى اسرتاتيجيات التعلم 

خامتة وملخص عن الدرس الذي مت شرحه، ويقوم اهذا العمل 
 .(61، ص2013)ابن يس،  الطالب

 الدراسات السابقة:
(، بعنوان: أساليب 1420Hدراسة آل سليمان )    

المقرر في تدريس مقرر الفقه التي يستخدمها معلمو هذا 
، فقد ةالمرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودي

يف تدريس  هدفت إىل التعرف إىل األساليب األكثر شيوعا  
مقرر الفقه واليت يستخدمها معلمو هذا املقرر يف املرحلة 
املتوسطة، استخدم الدارس املنهج الوصفي املسحي، واستخدم 

، ومن معلما   34بطاقة املالحظة، وتكونت عينة الدراسة من 
نتائج الدراسة أن بعض املعلمني ميارسون األساليب احلديثة 

لب األسئلة، على أن أغ حل املشكالت، واسرتاتيجية :مثل
ن كانت أساليب التدريس و األساليب اليت ميارسها املعلم

 التقليدية. 
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 معلمي (، بعنوان: مدى ممارسة1996إصبع ) أبو دراسةو  
 التعليم لمبادئ األدبي الثانوي الثاني للصف التاريخ
 التاريخ معلمي مدى ممارسة معرفة إىل ، واليت هدفتالفاعل
 وتكونت الفاعل، التعليم ملبادئ األديب الثانوي الثاين للصف

 ومعلمة ( معلما  140و) تربويا   ( مشرفا  23)  من الدراسة عينة
 وعمان الكربى األوىل، عمان يف احلكومية  الثانوية املدارس يف

 الكرك، والسلط، وقصبة عمان، وضواحي الثانية، الكربى
 نتائج وأظهرتكنانة،  بين و وإربد الثانية، األوىل، وإربد

 ممارسة لدرجة داللة إحصائية ذات فروق وجود عدم الدراسة
 املسلكي  العلمي للمؤهل الفاعل تعزى التعلم ملبادئ املعلمني

 داللة ذات فروق ووجود املشرفني الرتبويني، نظر وجهة من
 ممارستهم درجة يف واملسلكي املؤهل العلمي ملتغري إحصائية

 املهارات بتنمية املتعلق الثامن اجملال الفاعل يف التعلم ملبادئ
 هلذا أثر أي النتائج تظهر مل حني يف والقيم واالجتاهات،

 األخرى، واجملاالت اجملاالت الثمانية ملبادئ ممارساهتم املتغري يف
 ملتغري أثر عدم وجود كذلك الدراسة نتائج وأظهرت جمتمعة،

 كل يف اعلالف ملبادئ التعلم ممارساهتم يف للمعلمني اخلربة
 . جمتمعة اجملاالت

(، بعنوان وجهـات نظر معلمي 2006زامل ) أيضا  دراسة    
املرحلة األساسية الدنيا ومعلماهتا حنو ممارسـتهم الـتعلم النـشط، 

وجهـات نظر معلمي املرحلة إىل تعرف الواليت هدفت إىل 
األساسية الدنيا ومعلماهتا يف مـدارس وكالة الغوث الدولية، 

ممارسـتهم الـتعلم النـشط فـي حمافظيت رام اهلل ونابلس.  حنو
 )28(ومعلمة منهم  ( معلما  75وتكونت عينـة الدراسـة مـن )

معلمـة، واستخدمت يف هذه الدراسة أداة قياس  )47(و معلمـا  
( عبارة، وقـد أظهـرت نتـائج الدراسة وجود 30) مكونـة مـن

وجهات نظر معلمي فـي ( α ≤05,0(ا فروق دالة إحـصائي  
املرحلة األساسية الدنيا ومعلماهتا، حنو ممارساهتم ملبادئ التعلم 
النشط يف مدارس وكالـة الغـوث الدولية لصاحل اإلناث، مع 

املعلمني يف عينة الدراسة  بني عدم وجود فروق دالة إحـصائيا  
ملتغريات الدراسة واملؤهل  حنو ممارساهتم التعلم النشط، تبعا  

ة، والصف الذي يدرسه رب ، واحملافظة، وعـدد سنوات اخلالعلمي
بعنوان: (، 2009النجدي ) دراسةوضحت أاملعلم.   كما 

الرضا املهين لدى معلمي الدراسات االجتماعية باملرحلة 
االبتدائية يف مصر يف ضوء تطبيق اسرتاتيجييت التقومي الشامل 

املهين  هدفت إىل التعرف إىل الرضااليت و  والتعلم النشط ،
لدى معلمي الدراسات االجتماعية باملرحلة االبتدائية مبصر يف 
ضوء تطبيق اسرتاتيجييت التقومي الشامل والتعلم النشط، 

ومعلمة من معلمي  ( معلما  30وتكونت عينة الدراسة من )
الدراسات االجتماعية بإدارة أسيوط التعليمية، وتوصل 

ملعلمني املبحوثني الباحث إىل أن درجة الرضا املهين لدى ا
منخفضة لوجود صعوبات يف استخدام اسرتاتيجييت التقومي 

 الشامل والتعلم النشط.
بعنوان: االسرتاتيجيات  ،(2009) القحطــاين دراســة أيضا      

التدريسية املستخدمة من قبل معلمي معاهد وبــرامج الرتبيــة 
مدينــة الرياض، هدفت الدراسة إىل التعـــرف إىل يف الفكريــة 

االسرتاتيجيات التدريسية املستخدمة من قبل معلمي معاهد 
مدينة الريـاض باإلضافة إىل التعرف يف وبرامج الرتبيـة الفكرية 

إىل املعوقات اليت حتول دون استخدام معلمي الرتبيـة الفكريـــة 
سة ار ية، واستخدمت الداتيجيات التدريسلـــبعض االســـــرت 

املنهج الوصفي، واالستبانة جلمع البيانات، وتكونت عينة 
( معلمـــا  ومعلمـــة، ومن نتائج الدراسة أن 289الدراسة من )

هي األسئلة الصفية، التعلم  أكثر االسرتاتيجيات استخداما  
  يف حنياملربمج، التعلم اإلتقاين، األلعاب التعليمية والقصص، 

اتيجيات الرحالت امليدانية، التعلم باالكتشاف، كانت اسرت 
حل املشكالت، التعلم التعاوين، أقل االسرتاتيجيات 

 ا من قبل املعلمني.استخدام  
 بعنوان: (2010) الطيطي دراسة كذلك     

الصفوف الثالثة األوىل يف حمافظة جرش معلمي  ممارسة درجة
، هدفت من وجهة نظرهم النشط السرتاتيجيات التعلم

الدراسة إىل الوقوف على درجة ممارسة معلمي الصفوف 
حملافظة جرش باألردن الستخدام اسرتاتيجيات  ةاألولية الثالث
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التعلم النشط، واستخدم الباحث أداة االستبانة جلمع 
( فقرة تناولت دور املعلم 41ستبانة من )البيانات، وتكونت اال

واملتعلم واملنهاج والبيئة يف التعلم النشط، وطبقت االستبانة 
( معلم ومعلمة يف العام الدراسي 200على عينة تتكون من )

، ومن أهم نتائج الدراسة أن درجة ممارسة 2010 -2009
املعلمني السرتاتيجيات التعلم النشط جاءت متوسطة، وأن 

ي اجلنس واخلربة ليس هلما دور يف استخدام اسرتاتيجيات متغري 
 التعلم النشط.

(، بعنوان درجة ممارسة معلمي 2016العرايضة ) ودراسة     
املرحلة األساسية الدنيا السرتاتيجيات التعلم النشط من وجهة 
نظر معلمي لواء طيبة، هدفت الدراسة إىل الكشف عن درجة 
ممارسة معلمي املرحلة  األساسية الدنيا السرتاتيجيات التعلم 
النشط من وجهة نظر املعلمني، واستخدمت الباحثة املنهج 

لقائم على األسلوب املسحي، وتكون عدد العينة الوصفي ا
 ( معلما  78% من العدد الكلي وكان عدد العينة )30من 

ومعلمة ، ومن أهم نتائج هذه الدراسة أن درجة ممارسة 
م النشط كانت كبرية، وعدم وجود علتاملعلمني السرتاتيجيات ال

 قات ذات داللة إحصائية تعود للمؤهل العلمي واخلربة. و ر ف
 قيب على الدراسات السابقة: تع

 السابقة تبني أن هناك بعد االطالع على الدراسات    
 استخدام يف تناوهلا واقع تتوافق مع الدراسة احلالية  دراسات

التعلم النشط مثل: دراسة  أعضاء هيئة التدريس السرتاتيجيات
إصبع  اسة أيب(، ودر 2006(، ودراسة زامل )2010) الطيطي

(، ومل تتفق مع هذه الدراسات يف تناوهلا متغريي 1996)
اجلنس واخلربة، واختلفت الدراسة احلالية مع دراسة القحطاين 

يف عدم  واتفقت معها هنفس(، اليت تناولت املوضوع 2009)
التطرق ملتغريي اجلنس واخلربة، وهناك دراسات تناولت 
 استخدام أعضاء هيئة التدريس لالسرتاتيجيات األكثر شيوعا  

، وهناك دراسات تناولت (1420آل سليمان ) مثل: دراسة
استخدام اسرتاتيجيات العلم الرضا الوظيفي للمعلمني يف ضوء 

(، معظم 2016، وتناولت دراسة العرايضة )النشط

االسرتاتيجيات اليت تناولتها الدراسة احلالية، ولكن ختتلف 
وقد ، معها يف أهنا من وجهة نظر املعلمني يف مرحلة األساس

 يف إعداد السابقة لدراساتا من الدراسة هذه استفادت
   أداة الدراسة اإلطار النظري، واإلطار العام للدراسة، وبناء

 مع الدراسات  الدراسة نتائج بني املقارنات وإجراء والتحليل
 .السابقة

 للدراسة: منهجية
استخدم الدارس يف هذه الدراسة املنهج  منهج الدراسة:

اختريت من  وقد الوصفي التحليلي نسبة لطبيعة الدراسة،
ملعايري حمددة لضمان  من جمتمع الدراسة وفقا   خالله عينة 

متثيل اجملتمع الكلي للدراسة، ومن مث تعميم النتائج اليت توصل 
 إليها.  

