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  أثر استخذام طريقة التعلن النشط يف حتصيل قواعذ
 اللغة العربية لذى طلبة الصف الثاهي األساسي باألردى

 ممخص:
ىدفت ىذه الدراسة إلى تعرؼ أثر استخداـ طريقة التعمـ النشط في تحصيؿ 

تّكوف و  ية الشمالية الغربية،قواعد المغة العربية لدى طمبة الصؼ الثامف األساسي في الباد
جتمع الدراسة مف جميع طمبة الصؼ الثامف األساسي في المدارس التابعة لمديرية م

ـ، والبالغ 5133/5132التربية والتعميـ لمواء البادية الشمالية الغربية لمعاـ الدراسي 
 اً ( ذكور 3312( طالبا وطالبة مف الصؼ الثامف األساسي منيـ )5355عددىـ )

، رية التربية والتعميـ لمواء البادية الشمالية الغربية. وبحسب إحصائية مدياً ( إناث3551و)
%( مف مجتمع 4.13يمثموف ما نسبتو )طالبًا وطالبة ( 515تكونت عينة الدراسة مف )و 

تـ اختيار المدارس بطريقة العينة العشوائية الطبقية البسيطة، وتوزيعيا و الدراسة تقريبًا. 
الدراسة قاـ الباحث بإعداد  جراءناث، ولعمى ثماني شعب دراسية مف مدارس الذكور وال 

عداد اختبار  تّكوف و تحصيمي ليذا الغرض، نماذج التدريس وفؽ طريقة التعمـ النشط، وا 
( أسئمة مف نوع االختيار مف متعدد، وبعد جمع البيانات وتفريغيا تمت 31االختبار مف )

، وطرؽ إحصائية تحميمية معالجتيا باستخداـ المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية
  (.ANCOVAمناسبة تضمنت تحميؿ التبايف المصاحب )

الدراسة  مجموعتي : وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيفالدراسةنتائج وأظيرت 
لصالح الناث، ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف لطمبة ا نوعتعزى إلى متغير 

التي درست قواعد )جموعة التجريبية الدراسة التجريبية والضابطة لصالح الم مجموعتي
، وفي ضوء النتائج التي أسفرت (المغة العربية مف خالؿ استخداـ طريقة التعمـ النشط

 مف التوصيات العممية والعممية. اً الباحث عددقدـ عنيا ىذه الدراسة 
 بية.طريقة التعمـ النشط، قواعد المغة العربية، البادية الشمالية الغر  الكممات المفتاحية:
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Abstract: 

The Effect of Using Active Learning Method  

on the Achievement of Arabic Language Grammar  

of the Basic Eighth Grade Students  

in Northern-West Badia 

This study aimed at identifying the impact of the use of 

active learning method on the achievement of the Arabic language 

grammar of the eighth grade students in the Northern - West 

Badia students. The study population consisted of all the students 

in the basic eighth grade in the Directorate of Education of 

Northern-West Badia for the academic year 2015/2016 , totaling 

(2422) students (1195 males and 1227 females) according to the 

statistics of the Directorate. The study sample consisted of 202 

students, representing a rate of (8.34%) of the study population. 

Schools were chosen as simple stratified random sample, and it 

was distributed to the study sample (male and female) schools. For 

the purposes of the study, the researcher prepared teaching 

models according to the method of active learning, and a test was 

prepared for this purpose in order to measure the achievement in 

Arabic grammar. The test consisted of (10) questions of multiple 

choice. After collection, data were processed using descriptive 

statistical methods represented in means, and standard deviations. 

Suitable statistical and analytical methods were used also, 

including (ANCOVA).  

The study showed the following results: the existence of 

significant differences between the study groups attributed to the 

variable of sex in favor of females, and the presence of statistically 

significant differences between the experimental and control 

groups in favor of the experimental group who studied Arabic 

grammar through the use of active learning method. In light of 

the results, the researcher recommended a number of scientific 

and practical recommendations. 

Keywords: Active learning method, Arabic language grammatical 

rules, Northern-West Badia. 