استخدم الدارس أداة االستبانة جلمع  أدوات الدراسة:
أعد استبانة  احتوت على جمموعة من األسئلة  إذالبيانات، 

، وعرضت على حمكمني  لتحكيمها، سؤاال  ( 33بلغ عددها )
 وقد استفاد الدارس من مالحظات احملكمني وأخذ اها.

يتكون جمتمع الدراسة من طالب جامعة : الدراسة مجتمع
 .لك سعود يف كلية اآلداب بالرياضامل

عينة من طالب كلية اآلداب يف  ا ختريت عينة الدراسة:
جامعة امللك سعود يف قسم اللغة العربية، وقد مت سحب عينة 

بلغ حجمها  إذالدراسة بطريقة العينة العشوائية البسيطة 
%( من احلجم الكلي جملتمع 40ب بنسبة )( طال100)

 ( طالبا .250الدراسة البالغ )
 أداة الدراسة:صدق 

صدق كطريقة يف تقدير صدق أداة ال الباحثاستخدم    
 على حمكمني من ذوي االختصاص، ووفقا   و زعت إذاالستبانة 

على ما سجلوه من  لذلك مت التعديل والتنقيح بناء  
 مالحظات.
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 :( (Internal consistently Validityاالتساق الداخلي 
سب صدق االتساق الداخلي لالستبانة على عينة ح     

حبساب معامل ارتباط بريسون بني الدرجة لكل الدراسة وذلك 
استخدام  لذلك عبارة وبني الدرجة الكلية لالستبانة، ومت

وجد من خالل معامالت ارتباط بريسون . و (spss)برنامج 
ارتباط مجيع العبارات بالدرجة الكلية لالستبانة عند مستوى 

(، مما يدل على حتقق االتساق الداخلي على 0.01داللة )
مما يدل على ارتفاع االتساق و عبارات االستبانة،  مستوى

الداخلي لالستبانة ويؤكد قوة االرتباط الداخلي لعبارات 
االستبانة ويدل على أن أداة الدراسة تتسم بدرجة عالية من 

  .الصدق، وأهنا صاحلة لقياس ما وضعت لقياسه
 : Reliabilityثبات االستبانة 

املقصود بثبات االستبانة أن تعطي النتائج نفسها تقريبا       
لو تكرر تطبيقها أكثر من مرة على نفس األشخاص يف 

وقد قام الباحث . (369: 2003ظروف مماثلة )العساف، 
حبساب ثبات االستبانة على عينة الدراسة وذلك باستخدام 

بلغ معامل ثبات  إذ Cronbach's Alpha))معامل ألفا كرونباخ 
( وهو معامل ثبات مرتفع جدا  مما 0.94إمجايل االستبانة )

عام. ولتسهيل تفسري  وجهيدل على حتقق ثبات االستبانة ب
النتائج استخدم األسلوب التايل لتحديد مستوى اإلجابة على 

، 4مت إعطاء وزن للبدائل: )بدرجة كبرية =  إذبدائل املقياس. 
(، مث 1، ال ينطبق =2جة قليلة = ، بدر 3بدرجة متوسطة = 

وية املدى مستويات متسا ةمت تصنيف تلك اإلجابات إىل مخس
أقل  -ية: طول الفئة = )أكرب قيمةتمن خالل املعادلة اآل

لنحصل  0.75= 4( ÷ 1-4قيمة( عدد بدائل املقياس = )
 على مدى املتوسطات التالية لكل وصف أو بديل:

 األساليب اإلحصائية:
التكرارات والنسب املئوية لوصف خصائص أفراد العينة،     

احلسايب والوزن النسيب لرتتيب العبارات حسب  املتوسط
واالحنرافات املعيارية لقياس تشتت  استجابات أفراد العينة

االستجابات عن املتوسط احلسايب، معامل ارتباط "بريسون" 
ياس لقياس صدق املقياس، معامل ثبات "ألفا كرونباخ" لق

( للوقوف ANOVAثبات االستبانة، حتليل التباين األحادي )
على الفروق بني استجابات أفراد العينة حول اسرتاتيجيات 
التعلم النشط يف تدريس اللغة العربية واليت ترجع الختالف 

ملعرفة  Scheffeمستويات الفصول الدراسية، واختبار شيفيه 
متوسطات  مصدر الفروق ذات الداللة اإلحصائية بني

 اإلجابات إذا كان هناك فروق.

 اإلحصائية والمعالجة البيانات تحليل
 ( 1جدول )

 المستوى الدراسي
 النسبة المئوية العدد المستوى الدراسي

 22.0 22 الثالث
 10.0 10 الرابع

 30.0 30 اخلامس
 10.0 10 السادس
 18.0 18 السابع
 10.0 10 الثامن

 %100 100 اإلمجايل
( أن أكثر مستوى دراسي ألفراد 1) رقم يتضح من اجلدول

بلغت نسبتهم  إذعينة الدراسة من الطالب املستوى اخلامس 
%(، مث يليهم طالب املستوى الثالث وذلك 30.0املئوية )

 السابع وذلك بنسبة  يليهم طالب املستوى%(، 22.0سبة )بن
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%(، وأخريا  يأيت أفراد عينة الدراسة من طالب كل من 18.0)
 السادس والثامن وذلك بنسبة مئويةاخلامس و  ةاملستويات الثالث

 .%( لكل منها10.0)

 (2) جدول
 استراتيجية التعلم التعاوني 
بدرجة   العبارة م

 كبيرة
بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

ال 
 ينطبق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

يقوم عضو هيئة التدريس بتكليفنا بعمل يف  1
 شكل جمموعات صغرية.

 3 0.84 2.57 9 39 38 14 ت
% 14.0 38.0 39.0 9.0 

هيئة التدريس فكرة عامة   يقدم لنا عضو 2
 عن الدرس ويقوم فقط بتوجيهنا وإرشادنا.

 1 0.89 3.18 6 14 36 44 ت
% 44.0 36.0 14.0 6.0 

تكليفنا من عضو هيئة التدريس بعمل  3
 مشرتك  منى فينا املهارات االجتماعية.

 2 0.96 2.87 10 23 37 30 ت
% 30.0 37.0 23.0 10.0 

  0.90 2.87 المتوسط العام
 (0.05مستوى الداللة اإلحصائية )

وجهات نظر أفراد عينة الدراسة من ( 2)رقم اجلدول  بنيي    
طالب كلية اآلداب حول درجة استخدام أعضاء هيئة 

 رات اسرتاتيجية التعلمالتدريس يف جامعة امللك سعود لعبا
وبلغ املتوسط احلسايب العام هلذه االسرتاتيجية  التعاوين،

( وهو متوسط يقع يف الفئة الثالثة من فئات 4.0من  2.87)
املقياس الرباعي مما يعين أن أفراد العينة من طالب كلية اآلداب 
يرون استخدام أعضاء هيئة التدريس اسرتاتيجية التعلم التعاوين 

عام. وعلى مستوى العبارات  وجهبدرجة )متوسطة( وذلك ب
فقد تراوح املتوسط احلسايب لدرجة استخدام أعضاء هيئة 
التدريس يف جامعة امللك سعود من وجهة نظر أفراد عينة 

( 3.18 – 2.57الدراسة من طالب كلية اآلداب ما بني )
( درجات وهي متوسطات تقابل درجة 4درجة من أصل )

ة امللك سعود )بدرجة استخدام أعضاء هيئة التدريس يف جامع
أي أن أفراد عينة الدراسة من طالب كلية اآلداب  ؛متوسطة(

يرون استخدام أعضاء هيئة التدريس جلميع عبارات اسرتاتيجية 
التعلم التعاوين بدرجة )متوسطة(، وهي مرتبة تنازليا  حسب 

: )يقدم لنا عضو هيئة على النحو اآليتاملتوسط احلسايب 
ن الدرس ويقوم فقط بتوجيهنا  وإرشادنا التدريس فكرة عامة ع

(، 3.18عند احلاجة( يف املرتبة األوىل ومتوسط حسايب )

)تكليفنا من عضو هيئة التدريس بعمل مشرتك  منى فينا 
املهارات االجتماعية( يف املرتبة الثانية ومتوسط حسايب 

(، )يقوم عضو هيئة التدريس بتكليفنا بعمل يف شكل 3.87)
( يف املرتبة الثالثة واألخرية ومتوسط حسايب جمموعات صغرية

(2.57.) 
بالنظر إىل قيم االحنراف املعياري وهو مقدار تشتت    

استجابات أفراد العينة عن املتوسط احلسايب لكل عبارة، 
فكلما زاد االحنراف املعياري يزيد تشتت آراء أفراد العينة حول 

سطة، بدرجة )بدرجة كبرية، بدرجة متو  ةاالختيارات األربع
قليلة، ال ينطبق( يتضح أن قيم االحنراف املعياري لعبارات 

 (، وأقل0.96، 0.84اسرتاتيجية التعلم التعاوين احنصرت بني )
للعبارة )يقوم عضو هيئة التدريس عياري املحنراف قيمة لال

بتكليفنا بعمل يف شكل جمموعات صغرية( مما يدل على أهنا 
آراء أفراد العينة حوهلا، وكانت أكثر العبارات اليت تقاربت 

تكليفنا من عضو هيئة  أكرب قيمة لالحنراف املعياري للعبارة )
التدريس بعمل مشرتك منى فينا املهارات االجتماعية( مما يدل 
على أهنا أكثر عبارة اختلفت حوهلا أفراد العينة من طالب  

 كلية اآلداب.
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 ( 3جدول )
 استراتيجية المناقشة

بدرجة  العبارة م
 كبيرة

بدرجة  بدرجة متوسطة
 قليلة

ال 
 ينطبق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
يب المعياري

لترت
 ا

ا يتيح لنا عضو هيئة التدريس فرص   4
 ملناقشة موضوع الدرس.

 1 0.73 3.5 1 11 25 63 ت
% 63.0 25.0 11.0 1.0 

لتدريس نربات صوته يغري عضو هيئة ا 5
لدرس.اأثناء مناقشة   

 3 0.88 3.14 5 17 37 41 ت
% 41.0 37.0 17.0 5.0 

يقدم لنا عضو هيئة التدريس أسئلة   6
 تقود إىل شرح موضوع الدرس.

 2 0.81 3.42 4 8 30 58 ت
% 58.0 30.0 8.0 4.0      

 0.81  3.35 المتوسط العام
 (0.05مستوى الداللة اإلحصائية )
( وجهات نظر أفراد عينة الدراسة من 3يوضح اجلدول رقم )

طالب كلية اآلداب حول درجة استخدام أعضاء هيئة 
التدريس يف جامعة امللك سعود لعبارات اسرتاتيجية املناقشة، 

من  3.35االسرتاتيجية )وبلغ املتوسط احلسايب العام هلذه 
( وهو متوسط يقع يف الفئة الرابعة من فئات املقياس 4.0

الرباعي مما يعين أن أفراد العينة من طالب كلية اآلداب 
يستخدمون اسرتاتيجية املناقشة بدرجة )كبرية( وذلك بشكل 
عام. وعلى مستوى العبارات فقد تراوح املتوسط احلسايب 

التدريس يف جامعة امللك سعود لدرجة استخدام أعضاء هيئة 
من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة من طالب كلية اآلداب ما 

( درجات وهي 4( درجة من أصل )3.50 – 3.14بني )
متوسطات تقابل درجيت استخدام أعضاء هيئة التدريس يف 

 أيتجة كبرية، بدرجة متوسطة( وفيما يجامعة امللك سعود )بدر 
جاء استخدام  املناقشة بالتفصيل: نتناول عبارات اسرتاتيجية

أعضاء هيئة التدريس يف جامعة امللك سعود من وجهة نظر 
أفراد عينة الدراسة من الطالب للعبارتني )يتيح لنا عضو هيئة 

ا ملناقشة موضوع الدرس، يقدم لنا عضو هيئة التدريس فرص  
التدريس أسئلة  تقود إىل شرح موضوع الدرس( بدرجة )كبرية( 

( 3.42، 3.50رتبتني األوىل والثانية ومبتوسط حسايب )ويف امل
جاء استخدام أفراد عينة الدراسة من  يف حنيعلى الرتتيب. 

لتدريس نربات طالب كلية اآلداب للعبارة )يغري عضو هيئة ا
لدرس( بدرجة )متوسطة( ويف املرتبة الثالثة اصوته أثناء مناقشة 
النظر إىل  (، ويتضح من ذلك بعد3.14ومبتوسط حسايب )

قيم االحنراف املعياري يف اجلدول السابق أن قيم االحنراف 
، 0.73املعياري لعبارات اسرتاتيجية املناقشة احنصرت بني )

للعبارة )يتيح لنا عضو  عيارياملحنراف قيمة لال(، وأقل 0.88
 ا ملناقشة موضوع الدرس( مما يدل على أهناهيئة التدريس فرص  

أفراد العينة حوهلا، وكانت  أكثر العبارات اليت تقاربت آراء
يغري عضو هيئة التدريس  أكرب قيمة لالحنراف املعياري للعبارة )

لدرس( مما يدل على أهنا أكثر ات صوته أثناء مناقشة نربا
 عبارة اختلفت حوهلا أفراد العينة من طالب كلية اآلداب.

 ( 4جدول )
 استراتيجية االستقراء

بدرجة   العبارة م
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

ال 
 ينطبق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
يب المعياري

لترت
 ا

ا الستنباط القواعد يتيح لنا عضو هيئة التدريس فرص   7
 من األمثلة املطروحة يف موضوع الدرس.

 1 0.8 3.04 3 21 45 31 ت
% 31.0 45.0 21.0 3.0 
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بدرجة   العبارة م
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

ال 
 ينطبق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
يب المعياري

لترت
 ا

يستخدم عضو هيئة التدريس أسلوب التدرج املنطقي  8
للوصول للقاعدة العامة من األمثلة واجلزيئيات 

 املعروضة يف الدرس.

 2 0.9 3 6 22 38 34 ت
% 34.0 38.0 22.0 6.0 

يكلفنا عضو هيئة التدريس بالبحث الكتشاف  9
 املعلومات املتعلقة مبوضوع الدرس.

 3 0.92 2.91 5 32 30 33 ت

% 33.0 30.0 32.0 5.0 

  0.87 2.98 المتوسط العام
 (0.05مستوى الداللة اإلحصائية ) 

( وجهات نظر أفراد عينة الدراسة 4) رقم يتضح من اجلدول
من طالب كلية اآلداب حول درجة استخدام أعضاء هيئة 

سعود لعبارات اسرتاتيجية االستقراء، التدريس يف جامعة امللك 
من  2.98وبلغ املتوسط احلسايب العام هلذه االسرتاتيجية )

( وهو متوسط يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس 4.0
الرباعي مما يعين أن أفراد العينة من طالب كلية اآلداب يرون 
استخدام أعضاء هيئة التدريس اسرتاتيجية االستقراء بدرجة 

وسطة( وذلك بشكل عام، وعلى مستوى العبارات فقد )مت
تراوح املتوسط احلسايب لدرجة استخدام أعضاء هيئة التدريس 
يف جامعة امللك سعود من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة من 

( درجة من أصل 3.04 – 2.91طالب كلية اآلداب ما بني )
( درجات وهي متوسطات تقابل درجة استخدام أعضاء 4)

التدريس يف جامعة امللك سعود )بدرجة متوسطة( أي أن هيئة 
أفراد عينة الدراسة من طالب كلية اآلداب يرون استخدام 
أعضاء هيئة التدريس مجيع عبارات اسرتاتيجية االستقراء 
بدرجة )متوسطة(، وهي مرتبة تنازليا  حسب املتوسط احلسايب 

 )يتيح لنا عضو هيئة التدريس فرصا   :على النحو اآليت

الستنباط القواعد من األمثلة املطروحة يف موضوع الدرس( يف 
(، )يستخدم عضو هيئة 3.04املرتبة األوىل ومتوسط حسايب )

التدريس أسلوب التدرج املنطقي للوصول للقاعدة العامة من 
األمثلة واجلزيئيات املعروضة يف الدرس( يف املرتبة الثانية 

ئة التدريس (، )يكلفنا عضو هي3.0ومتوسط حسايب )
بالبحث الكتشاف املعلومات املتعلقة مبوضوع الدرس( يف 

 (.2.91املرتبة الثالثة واألخرية ومتوسط حسايب )
ومبالحظة قيم االحنراف املعياري يف اجلدول السابق جند أن     

قيم االحنراف املعياري لعبارات اسرتاتيجية االستقراء احنصرت 
للعبارة عياري املحنراف قيمة لال (، وأقل0.92، 0.80بني )

ا الستنباط القواعد من )يتيح لنا عضو هيئة التدريس فرص  
املطروحة يف موضوع الدرس( مما يدل على أهنا أكثر  األمثلة

العبارات اليت تقاربت آراء أفراد العينة حوهلا، وكانت أكرب قيمة 
يكلفنا عضو هيئة التدريس بالبحث  لالحنراف املعياري للعبارة )

تشاف املعلومات املتعلقة مبوضوع الدرس( مما يدل على الك
أهنا أكثر عبارة اختلفت حوهلا أفراد العينة من طالب كلية 

 اآلداب.

 (5جدول )
 استراتيجية حل المشكالت 
 العبارة م

 
بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

ال 
 ينطبق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

يثري عضو هيئة التدريس مشكلة هلا عالقة مبوضوع  1
الدرس ويكلفنا جبمع البيانات واملعلومات للوصول 

 إىل نتائج وتعميمات.

 3 1.03 2.58 15 37 23 25 ت
% 25.0 23.0 37.0 15.0 
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 العبارة م
 

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

ال 
 ينطبق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الترتيب

التفكري واسرتجاع يشجعنا عضو هيئة التدريس على  2
 املعلومات املرتبطة مبوضوع الدرس.

 2 0.84 3.13 5 14 14 37 ت

% 37.0 14.0 14.0 5.0 
يقوم  عضو هيئة التدريس بتقومي ما قدمه لنا من  3

 معلومات ونتائج.
 1 0.81 3.16 4 14 14 38 ت
% 38.0 14.0 14.0 4.0 
  0.89 2.96 المتوسط العام

 (0.05مستوى الداللة اإلحصائية )
وجهات نظر أفراد عينة الدراسة من  يوضح  (5) رقم اجلدولو 

طالب كلية اآلداب حول درجة استخدام أعضاء هيئة 
التدريس يف جامعة امللك سعود لعبارات اسرتاتيجية حل 
املشكالت، وبلغ املتوسط احلسايب العام هلذه االسرتاتيجية 

( وهو متوسط يقع يف الفئة الثالثة من فئات 4.0من  2.96)
يعين أن أفراد العينة من طالب كلية اآلداب املقياس الرباعي مما 

يرون استخدام أعضاء هيئة التدريس اسرتاتيجية حل 
املشكالت بدرجة )متوسطة( وذلك بشكل عام. وعلى 
مستوى العبارات فقد تراوح املتوسط احلسايب لدرجة استخدام 
أعضاء هيئة التدريس يف جامعة امللك سعود من وجهة نظر 

 – 2.58من طالب كلية اآلداب ما بني )أفراد عينة الدراسة 
( درجات وهي متوسطات تقابل 4( درجة من أصل )3.16

درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس يف جامعة امللك سعود 
)بدرجة متوسطة( أي أن أفراد عينة الدراسة من طالب كلية 
اآلداب يرون استخدام أعضاء هيئة التدريس مجيع عبارات 

الت بدرجة )متوسطة(، وهي مرتبة اسرتاتيجية حل املشك
)يقوم   :على النحو اآليتتنازليا  حسب املتوسط احلسايب 

عضو هيئة التدريس بتقومي ما قدمه لنا من معلومات ونتائج( 

(، )يشجعنا عضو 3.16يف املرتبة األوىل ومتوسط حسايب )
هيئة التدريس على التفكري واسرتجاع املعلومات املرتبطة 

(، 3.13يف املرتبة الثانية ومتوسط حسايب )مبوضوع الدرس( 
)يثري عضو هيئة التدريس مشكلة هلا عالقة مبوضوع الدرس 
ويكلفنا جبمع البيانات واملعلومات للوصول إىل نتائج 
وتعميمات( يف املرتبة الثالثة واألخرية ومتوسط حسايب 

وبالنظر إىل قيم االحنراف املعياري يف اجلدول  (.2.58)
ظ أن قيم االحنراف املعياري لعبارات اسرتاتيجية السابق نالح

أقل  ت( وكان1.03، 0.81حل املشكالت احنصرت بني )
عضو هيئة التدريس عياري للعبارة )يقوم املحنراف قيمة لال

بتقومي ما قدمه لنا من معلومات ونتائج( مما يدل على أهنا 
وكانت أكثر العبارات اليت تقاربت آراء أفراد العينة حوهلا، 

يثري عضو هيئة التدريس  أكرب قيمة لالحنراف املعياري للعبارة )
مشكلة هلا عالقة مبوضوع الدرس ويكلفنا جبمع البيانات 
واملعلومات للوصول إىل نتائج وتعميمات( مما يدل على أهنا 

راد العينة من طالب كلية أكثر عبارة اختلفت حوهلا أف
 اآلداب.