 مقدمة:
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في ظؿ التطور العممي والتكنولوجي المشيود في الوقت المعاصر، استجابت 
تحقيؽ األنظمة التربوية في مختمؼ دوؿ العالـ ألثاره بالتوجو نحو تطوير المناىج بقصد 

مخرجات تعمـ راقية، وكاف اىتماـ التربوييف بالتطوير لطرائؽ وأساليب تدريس المغة العربية 
التي تساعد عمى إثارة التفكير وتنمية الميوؿ والقدرات مف خالؿ امتالؾ وسائؿ اكتساب 
دارتيا، مما يؤدي إلى إنتاج جيؿ خالؽ ومبدع ومنتج لممعرفة وقادر عمى  المعرفة وا 

 معطيات العصر وتقمباتو. التكيؼ مع
تقتصر عمى تحصيؿ المادة التعميمية  في عصر المعمومات فإف ميمة التعميـ الو 

التركيز عمى األفكار األساسية لممادة المتعمميف و  بؿ تنمية ميارات ،في المقاـ األوؿ
ة التعمـ تختمؼ مف تمميذ (؛ وألف سرع5113التعميمية دوف الحشو والتفاصيؿ )الفار، 

ف ىذا يتطمب توفير حرية االختيار لممتعمـ؛ لكي يختار ما يناسبو وما يجد فيو ، فإآلخر
وبناًء عمى ذلؾ يقترح خبراء التربية استخداـ مجموعة متنوعة مف  مـ،التحدي ومتعة التع

االستراتيجيات التعميمية التي يمكف أف توظؼ فييا الوسائؿ والتقنيات التربوية المتنوعة 
ف تعريض الطمبة إلى ىذه األساليب ا  المتعمميف في عممية التعمـ، و  جدماوالمالئمة ل

المتنوعة يوفر ليـ بيئة غنية بالمثيرات إذ يجد كؿ منيـ ما يتحدى قدراتو ويوفر لو ما 
بعض فقد لجأ (، ولتحسيف النتاجية التربوية لدى الطمبة 5113يناسبو )الحارثي، 

لتطوير األساليب التقميدية؛ مما أدى إلى ظيور  التربوييف إلى دمج التكنولوجيا بالتعميـ
 (.5111أساليب جديدة لمتعميـ )العاني، 

 تقرير المركز الوطني لإلحصائيات التربويةوفي ىذا الصدد فقد أشار 
National Center For Educational  مف الطمبة يستطيعوف ( %92.7أف )مف

( %10.9أف )طيعوف تطبيقيا، و منيـ يست (%57.9، وأف )فيـ القواعد األساسية فقط
يستطيعوف تحميؿ الجراءات، ويعتقد أف المشكمة في منياج المغة العربية التقميدي الذي 

بالمشاركة النشطة في خبرات واقعية  معمومات وال ييتـيركز عمى حفظ الطمبة لم
(Thorne, 2003.) 

و عاـ والقواعد بوج -المغة العربية فيويرى كثيٌر مف التربوييف أف الضعؼ العاـ 
 -تقؼ خمفو وربما يرجع ذلؾ التيواألسباب  الدواعيلو العديد مف  -النحوية بوجو خاص

"فطرؽ تدريس القواعد ليا دخؿ كبير فى ، تدريسيا فيإلى الطرؽ المتبعة  -بدرجة كبيرة
وال تستحث ىمميـ ، فإذا درست بطريقة آلية جافة ال تثير التالميذ، صعوبتيا وسيولتيا

، تدريسيا طريقة حديثة تثير شوقيـ وتسترعى اىتماميـ في روعيأما إذا ، عنيا رغبوا
 ( 3()55مالوا إلييا وألفوا دراستيا" )عبد العاؿ، د.ت، 

                                                           

  1 55ت( ، ص-مكتبة غريب ، د :، )القاىرة  طرؽ تدريس المغة العربية :عبد المنعـ عبد العاؿ  -(1(
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نما ىى فى  ويرى أحد المتخصصيف "أف جوىر المشكمة ليس فى المغة ذاتيا ؛ وا 
جراءات تمقينية وقوالب صماء تجرعيا تجرعًا عقيمًا ن، كوننا نتعمـ العربية قواعد صنعة وا 

 ( 5( )36، 3144بداًل مف تعمميا لساف أمة ولغة حياة )مدكور، 
و مدى التمكف مف القواعد يقاس ب الذيىو المقياس الدقيؽ  المغويواألداء 