 (6جدول )
 استراتيجية الخريطة الذهنية 
بدرجة   العبارة م

 كبيرة
بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

ال 
 ينطبق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
يب المعياري

لترت
ا

 

يربط عضو هيئة التدريس املفاهيم اجلديدة  13
باملفاهيم املخزونة لدينا باستخدام اخلريطة 

 .املفاهيمية

 3 0.99 2.43 19 36 28 17 ت
% 17.0 28.0 36.0 19.0 
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يرتب  اختطيطي   ايستخدم عضو هيئة التدريس رمس   14
 .فيه مفاهيم املادة األساسية يف تسلسل

 1 1.03 2.76 14 25 32 29 ت
% 29.0 32.0 25.0 14.0 

يدربنا عضو هيئة التدريس على اإلبداع والتفكري  15
 التأملي من خالل استخدام اخلريطة املفاهيمية.

 2 1.03 2.47 22 27 33 18 ت

% 18.0 33.0 27.0 22.0 
  1.02 2.55 المتوسط العام

 (0.05) مستوى الداللة اإلحصائية
( وجهات نظر أفراد عينة 6)رقم يتضح من اجلدول     

الدراسة من طالب كلية اآلداب حول درجة استخدام أعضاء 
هيئة التدريس يف جامعة امللك سعود لعبارات اسرتاتيجية 
اخلريطة املفاهيمية، وبلغ املتوسط احلسايب العام هلذه 

( وهو متوسط يقع يف الفئة 4.0من  2.55االسرتاتيجية )
الثالثة من فئات املقياس الرباعي مما يعين أن أفراد العينة من 
طالب كلية اآلداب يرون استخدام أعضاء هيئة التدريس 
اسرتاتيجية اخلريطة املفاهيمية بدرجة )كبرية( وذلك بشكل 
عام. وعلى مستوى العبارات فقد تراوح املتوسط احلسايب 

اء هيئة التدريس يف جامعة امللك سعود لدرجة استخدام أعض
من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة من طالب كلية اآلداب ما 

( درجات وهي 4( درجة من أصل )2.76 – 2.43بني )
متوسطات تقابل درجيت استخدام أعضاء هيئة التدريس يف 

 أيتجة متوسطة، بدرجة قليلة( وفيما يجامعة امللك سعود )بدر 
جاء  رتاتيجية اخلريطة املفاهيمية بالتفصيل:نتناول عبارات اس

استخدام أعضاء هيئة التدريس يف جامعة امللك سعود من 
وجهة نظر أفراد عينة الدراسة من الطالب للعبارة )يستخدم 

يرتب فيه مفاهيم املادة  اختطيطي   اعضو هيئة التدريس رمس  
األساسية يف تسلسل( بدرجة )متوسطة( ويف املرتبة األوىل 

جاء استخدام أعضاء  يف حني(، 2.76ومبتوسط حسايب )
هيئة التدريس يف جامعة امللك سعود من وجهة نظر أفراد عينة 

الدراسة من الطالب للعبارتني )يدربنا عضو هيئة التدريس 
تأملي من خالل استخدام اخلريطة على اإلبداع والتفكري ال

املفاهيمية  )رسومات على شكل خريطة( يف التدريس، يربط 
عضو هيئة التدريس املفاهيم اجلديدة باملفاهيم املخزونة لدينا 
باستخدام اخلريطة املفاهيمية  )رسومات على شكل خريطة(( 
بدرجة )قليلة( ويف املرتبتني الثانية والثالثة واألخرية ومبتوسط 

مبالحظة قيم االحنراف ( على الرتتيب. 2.43، 2.47حسايب )
املعياري يف اجلدول السابق جند أن قيم االحنراف املعياري 

، 0.99لعبارات اسرتاتيجية اخلريطة املفاهيمية احنصرت بني )
للعبارة )يربط  عيارياملحنراف قيمة لال أقل ت( وكان1.03

عضو هيئة التدريس املفاهيم اجلديدة باملفاهيم املخزونة لدينا 
باستخدام اخلريطة املفاهيمية )رسومات على شكل خريطة(( 
مما يدل على أهنا أكثر العبارات اليت تقاربت آراء أفراد العينة 
حوهلا، وكانت أكرب قيمة لالحنراف املعياري للعبارتني 

يرتب فيه مفاهيم  اختطيطي   اتدريس رمس  )يستخدم عضو هيئة ال
يدربنا عضو هيئة التدريس على  املادة األساسية يف تسلسل، 

خدام اخلريطة التأملي من خالل است اإلبداع والتفكري
)رسومات على شكل خريطة يف التدريس( مما يدل املفاهيمية 

عبارتني اختلفت حوهلما أفراد العينة من  على أهنما أكثر
 اآلداب. طالب كلية

 (7جدول )
 استراتيجية األسئلة 

بدرجة   العبارة م
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

ال 
 ينطبق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
يب المعياري

لترت
ا

 

يشخص عضو هيئة التدريس نقاط القوة   16
والضعف لدينا من خالل إجاباتنا عن األسئلة اليت 

 4 0.85 2.87 5 28 42 25 ت
% 25.0 42.0 28.0 5.0 
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بدرجة   العبارة م
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

ال 
 ينطبق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
يب المعياري

لترت
ا

 

 يقدمها لنا.
يقدم  لنا عضو هيئة التدريس أسئلة تسهم يف  17

 تدريبنا على مهارات التفكري.
 3 0.79 3.11 3 17 46 34 ت
% 34.0 46.0 17.0 3.0 

يطرح علينا عضو هيئة التدريس  أسئلة  تربط  18
 خرباتنا  السابقة بالدرس اجلديد املراد تعليمه.

 2 0.85 3.17 3 20 34 43 ت
% 43.0 34.0 20.0 3.0 

يقدم لنا عضو هيئة التدريس أسئلة توجه انتباهنا  19
 إىل العناصر املهمة يف الدرس.

 1 0.78 3.33 2 13 35 50 ت
% 50.0 35.0 13.0 2.0 

  0.82 3.12 المتوسط العام
 (0.05مستوى الداللة اإلحصائية )

( وجهات نظر أفراد عينة الدراسة 7) رقم يتضح من اجلدول
من طالب كلية اآلداب حول درجة استخدام أعضاء هيئة 

اسرتاتيجية األسئلة،  التدريس يف جامعة امللك سعود لعبارات
من  3.12وبلغ املتوسط احلسايب العام هلذه االسرتاتيجية )

( وهو متوسط يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس 4.0
الرباعي مما يعين أن أفراد العينة من طالب كلية اآلداب يرون 
استخدام أعضاء هيئة التدريس اسرتاتيجية األسئلة بدرجة 

على مستوى العبارات فقد  عام.)متوسطة( وذلك بشكل 
تراوح املتوسط احلسايب لدرجة استخدام أعضاء هيئة التدريس 
يف جامعة امللك سعود من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة من 

( درجة من أصل 3.33 – 2.87طالب كلية اآلداب ما بني )
( درجات وهي متوسطات تقابل درجيت استخدام أعضاء 4)

جة كبرية، بدرجة امللك سعود )بدر  هيئة التدريس يف جامعة
 نتناول عبارات اسرتاتيجية األسئلة أيتمتوسطة( وفيما ي

 بالتفصيل:
جاء استخدام أعضاء هيئة التدريس يف جامعة امللك     

سعود من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة من الطالب للعبارة 
 )يقدم لنا عضو هيئة التدريس أسئلة توجه انتباهنا إىل العناصر

املهمة يف الدرس( بدرجة )كبرية( ويف املرتبة األوىل ومبتوسط 
(، وجاء استخدام أعضاء هيئة التدريس يف 3.33حسايب )

جامعة امللك سعود من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة من 
الطالب لثالث عبارات من عبارات اسرتاتيجية األسئلة بدرجة 

، 2.87احنصر متوسطاهتم احلسابية بني ) إذ)متوسطة( 
على النحو ( وهي مرتبة تنازليا  حسب املتوسط احلسايب 3.17
 :اآليت

)يطرح علينا عضو هيئة التدريس  أسئلة  تربط خرباتنا      
السابقة بالدرس اجلديد املراد تعليمه( يف املرتبة الثانية ومتوسط 

(، )يقدم  لنا عضو هيئة التدريس أسئلة تسهم 3.17حسايب )
مهارات التفكري( يف املرتبة الثالثة ومتوسط يف تدريبنا على 

 خص عضو هيئة التدريس نقاط القوة(، )يش3.11حسايب )
والضعف لدينا من خالل إجاباتنا عن األسئلة اليت يقدمها 

 (.2.87لنا( يف املرتبة الثالثة واألخرية ومتوسط حسايب )
وبالنظر إىل قيم االحنراف املعياري يف اجلدول السابق نالحظ 

قيم االحنراف املعياري لعبارات اسرتاتيجية األسئلة احنصرت  أن
للعبارة  عيارياملحنراف قيمة لال (، وأقل0.85، 0.78بني )

)يقدم لنا عضو هيئة التدريس أسئلة توجه انتباهنا إىل العناصر 
املهمة يف الدرس( مما يدل على أهنا أكثر العبارات اليت تقاربت 

كانت أكرب قيمة لالحنراف املعياري آراء أفراد العينة حوهلا، و 
تربط خرباتنا   رح علينا عضو هيئة التدريس أسئلةيط للعبارتني )

السابقة بالدرس اجلديد املراد تعليمه، يشخص عضو هيئة 
التدريس نقاط القوة  والضعف لدينا من خالل إجاباتنا عن 
األسئلة اليت يقدمها لنا( مما يدل على أهنما أكثر عبارتني 

 اختلفت حوهلما أفراد العينة من طالب كلية اآلداب.
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  (8جدول رقم )
 استراتيجية المشروع

بدرجة   العبارة م
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

ال 
 ينطبق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
يب المعياري

لترت
ا

 

يكلفنا عضو هيئة التدريس بإعداد مشروع   20
 يطور مهاراتنا اللغوية.

 1 0.9 2.87 6 29 37 28 ت
% 28.0 37.0 29.0 6.0 

يشركنا عضو هيئة التدريس برسم  اخلطة  21
 إلعداد املشروعات.

 3 0.97 2.37 22 32 33 13 ت
% 13.0 33.0 32.0 22.0 

ضو هيئة التدريس بإعداد يكلفنا ع 22
 اليت ختدم احتياجاتنا التعليمية. املشاريع

 2 0.9 2.58 13 31 41 15 ت

% 15.0 41.0 31.0 13.0 

  0.92 2.61 المتوسط العام
 (0.05مستوى الداللة اإلحصائية )

وجهات نظر أفراد عينة الدراسة من يوضح  ( 8) رقم اجلدول
طالب كلية اآلداب حول درجة استخدام أعضاء هيئة 
التدريس يف جامعة امللك سعود لعبارات اسرتاتيجية املشروع، 

من  2.61املتوسط احلسايب العام هلذه االسرتاتيجية )وبلغ 
( وهو متوسط يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس 4.0

الرباعي مما يعين أن أفراد العينة من طالب كلية اآلداب يرون 
استخدام أعضاء هيئة التدريس اسرتاتيجية املشروع بدرجة 

فقد )متوسطة( وذلك بشكل عام. وعلى مستوى العبارات 
تراوح املتوسط احلسايب لدرجة استخدام أعضاء هيئة التدريس 
يف جامعة امللك سعود من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة من 

( درجة من أصل 2.87 – 2.37طالب كلية اآلداب ما بني )
( درجات وهي متوسطات تقابل درجيت استخدام أعضاء 4)

ة، بدرجة جة متوسطهيئة التدريس يف جامعة امللك سعود )بدر 
  نتناول عبارات اسرتاتيجية املشروع بالتفصيل:أيتقليلة( وفيما ي

جاء استخدام أعضاء هيئة التدريس يف جامعة امللك سعود 
من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة من الطالب للعبارتني 

 )يكلفنا

عضو هيئة التدريس بإعداد مشروع  يطور مهاراتنا اللغوية، 
س بإعداد املشاريع اليت ختدم و هيئة التدرييكلفنا عض

بدرجة )متوسطة( ويف املرتبتني األوىل  احتياجاتنا التعليمية(
يف ( على الرتتيب، 2.58، 2.87) والثانية ومبتوسط حسايب

جاء استخدام أعضاء هيئة التدريس يف جامعة امللك  حني
سعود من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة من الطالب للعبارة 
)يشركنا عضو هيئة التدريس برسم اخلطة إلعداد املشروعات( 
بدرجة )قليلة( ويف املرتبة الثالثة واألخرية ومبتوسط حسايب 

دول السابق االحنراف املعياري يف اجل ومبالحظة قيم(. 2.37)
جند أن قيم االحنراف املعياري لعبارات اسرتاتيجية املشروع 

حنراف قيمة لالأقل  ت( وكان0.97، 0.90احنصرت بني )
للعبارتني )يكلفنا عضو هيئة التدريس بإعداد مشروع  عياري امل

يطور مهاراتنا اللغوية، يكلفنا عضو هيئة التدريس بإعداد 
املشاريع  اليت ختدم احتياجاتنا التعليمية( مما يدل على أهنما 
أكثر العبارات اليت تقاربت آراء أفراد العينة حوهلما، وكانت 

)يشركنا عضو هيئة  أكرب قيمة لالحنراف املعياري للعبارة
املشروعات( مما يدل على أهنا التدريس برسم  اخلطة إلعداد 

أكثر عبارة اختلفت حوهلا أفراد العينة من طالب كلية 
 اآلداب.
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 (9جدول )
 استراتيجية العصف الذهني  

بدرجة   العبارة م
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

ال 
 ينطبق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
يب المعياري

لترت
ا

 

يزودنا عضو هيئة التدريس مبجموعة من  23
القواعد واملفاهيم  املتعلقة بالدرس من 

 خالل العصف الذهين.

 1 0.87 2.72 7 34 39 20 ت
% 20.0 39.0 34.0 7.0 

املشاركة يشجعنا عضو هيئة التدريس على  24
برأينا من خالل تقسيمنا إىل جمموعات 

 صغرية يف جلسات العصف الذهين.

 2 1.11 2.61 23 19 32 26 ت
% 26.0 32.0 19.0 23.0 

يدربنا عضو هيئة التدريس على  تأجيل  25
نقد أفكار اآلخرين أثناء جلسات العصف 

 الذهين.

 3 0.99 2.55 18 27 37 18 ت
% 18.0 37.0 27.0 18.0 

  0.99 2.63 المتوسط العام
 (0.05مستوى الداللة اإلحصائية )

( وجهات نظر أفراد عينة 9) رقم يتضح من اجلدول     
الدراسة من طالب كلية اآلداب حول درجة استخدام أعضاء 
هيئة التدريس يف جامعة امللك سعود لعبارات اسرتاتيجية 

الذهين، وبلغ املتوسط احلسايب العام هلذه العصف 
( وهو متوسط يقع يف الفئة 4.0من  2.63االسرتاتيجية )

الثالثة من فئات املقياس الرباعي مما يعين أن أفراد العينة من 
طالب كلية اآلداب يرون استخدام أعضاء هيئة التدريس 

 بدرجة )متوسطة( وذلك بشكل اسرتاتيجية العصف الذهين
وعلى مستوى العبارات فقد تراوح املتوسط احلسايب عام. 

لدرجة استخدام أعضاء هيئة التدريس يف جامعة امللك سعود 
من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة من طالب كلية اآلداب ما 

( درجات وهي 4( درجة من أصل )2.72 – 2.55بني )
متوسطات تقابل درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس يف 

ك سعود )بدرجة متوسطة( أي أن أفراد عينة جامعة املل
الدراسة من طالب كلية اآلداب يرون استخدام أعضاء هيئة 
التدريس مجيع عبارات اسرتاتيجية العصف الذهين بدرجة 

على )متوسطة(، وهي مرتبة تنازليا  حسب املتوسط احلسايب 
)يزودنا عضو هيئة التدريس مبجموعة من القواعد  :النحو اآليت

اهيم  املتعلقة بالدرس من خالل العصف الذهين( يف واملف
(، )يشجعنا عضو هيئة 2.72املرتبة األوىل ومتوسط حسايب )

التدريس على املشاركة برأينا من خالل تقسيمنا إىل جمموعات 
صغرية يف جلسات العصف الذهين( يف املرتبة الثانية ومتوسط 

أجيل (، )يدربنا عضو هيئة التدريس على  ت2.61حسايب )
نقد أفكار اآلخرين أثناء جلسات العصف الذهين( يف املرتبة 

وبالنظر إىل قيم (. 2.55سط حسايب )الثالثة واألخرية ومتو 
االحنراف املعياري يف اجلدول السابق نالحظ أن قيم االحنراف 
املعياري لعبارات اسرتاتيجية العصف الذهين احنصرت بني 

عياري للعبارة املراف حنقيمة لال أقل ت( وكان1.11، 0.87)
)يزودنا عضو هيئة التدريس مبجموعة من القواعد واملفاهيم  
املتعلقة بالدرس من خالل العصف الذهين( مما يدل على أهنا 
أكثر العبارات اليت تقاربت آراء أفراد العينة حوهلا، وكانت 

يشجعنا عضو هيئة  أكرب قيمة لالحنراف املعياري للعبارة )
املشاركة برأينا من خالل تقسيمنا إىل جمموعات التدريس على 

صغرية يف جلسات العصف الذهين( مما يدل على أهنا أكثر 
 عبارة اختلفت حوهلا أفراد العينة من طالب كلية اآلداب.
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 (10)  جدول رقم
 استراتيجية التعيينات 

بدرجة   العبارة م
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

ال 
 ينطبق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
يب المعياري

لترت
ا

 

يقوم عضو هيئة التدريس بتحديد التعيني  26
 املناسب لقدراتنا وإمكاناتنا.

 3 0.87 2.65 10 31 43 16 ت
% 16.0 43.0 31.0 10.0 

حيدد عضو هيئة التدريس بعض أجزاء املقرر  27
 ويطلب منا دراستها مث يناقشنا فيها.

 2 0.93 2.97 7 23 36 34 ت
% 34.0 36.0 23.0 7.0 

يكلفنا عضو هيئة التدريس بإعداد ملخص  28
 عن موضوع معني له عالقة بالدرس.