وعمى الرغـ مف المكانة 1؛ ألنو ىو الممارسة الفعمية ليذه القواعد فى الواقعالمغوية
واألىمية القصوى لو إال ، باعتباره أىـ فف مف  فنوف المغة الكتابي المغويالسامية لألداء 

وانتشار العجمة عمى ألسنة أبناء ، ليذا األداء ينذر  بضياع المغة العربية الحاليأف الواقع 
 -أيضا -وحضارتيـ، ييدد بالقضاء عمى وحدة العرب وتماسكيـ الذيوىو األمر ، العربية

، قراءة المغوياألداء  فينحوية إلى ضعؼ عاـ وقد انعكس ضعؼ التالميذ فى القواعد ال
 (.1، 5116وكتابة وحديثا )أحمد، 

ومف ىنا تظير الحاجة إلى البحث عف طرؽ تدريس حديثة تنقؿ االىتماـ مف 
 التيألف النظرة التربوية القديمة لعممية التدريس ، والمادة التعميمية إلى الطالب، المعمـ

أو مف الكتاب إلى ، عقؿ المعمـ إلى عقوؿ تالميذه كانت تقتصر عمى نقؿ المعمومات مف
كما أنيا تيمؿ أىدافًا ، وتحد مف إيجابيتو فى األداء، عقؿ الطالب تجعؿ المتعمـ سمبياً 

يجابيتيـ ، ومشاركة الطالب، كالتفاعؿ بيف المعمـ والطالب، أخرى كثيرة غير المعمومات وا 
تعميمية المناسبة لممتعمميف لتحقيؽ وكذلؾ دور المعمـ فى تييئة الظروؼ ال، فى الدرس

  (1) (31، 3142أكبر قدر مف األىداؼ المنشودة )المقاني، 
كمسمى أو مفيـو ظير في السنوات  (Active Learning)التعمـ النشط و 

األخيرة مف القرف العشريف، وزاد االىتماـ بو بشكؿ كبير مع بدايات القرف الحادي 
وية والنفسية المعاصرة ذات التأثير اليجابي الكبير عمى والعشريف، كأحد االتجاىات الترب

 (. 3، ص 5114عممية التعمـ داخؿ الصؼ وخارجو )البكر، 
ظير حديثًا إذا ما قورف بغيره مف المفاىيـ التربوية الحديثة، ولذلؾ كانت و 

ف أو ، السيما قميمة نسبيًا حتى في دوؿ المنشأالدراسات والبحوث التربوية التي تناولتو 
االىتماـ الحقيقي بالتعمـ النشط قد تبمور جيدًا، وقد أخذ االىتماـ بو يزداد بشكؿ واضح 
منذ مطمع القرف الحادي والعشريف، حيث ظير بشكؿ جدي في الواليات المتحدة 

                                                           

كمية التربية ، جامعة الممؾ  فيلطالب المغة العربية  التربويعمى أحمد مدكور : تقويـ برنامج العداد  -( 2)
ـ( ، 3144سعود ، فى ضوء األىداؼ المرجوة منو ، )جامعة الممؾ سعود ، مركز البحوث التربوية ، 

 136ص 
، )القػاىرة :عػالـ الكتػب ،  الجتماعيػةفػى تػدريس المػواد ا المفظػيتحميػؿ التفاعػؿ  :أحمد حسيف المقػاني -(3)

   131ـ( ص3142
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األمريكية، وانتقؿ بعد ذلؾ إلى أوروبا وبقية دوؿ العالـ، ودخؿ المنطقة العربية منذ عاـ 
 (.352، ص5116ات التربوية المعاصرة )سعادة، ، كأحد االتجاى5113

ة المختمفة، التعمـ النشط طريقة ينيمؾ الطالب مف خالليا في األنشطة الصفيو 
حيث يشجع عمى مشاركة الطمبة في  ؛سمبيا يتمقى المعمومات مف غبره بدال مف أف يكوف

عة، واالشتراؾ التفاعؿ مف خالؿ العمؿ ضمف المجموعات، وطرح العديد مف األسئمة المتنو 
في المشاريع الجماعية والتدريبات القائمة عمى حؿ المشكالت، مما يفسح ليـ استخداـ 