 1 0.91 3.06 7 17 39 37 ت
% 37.0 39.0 17.0 7.0 

  0.90 2.89 المتوسط العام
 (0.05مستوى الداللة اإلحصائية )

( وجهات نظر أفراد عينة 10) رقم يتضح من اجلدول    
الدراسة من طالب كلية اآلداب حول درجة استخدام أعضاء 
هيئة التدريس يف جامعة امللك سعود لعبارات اسرتاتيجية 

االسرتاتيجية التعيينات، وبلغ املتوسط احلسايب العام هلذه 
( وهو متوسط يقع يف الفئة الثالثة من فئات 4.0من  2.89)

املقياس الرباعي مما يعين أن أفراد العينة من طالب كلية 
اآلداب يرون استخدام أعضاء هيئة التدريس اسرتاتيجية 

وعلى ت بدرجة )متوسطة( وذلك بشكل عام. التعيينا
لدرجة مستوى العبارات فقد تراوح املتوسط احلسايب 

استخدام أعضاء هيئة التدريس يف جامعة امللك سعود من 
وجهة نظر أفراد عينة الدراسة من طالب كلية اآلداب ما بني 

( درجات وهي 4( درجة من أصل )3.06 – 2.65)
متوسطات تقابل درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس يف 
جامعة امللك سعود )بدرجة متوسطة( أي أن أفراد عينة 

من طالب كلية اآلداب يرون استخدام أعضاء هيئة  الدراسة
التدريس مجيع عبارات اسرتاتيجية التعيينات بدرجة 

على حسب املتوسط احلسايب  )متوسطة(، وهي مرتبة تنازليا  

)يكلفنا عضو هيئة التدريس بإعداد ملخص  :النحو اآليت
عن موضوع معني له عالقة بالدرس( يف املرتبة األوىل 

(، )حيدد عضو هيئة التدريس بعض 3.06) ومتوسط حسايب
أجزاء املقرر ويطلب منا دراستها مث يناقشنا فيها( يف املرتبة 

(، )يقوم عضو هيئة التدريس 2.97الثانية ومتوسط حسايب )
بتحديد التعيني املناسب لقدراتنا وإمكاناتنا( يف املرتبة الثالثة 

 (.2.65واألخرية ومتوسط حسايب )
االحنراف املعياري يف اجلدول السابق جند  ومبالحظة قيم    

أن قيم االحنراف املعياري لعبارات اسرتاتيجية التعيينات 
حنراف قيمة لالأقل  ت( وكان0.93، 0.87احنصرت بني )

بتحديد التعيني للعبارة )يقوم عضو هيئة التدريس عياري امل
وإمكاناتنا( مما يدل على أهنا أكثر العبارات  املناسب لقدراتنا

اليت تقاربت آراء أفراد العينة حوهلا، وكانت أكرب قيمة 
حيدد عضو هيئة التدريس بعض  لالحنراف املعياري للعبارة )

 أجزاء املقرر
ويطلب منا دراستها مث يناقشنا فيها( مما يدل على أهنا أكثر 

 .الب كلية اآلدابعبارة اختلفت حوهلا أفراد العينة من ط

 (11جدول )
 استراتيجية فكر...زاوج...شارك 
بدرجة  العبارة م

 كبيرة
بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

ال 
 ينطبق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
يب المعياري

لترت
ا

 

 2 1.06 2.4 26 26 30 18 تيقوم عضو هيئة التدريس بتقسيمنا إىل أزواج  29
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بدرجة  العبارة م
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

ال 
 ينطبق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
يب المعياري

لترت
ا

 

لنتناقش فيما بيننا، ويتيح لنا فرصة لنفكر معا  يف 
 سؤال مطروح لبضع دقائق.

% 18.0 30.0 26.0 26.0 

يطرح  علينا عضو هيئة التدريس سؤاال  أو مسألة  30
من كل رتبط مبا شرحه من معلومات ويطلب ت

 واحد منا أن يفكر يف السؤال مبفرده ملدة دقيقة.

 1 0.92 2.84 8 27 38 27 ت
% 27.0 38.0 27.0 8.0 

يقسمنا عضو هيئة التدريس إىل  أزواج  ويطرح  31
علينا سؤاال مث يطلب منا تقدمي ما توصلنا إليه من 

 حلول حول السؤال املطروح.

 3 0.99 2.39 21 35 28 16 ت

% 16.0 28.0 35.0 21.0 

  0.99 2.54 المتوسط العام
 (0.05مستوى الداللة اإلحصائية )

( وجهات نظر أفراد عينة الدراسة 11)رقم اجلدول  يبني    
من طالب كلية اآلداب حول درجة استخدام أعضاء هيئة 

فكر ت اسرتاتيجية التدريس يف جامعة امللك سعود لعبارا
وبلغ املتوسط احلسايب العام هلذه  ..زاوج...شارك،

( وهو متوسط يقع يف الفئة 4.0من  2.61االسرتاتيجية )
الثالثة من فئات املقياس الرباعي مما يعين أن أفراد العينة من 
طالب كلية اآلداب يرون استخدام أعضاء هيئة التدريس 

لك اسرتاتيجية فكر ..زاوج...شارك بدرجة )متوسطة( وذ
 بشكل عام.

على مستوى العبارات فقد تراوح املتوسط احلسايب و        
لدرجة استخدام أعضاء هيئة التدريس يف جامعة امللك سعود 
من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة من طالب كلية اآلداب ما 

( درجات وهي 4( درجة من أصل )2.84 – 2.39بني )
متوسطات تقابل درجيت استخدام أعضاء هيئة التدريس يف 

 أيتمتوسطة، بدرجة قليلة( وفيما يجامعة امللك سعود )بدرجة 
 نتناول عبارات اسرتاتيجية فكر ..زاوج...شارك بالتفصيل:

جاء استخدام أعضاء هيئة التدريس يف جامعة امللك     
راد عينة الدراسة من الطالب للعبارة سعود من وجهة نظر أف

)يطرح  علينا عضو هيئة التدريس سؤاال  أو مسألة ترتبط مبا 
شرحه من معلومات ويطلب  من كل واحد منا أن يفكر يف 
السؤال مبفرده ملدة دقيقة( بدرجة )متوسطة( ويف املرتبة األوىل 

جاء استخدام أعضاء  يف حني(، 2.84ومبتوسط حسايب )
ريس يف جامعة امللك سعود من وجهة نظر أفراد عينة هيئة التد

الدراسة من الطالب للعبارتني )يقوم عضو هيئة التدريس 
بتقسيمنا إىل أزواج لنتناقش فيما بيننا، ويتيح لنا فرصة لنفكر 

ئق، يقسمنا عضو هيئة معا  يف سؤال مطروح لبضع دقا
دمي ما  مث يطلب منا تقويطرح علينا سؤاال   التدريس إىل أزواج

توصلنا إليه من حلول حول السؤال املطروح( بدرجة )قليلة( 
 ،2.40حسايب )ويف املرتبتني الثانية والثالثة واألخرية ومبتوسط 

املعياري يف  إىل قيم االحنراف وبالنظر( على الرتتيب. 2.39
اجلدول السابق أن قيم االحنراف املعياري لعبارات اسرتاتيجية 

 ت( وكان1.06، 0.92احنصرت بني )فكر ..زاوج...شارك 
للعبارة )يطرح  علينا عضو هيئة عياري املحنراف قيمة لالأقل 

ترتبط مبا شرحه من معلومات التدريس سؤاال  أو مسألة 
من كل واحد منا أن يفكر يف السؤال مبفرده ملدة  ويطلب

دقيقة( مما يدل على أهنا أكثر العبارات اليت تقاربت آراء أفراد 
حوهلا، وكانت أكرب قيمة لالحنراف املعياري للعبارة العينة 

)يقوم عضو هيئة التدريس بتقسيمنا إىل أزواج لنتناقش فيما 
بيننا، ويتيح لنا فرصة لنفكر معا  يف سؤال مطروح لبضع 
دقائق( مما يدل على أهنا أكثر عبارة اختلفت حوهلا أفراد 

 العينة من طالب كلية اآلداب.
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 (12دول )ج
 استراتيجية المناقشة الصغيرة 

بدرجة   العبارة م
 كبرية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

ال 
 ينطبق

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

يقوم عضو هيئة التدريس بتقسيمنا إىل جمموعات صغرية  32
 ع الدرس.يموضوع من مواضلنتناقش يف 

 0.88 2.5 13 37 37 13 ت
% 13.0 37.0 37.0 13.0 

 (0.05مستوى الداللة اإلحصائية )
( وجهات نظر أفراد عينة 12)رقم يتضح من اجلدول و     

الدراسة من طالب كلية اآلداب حول درجة استخدام أعضاء 
هيئة التدريس يف جامعة امللك سعود لعبارات اسرتاتيجية 

بلغ املتوسط احلسايب للعبارة )يقوم عضو  إذاملناقشة الصغرية، 
هيئة التدريس بتقسيمنا إىل جمموعات صغرية لنتناقش يف 

( وهو متوسط 4.0من  2.50) (الدرسع يموضوع من مواض
يقع يف الفئة الثانية من فئات املقياس الرباعي مما يعين أن درجة 
استخدام أعضاء هيئة التدريس يف جامعة امللك سعود من 
وجهة نظر أفراد عينة الدراسة من الطالب السرتاتيجية املناقشة 

 الصغرية بدرجة )قليلة( وذلك بشكل عام.

 ( 13جدول )
 استراتيجية التلخيص

بدرجة   العبارة م
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

ال 
 ينطبق

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

يطلب منا عضو هيئة التدريس تلخيص الدرس الذي  33
 قدمه لنا.

 0.92 2.67 11 31 38 20 ت

  (0.05مستوى الداللة اإلحصائية )
وجهات نظر أفراد عينة الدراسة  يوضح (13)رقم اجلدول     

من طالب كلية اآلداب حول درجة استخدام أعضاء هيئة 
التدريس يف جامعة امللك سعود لعبارات اسرتاتيجية التلخيص، 

بلغ املتوسط احلسايب للعبارة )يطلب منا عضو هيئة  إذ
( 4.0من  2.67التدريس تلخيص الدرس الذي قدمه لنا( )

وهو متوسط يقع يف الفئة الثالثة من فئات املقياس الرباعي مما 
يعين أن درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس يف جامعة امللك 
 سعود من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة من الطالب

 السرتاتيجية التلخيص بدرجة )متوسطة( وذلك بشكل عام.