 .(Mosher, 2002ميارات التفكير الناقد واكتساب ميارات التفكير البداعي )
عمى البيئة التعممية التي تتيح لمطمبة التحدث والصغاء يعتمد والتعمـ النشط 

 :مثؿ ،بة والتأمؿ العميؽ، ومف خالؿ استخداـ تقنيات وأساليب متعددةالجيد والقراءة والكتا
والمجموعات الصغيرة والمحاكاة، ودراسة الحالة، ولعب األدوار وغيرىا مف  المشكالتحؿ 

، (Boyle, 2005األنشطة التي تتطمب مف المتعمميف أف يقوموا بتطبيؽ ما تعمموه )
مشاركة في بعض األنشطة التي تشجعيـ عمى ويعرؼ أيضا بأنو إتاحة الفرصة لمطمبة لم

بحيث ال يقـو الطمبة بالصغاء  ،التفكير والتعميؽ عمى المعمومات المعروضة لمنقاش
نما العادي  تطوير ميارات لمتعامؿ مع المفاىيـ المختمفة في مياديف المعرفة المتعددة، وا 

لمناقشة مع اآلخريف، عف طريؽ قياميـ بتحميؿ الميارات وتركيبيا وتقويميا مف خالؿ ا
وطرح األسئمة المتنوعة أو القياـ باألعماؿ الكتابية عمى أف ينيمؾ الطمبة في أنشطة 

، 5111تجبرىـ عمى أف يستجيبوا لألفكار واآلراء المطروحة وكيفية تطبيقيا )السوالمة، 
 .(32ص 

؛حظي التعمـ الو  عممية حيث انتقؿ االىتماـ بال نشط باىتماـ متزايد في عالـ اليـو
التعميمية مف المعمـ كمصدر لعممية التعمـ إلى المتعمـ، وتحويؿ المتعمـ مف وضع المتمقي 
السمبي إلى وضع المتفاعؿ النشط بصورة إيجابية، ومساعدتو عمى االحتفاظ بالمعمومات 

عمـ، وتنمية ميارات التفكير العميا، مما ي مواقؼ جديدة، وامتالؾ أدوات التوتطبيقيا ف
ليذا تعتمد عمى التعمـ  ؛عديد مف الميارات الشخصية والمعرفية والعقمية واألدائيةيكسبو ال

النشط المتمثؿ في حؿ المشكالت واالستقصاء واألنشطة العممية بغرض تشجيع المتعمميف 
عمى التفكير في األشياء بأنفسيـ ومناقشة أعماليـ مع المعمميف وزمالئيـ مف الطالب 

(Kyriacou, 2002, p313.) 
وىما:  ،مفيـو التعمُّـ النشط البد أواًل مف التعرض لشقَّي المفيـولمتعرُّؼ عمى و 

ومراجع  ،وكتابات ،وردت حولو تعريفات عديدة في أدبيات ،التعمـ والنشاط. فبالنسبة لمتعمُّـ
كذلؾ في كتابات ودراسات الباحثيف في مجاؿ  ،رواد عمـ النفس العاـ وعمـ النفس التربوي

رؽ التدريس. وبصفة عامة يتضح أف ىناؾ مف يصؼ التعمُّـ عمى أنو نتيجة المناىج وط
؛ كأف يقاؿ ج عنو تغير في سموؾ الفردوىناؾ مف يصفو عمى أنو ينت ،لمرور الفرد بخبرة
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تغير في السموؾ أو تغير شبة دائـ في السموؾ في حيف يميؿ الباحثوف في مجاؿ المناىج 
كتساب ال يمارسيا المتعمـ أثناء الموقؼ التعميمي  اتوطرؽ التدريس إلى وصفو بأنو إجراء

أما بالنسبة لمشؽ الثاني في مفيـو التعمـ أوجو التفكير.  وأ ،الميارات وأ ،المعمومات
ف اختمفت في  ،فقد ورد حولو العديد مف التعريفات والمفاىيـ ،النشط وىو النشاط وا 

يجابية المتعمـ في إال أنيا في النياية ترمي إلى معنى واحد؛ و  ،صياغتيا ىو نشاط وا 
الموقؼ التعميمي مف خالؿ استخداـ حواسو المختمفة؛ فمثاًل يصفو قاموس التربية عمى 