 (14جدول ) 
 استراتيجيات التعلم النشط 

 الترتيب درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك سعود المتوسط الحسابي العام االستراتيجية م
 6 بدرجة متوسطة 2.87 اسرتاتيجية التعلم التعاوين. 1
 1 بدرجة كبرية 3.35 اسرتاتيجية املناقشة. 2
 3 بدرجة متوسطة 2.98 اسرتاتيجية االستقراء. 3
 4 بدرجة متوسطة 2.96 اسرتاتيجية حل املشكالت. 4
 10 بدرجة متوسطة 2.55 .اسرتاتيجية اخلريطة املفاهيمية 5
 2 بدرجة متوسطة 3.12 األسئلة.اسرتاتيجية  6
 9 بدرجة متوسطة 2.61 .اسرتاتيجية املشروع 7
 8 بدرجة متوسطة 2.63 اسرتاتيجية العصف الذهين. 8
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 الترتيب درجة استخدام أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك سعود المتوسط الحسابي العام االستراتيجية م
 5 بدرجة متوسطة 2.89 اسرتاتيجية التعيينات. 9

 11 بدرجة متوسطة 2.54 اسرتاتيجية فكر ..زاوج...شارك. 10
 12 بدرجة قليلة 2.50 اسرتاتيجية املناقشة الصغرية. 11
 7 بدرجة متوسطة 2.67 اسرتاتيجية التلخيص. 12

  بدرجة متوسطة 2.81 املتوسط العام
 (0.05مستوى الداللة اإلحصائية )

( أن املتوسط العام الستخدام 14)رقم من اجلدول  يتضح   
تدريس اللغة هيئة التدريس يف جامعة امللك سعود يف  أعضاء

العربية لطالب كلية اآلداب من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة 
( أي يقابل درجة االستخدام )بدرجة 2.81من الطالب بلغ )

متوسطة(، وقد جاء استخدام اسرتاتيجية املناقشة يف املرتبة 
( أي أن استخدام أعضاء 3.35بلغ متوسطها العام ) إذاألوىل 

اتيجية من وجهة نظر أفراد عينة هيئة التدريس هلذه االسرت 
 الدراسة من الطالب )بدرجة كبرية( 

استخدام معظم االسرتاتيجيات األخرى بدرجة  بينما جاء
بلغ  إذاسرتاتيجية األسئلة  )متوسطة(، وكان أكثرها استخداما  

 متوسطها احلسايب 
 بدرجة متوسطة اسرتاتيجية ما  (، وكان أقل استخدا3.12)
 (، وأقل 2.54بلغ متوسطها ) إذفكر ..زاوج...شارك  

 (2.5بلغ ) إذمتوسط حسايب السرتاتيجية املناقشة الصغرية 
 أعضاء هيئة التدريس هلا بدرجة قليلة مما يعين أن استخدام  

 وذلك من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة من الطالب.

 ( 15جدول )
استراتيجيات التعلم النشط في تدريس اللغة العربية والتي ترجع إلى اختالف متغير المستوى الدراسي  باستخدام اختبار تحليل التباين 

 (ANOVAاألحادي )
 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات مصدر التباين االستراتيجية

 **0.002 4.03 1.63 5 8.16 بني اجملموعات التعلم التعاوين اسرتاتيجية
 0.40 94 38.02 داخل اجملموعات

 **0.004 3.71 1.27 5 6.33 بني اجملموعات املناقشة اسرتاتيجية
 0.34 94 32.08 داخل اجملموعات

 *0.011 3.19 1.20 5 6.01 بني اجملموعات االستقراء اسرتاتيجية
 0.38 94 35.41 داخل اجملموعات

 **0.00 5.71 1.89 5 9.46 بني اجملموعات حل املشكالت اسرتاتيجية
 0.33 94 31.14 داخل اجملموعات

 *0.017 2.93 1.85 5 9.25 بني اجملموعات اخلريطة املفاهيمية اسرتاتيجية
 0.63 94 59.25 داخل اجملموعات

 0.114 1.83 0.57 5 2.86 بني اجملموعات األسئلة اسرتاتيجية
 0.31 94 29.33 داخل اجملموعات

 0.132 1.74 0.87 5 4.34 بني اجملموعات املشروع اسرتاتيجية
 0.50 94 46.85 داخل اجملموعات

 **0.00 5.79 3.20 5 15.98 بني اجملموعات العصف الذهين اسرتاتيجية
 0.55 94 51.86 داخل اجملموعات

 0.055 2.26 1.10 5 5.51 بني اجملموعات التعيينات اسرتاتيجية
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 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات مصدر التباين االستراتيجية
 0.49 94 45.80 داخل اجملموعات

 *0.037 2.48 1.34 5 6.70 بني اجملموعات فكر ..زاوج...شارك اسرتاتيجية
 0.54 94 50.78 داخل اجملموعات

 0.239 1.38 1.05 5 5.26 بني اجملموعات املناقشة الصغرية اسرتاتيجية
 0.76 94 71.74 داخل اجملموعات

 0.292 1.25 1.05 5 5.24 بني اجملموعات التلخيص اسرتاتيجية
 0.84 94 78.87 داخل اجملموعات

 (0.01(، ** يعني مستوى الداللة )0.05* يعني مستوى الداللة )
  (16جدول رقم )

والتي ترجع إلى اختالف متغير استراتيجيات التعلم النشط في تدريس اللغة العربية نتائج المقارنات البعديّة لبيان الفروق حول درجة استخدام 
 المستوى الدراسي اختبار شيفيه

 السابع السادس الخامس الرابع الثالث االنحراف المعياري المتوسط العدد المستوى الدراسي االستراتيجية
 - - - - - 0.56 3.38 22 الثالث التعلم التعاوني استراتيجية

 - - - - 0.45 0.58 2.93 10 الرابع
 - - - 0.31 *0.76 0.69 2.62 30 اخلامس
 - - 0.24 0.07 0.51 0.67 2.87 10 السادس
 - 0.14 0.10 0.21 0.66 0.61 2.72 18 السابع
 0.01 0.13 0.11 0.20 0.65 0.68 2.73 10 الثامن

 - - - - - 0.32 3.70 22 الثالث المناقشة استراتيجية
 - - - - 0.00 0.19 3.70 10 الرابع

 - - - 0.46 0.45 0.60 3.24 30 اخلامس
 - - 024 *0.70 *0.70 0.80 3.00 10 السادس
 - 0.28 0.03 0.42 0.42 0.74 3.28 18 السابع
 0.21 0.07 0.18 *0.63 *0.63 0.66 3.07 10 الثامن

 - - - - - 0.65 3.27 22 الثالث االستقراء استراتيجية
 - - - - 0.11 0.55 3.17 10 الرابع

 - - - 0.46 *0.56 0.44 2.71 30 اخلامس
 - - 0.01 0.47 *0.57 0.79 2.70 10 السادس
 - 0.49 0.47 0.02 0.09 0.66 3.19 18 السابع
 0.29 0.20 0.19 0.27 0.37 0.77 2.90 10 الثامن

 - - - - - 0.47 3.39 22 الثالث حل المشكالت استراتيجية
 - - - - 0.03 0.19 3.37 10 الرابع

 - - - *0.73 *0.76 0.62 2.63 30 اخلامس
 - - 0.20 0.53 0.56 0.59 2.83 10 السادس
 - 0.02 0.22 0.51 0.54 0.63 2.85 18 السابع
 0.01 0.03 0.23 0.50 0.53 0.76 2.87 10 الثامن

 - - - - - 0.66 3.08 22 الثالث الخريطة المفاهيمية استراتيجية
 - - - - 0.58 1.19 2.50 10 الرابع

 - - - 0.26 *0.83 0.76 2.24 30 اخلامس
 - - 0.12 0.13 0.71 0.84 2.37 10 السادس
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 السابع السادس الخامس الرابع الثالث االنحراف المعياري المتوسط العدد المستوى الدراسي االستراتيجية
 - 0.19 0.31 0.06 0.52 0.86 2.56 18 السابع
 0.01 0.20 0.32 0.07 0.51 0.45 2.57 10 الثامن

 - - - - - 0.54 3.18 22 الثالث العصف الذهني استراتيجية
 - - - - 0.08 0.47 3.10 10 الرابع

 - - - 0.86 *0.94 0.87 2.24 30 اخلامس
 - - 0.56 0.30 0.38 0.57 2.80 10 السادس
 - 0.52 0.03 0.82 *0.90 0.87 2.28 18 السابع
 0.26 0.27 0.29 0.57 0.65 0.83 2.53 10 الثامن

 - - - - - 0.59 3.00 22 الثالث فكر ..زاوج...شارك استراتيجية
 - - - - 0.40 0.72 2.60 10 الرابع

 - - - 0.22 *0.62 0.70 2.38 30 اخلامس
 - - 0.01 0.23 *0.63 0.64 2.37 10 السادس
 - 0.05 0.06 0.29 *0.69 0.90 2.31 18 السابع
 0.25 0.20 0.19 0.03 0.43 0.89 2.57 10 الثامن

 (0.01(، ** يعين مستوى الداللة )0.05* يعين مستوى الداللة )

 ا  فروق وجد أن هناك من خالل اختبار التباين األحادي
ذات داللة إحصائية يف استجابات أفراد الدراسة من طالب 
كلية اآلداب جبامعة امللك سعود الستخدام أعضاء هيئة 
التدريس بعض اسرتاتيجيات التعلم النشط يف تدريس اللغة 
العربية وهي )اسرتاتيجية التعلم التعاوين، اسرتاتيجية املناقشة، 

شكالت، اسرتاتيجية اسرتاتيجية االستقراء، اسرتاتيجية حل امل
اخلريطة املفاهيمية، اسرتاتيجية العصف الذهين، اسرتاتيجية 

 (0.01 ،0.05فكر ..زاوج...شارك( عند مستويي داللة )
البعدية اره الفروق ( إلظهScheffeجري اختبار شيفيه )وقد ا  

( حول درجات 0.05ذات الداللة اإلحصائية عند مستوى )
  .استخدام االسرتاتيجيات

استراتيجية التعلم التعاوني واستراتيجية الخريطة  -
توجد فروق دالة بني جمموعة عينة الدراسة من  المفاهيمية:

طالب املستوى الثالث وبني جمموعة عينة الدراسة من طالب 
املستوى اخلامس وكانت هذه الفروق لصاحل جمموعة طالب 

من طالب أي أن جمموعة عينة الدراسة  ؛املستوى الثالث
استخدام أعضاء هيئة التدريس لكل من  املستوى الثالث يرون

اسرتاتيجييت التعلم التعاوين واخلريطة املفاهيمية أكثر من 
 جمموعة عينة الدراسة من طالب املستوى اخلامس.

توجد فروق دالة بني جمموعة عينة  استراتيجية المناقشة: -
ن ناحية الدراسة من طالب كل من املستويني الثالث والرابع م

وبني جمموعة عينة الدراسة من طالب كل من املستويني 
السادس والثامن وكانت هذه الفروق لصاحل جمموعة عينة 

أي أن  ،الدراسة من طالب كل من املستويني الثالث والرابع
جمموعة عينة الدراسة من طالب كل من املستويني الثالث 

اتيجية والرابع يرون استخدام أعضاء هيئة التدريس السرت 
املناقشة أكثر من جمموعة عينة الدراسة من طالب كل من 

 املستويني السادس والثامن.
: توجد فروق دالة بني جمموعة عينة استراتيجية االستقراء -

الدراسة من طالب املستوى الثالث من ناحية وبني جمموعة 
عينة الدراسة من طالب كل من املستويني اخلامس والسادس 

فروق لصاحل جمموعة عينة الدراسة من طالب وكانت هذه ال
أي أن جمموعة عينة الدراسة من طالب  ؛املستوى الثالث

املستوى الثالث يرون استخدام أعضاء هيئة التدريس 
السرتاتيجية االستقراء أكثر من جمموعة عينة الدراسة من 

 طالب كل من املستويني اخلامس والسادس.
فروق دالة بني  توجد استراتيجية حل المشكالت: -

جمموعة عينة الدراسة من طالب املستوى اخلامس من ناحية 
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وبني جمموعة عينة الدراسة من طالب كل من املستويني 
الثالث والرابع وكانت هذه الفروق لصاحل جمموعة عينة الدراسة 
من طالب كل من املستويني الثالث والرابع، أي أن جمموعة 

ستويني الثالث والرابع يرون عينة الدراسة من طالب كل من امل
استخدام أعضاء هيئة التدريس السرتاتيجية حل املشكالت 

 أكثر من جمموعة عينة الدراسة من طالب املستوى اخلامس.
توجد فروق دالة بني جمموعة  استراتيجية العصف الذهني: -

عينة الدراسة من طالب املستوى الثالث من ناحية وبني 
طالب كل من املستويني اخلامس  جمموعة عينة الدراسة من

والسابع وكانت هذه الفروق لصاحل جمموعة عينة الدراسة من 
أي أن جمموعة عينة الدراسة من  ؛طالب املستوى الثالث

طالب املستوى الثالث يرون استخدام أعضاء هيئة التدريس 
السرتاتيجية العصف الذهين أكثر من جمموعة عينة الدراسة 

 تويني اخلامس والسابع.من طالب كل من املس
توجد فروق دالة بني  استراتيجية فكر ..زاوج...شارك: -

جمموعة عينة الدراسة من طالب املستوى الثالث من ناحية 
وبني جمموعة عينة الدراسة من طالب كل من املستويات 
اخلامس والسادس والسابع وكانت هذه الفروق لصاحل جمموعة 

أي أن جمموعة عينة  ؛الثالثعينة الدراسة من طالب املستوى 
الدراسة من طالب املستوى الثالث يرون استخدام أعضاء 
هيئة التدريس السرتاتيجية العصف الذهين أكثر من جمموعة 
عينة الدراسة من طالب كل من املستويات اخلامس والسادس 

 .والسابع

 مناقشة نتائج الدراسة:
نوقشت نتائج هذه الدراسة وفقا  للتساؤالت اليت استندت   

إليها، واليت أجابت عن وجهات نظر طالب كلية اآلداب يف 
جامعة امللك سعود حول واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس 

العربية، وميكن السرتاتيجيات التعلم النشط يف تدريس اللغة 
 :اآليت توضيح النتائج يف

ما واقع استخدام أعضاء هيئة ؤال األول: فيما يتعلق بالس  
التدريس بكلية اآلداب في جامعة الملك سعود الستراتيجيات 

؟ فقد أثبتت الدراسة التعلم النشط في تدريس اللغة العربية
استخدام أعضاء هيئة التدريس السرتاتيجيات التعلم  النشط 

وبدرجة بدرجة كبرية السرتاتيجييت املناقشة واخلريطة املفاهيمية، 
 متوسطة يف كل من اسرتاتيجيات التعلم التعاوين، االستقراء،

حل املشكالت، األسئلة، املشروع، العصف الذهين، 
التعيينات، فكر زاوج شارك، والتلخيص، وبدرجة قليلة يف 
اسرتاتيجية التلخيص. وهذه النتيجة تشري إىل أن أعضاء هيئة 

ط بنسبة التدريس يستخدمون اسرتاتيجيات التعلم النش
ناقشة واخلريطة املفاهيمية متوسطة باستثناء اسرتاتيجييت امل

 تستخدمان بدرجة كبرية ، ويعزي الدارس ذلك إىل نياللت
سهولة استخدام االسرتاتيجيتني يف تدريس اللغة العربية. وتتفق 

( يف استخدام 2010هذه النتيجة مع دراسة الطيطي )
 طة، ومع دراسة آلاسرتاتيجيات التعلم النشط بدرجة متوس

( يف ممارسة املعلمني السرتاتيجيات األسئلة 1420سليمان )
(  يف 1996إصبع ) وحل املشكالت، ومع دراسة أيب

استخدام بعض اسرتاتيجيات التعلم النشط، ومع دراسة 
( يف ممارسة اسرتاتيجيات حل املشكالت، 2009القحطاين )

 والتعلم التعاوين .
ماهي أكثر استراتيجيات أما فيما يتعلق بالسؤال الثاين:     

لية  التعلم النشط التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس في ك
 ؟ستخدامًا في تدريس اللغة العربيةا اآلداب في جامعة الملك سعود

فقد أثبتت الدراسة أن أكثر اسرتاتيجيات التعلم النشط اليت 
املناقشة  تامها اسرتاتيج ضاء هيئة التدريسيستخدمها أع

واخلريطة املفاهيمية، ويعزي الدارس هذه النتيجة ملناسبة هاتني 
االسرتاتيجيتني لتدريس اللغة العربية. وتتفق هذه الدراسة مع 

(  H1420( ودراسة وآل سليمان )2009دراسة القحطاين )
 يف استخدام اسرتاتيجية األسئلة.

هل يوجد اختالف في استخدام وخبصوص السؤال الثالث:  -
أعضاء هيئة التدريس بكلية اآلداب في جامعة الملك سعود 
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الستراتيجيات التعلم النشط في تدريس اللغة العربية  يعزى إلى 
فقد أثبتت الدراسة وجود  ؟اآلداب متغير مستويات طالب كلية

فروق ذات داللة إحصائية يف استخدام )اسرتاتيجية التعلم 
سرتاتيجية املناقشة، اسرتاتيجية االستقراء، اسرتاتيجية التعاوين، ا

حل املشكالت، اسرتاتيجية اخلريطة املفاهيمية، اسرتاتيجية 
العصف الذهين، اسرتاتيجية فكر ..زاوج...شارك( عند 

تالف متغري ( ترجع الخ0.01، 0.05مستويي داللة )
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  يف حنياملستوى الدراسي 

حول باقي االسرتاتيجيات، ويعزي الدارس ذلك الختالف 
أعضاء هيئة التدريس حسب املستويات يف استخدامهم 

 السرتاتيجيات التعلم النشط.

 توصيات الدراسة:
 بناء على نتائج الدراسة يوصي الدارس باآليت:

الفرص أن تتيح كلية اآلداب يف جامعة امللك سعود  -1
للتدريب على استخدام أكرب عدد من اسرتاتيجيات التعلم 

 النشط يف الداخل واخلارج.
إصدار جهات االختصاص كتيبات ومطويات ألعضاء  -2

هيئة التدريس يف كلية اآلداب يف جامعة امللك سعود تسهم 
 يف زيادة خرباهتم يف التعلم النشط.

يف عقد الندوات والدورات التدريبية وحلقات النقاش  -3
أقسام اللغة العربية لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس يف 

 .استخدام اسرتاتيجيات التعلم النشط

 المراجع:
اسرتاتيجيات التعلم النشط وتنمية  .(2003د )ابن ياسني، ثناء حممد أمح

 ،عمليات العلم: األمهية واملعوقات من وجهة نظر معلمات العلوم
(، 44)2، ، السعوديةالرتبية وعلم النفسدراسات عربية يف  السعودية،

47–104.   
 الثاين للصف التاريخ معلمي ممارسة مدى .(1996)، عمر صبحي إصبع أبو

: دراسة احلكومي  الثانوية املدارس يف الفاعل التعليم ملبادئ األديب الثانوي
 .196 – 171(، 2)13 جملة سلسلة العلوم اإلنسانية، األردن،تقوميية، 

، العلوم تدريس يف حديثة اسرتاتيجيات (.1999)محدان صبحي جاللة، أبو
 .الفالح مكتبةالكويت، 

 مفاهيم، العامة، التدريس طرق أساسيات (.1983) الدين حمب صاحل، أبو
   .والتوزيع للنشر اهلدى دارالرياض،  ،مهارات خطوات،

 .والتوزيع للنشر املعتز ،عمان ،اسرتاتيجيات (.2007) ذيب شاهر شريخ، أبو
 هذا معلمو يستخدمها اليت الفقه مقرر تدريس أساليب .(١٤٢٠) سليمان آل

رسالة ماجستري  ،السعودية العربية اململكة يف املتوسطة املرحلة يف املقرر
 غري منشورة، كلية الرتبية ، جامعة امللك سعود.

اسرتاتيجيات  .(2012) واخلزاعلة، حممد سلمان ؛بودي، زكي بن عبد العزيز
 .والتوزيع للنشر زمزم، عمان ، التدريس
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Abstract: This study aimed to identify the reality of the use of teaching staff in the Faculty of Arts at King Saud University 

for active learning strategies in teaching Arabic language, It relied on the descriptive analytical approach and the  

investigation  tool in the data collection process, the study population covered students of the Faculty of Arts in the 

Department of Arabic Language, King Saud University, where it was applied to a sample of 100 students, The study included 

twelve strategies: discussion, questions, problem solving, collaborative learning, concept maps, project, summary, small 

discussion, brainstorming, induction, co-husband thought, recruitment and induction The study lead to several results,  

including: that faculty members use  to some extent appropriately the  active learning strategies in the teaching of Arabic 

language and that the most common strategies used by faculty members are discussion and conceptual maps, while The least 

used strategy is the small discussion strategy. The study presents some recommendations, including: The Faculty of Arts at 

King Saud University offers opportunities for training on large number of using active learning strategies in the Faculty and 

outside of it and issuing, by specialists, manuals and brochures for faculty members in this Faculty that contribute in 

increasing their active learning experience. 
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