ضفاء الحيوية عميو عف طريؽ تعامؿ المتعمميف مع  ،أنو: "وسيمة وحافز لثراء المنيج وا 
دراكيـ لمكوناتيا المختمفة مف طبيعية ،البيئة نسانية ،وا  اكتسابيـ بيدؼ  ،ومادية ،وا 

واتجاىاتيـ. كما يوصؼ النشاط بأنو ذلؾ  ،الخبرات األولية التي تؤدي إلى تنمية معارفيـ
 ،الجراء الذي تنظمو المدرسة متكاماًل مع البرنامج التعميمي وُيقبؿ عميو الطالب برغبتو

 (.53-55ص ص ، 5115 ،ويزاولو بشوؽ؛ بحيث يحقؽ أىدافًا تربوية معينة )ىندي
جميع  فييجابية المتعمـ في الموقؼ التعميمي، إعمى مـ النشط التععتمد يو 

وتعظيمو،  الممارسات التربوية والجراءات التدريسية التي تيدؼ إلى تفعيؿ دور المتعمـ
حث يتـ التعمـ مف خالؿ العمؿ والبحث والتجريب، واعتماد المتعمـ عمى ذاتو في الحصوؿ 

فالتعمـ النشط ال يركز عمى ، القيـ واالتجاىاتعمى المعمومات واكتساب الميارات وتكويف 
نما عمى تنمية التفكير والقدرة عمى حؿ المشكالت والعمؿ الجماعي  الحفظ والتمقيف وا 

 .(1، ص 5131)عبد الحميد، التعاوني 
وعرؼ أيضا بأنو التعمـ الذي يشارؾ فيو المتعمـ مشاركة فعالة في عممية التعمـ 

 ،ومشاركتو في األنشطة الصفية والالصفيػة ،واالطالع ،لبحثوا ،مف خالؿ قيامو بالقراءة
(. 14ـ، ص5111ويكػوف فيػو المعمػـ مػوجيًا ومرشدًا لعممية التعمـ )المقاني والجمؿ، 

فالتعمـ النشط يجعؿ المتعمـ عضوًا فاعاًل ومشاركًا في عممية التعميـ والتعمـ، مسئواًل عف 
لبحث واالكتشاؼ، ويشارؾ في امـ بالممارسة، و تعممو، وعف تحقيؽ أىداؼ التعميـ، يتع

اتخاذ القرارات المرتبطة بتعممو، ويشارؾ في متابعة تقدمو الدراسي، وفي تقييـ إنجازاتو 
 (. 4، ص5112)كوجؾ، 

يشارؾ المتعمـ في األنشطة بفاعمية كبيرة، مع توافر بيئة تعميمية غنية وفيو 
ر البناء، والمناقشة الثرية، والتفكير الواعي، متنوعة تسمح لو بالصغاء اليجابي، والحوا

والتحميؿ، والتأمؿ العميؽ فيما يقرؤه ويكتبو، مع وجود معمـ يشجع المتعمميف عمى تحمؿ 
شرافو )سعادة،   (.11، ص5116مسئولية تعميـ أنفسيـ بأنفسيـ تحت توجييو وا 

 متعمـاج الأف التعمـ النشط يشير إلى اندم يتضحومف خالؿ التعريفات السابقة، 
في عممية التعمـ أكثر مف كونو متمقيًا سمبيًا، وأنو يقـو بعمميات متعددة كالقراءة والكتابة 
والمناقشة واالشتراؾ في حؿ المشكالت، واالنخراط في المياـ التي تتطمب استخداـ 

تعمميف المشاركة الفعالة لمموييتـ بالميارات العميا في التفكير كالتحميؿ والتركيب والتقويـ. 
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في العممية التعميمية مف خالؿ ممارستيـ لبعض األنشطة التي تشجعيـ عمى التفكير، 
 والتفاعؿ مع ما يتعممونو، مما يمكنيـ مف تحقيؽ أفضؿ مستوى مف التعمـ.

المتعمـ، واىتماماتو، وينطمؽ مف احتياجات يجب أف يرتبط التعمـ النشط بو 
تو مف المتغيرات العالمية والمحمية المعاصرة، استعدادات المتعمـ وقدراتو، ويستمد فمسف

فالتعمـ النشط ُيعد تمبية ليذه المتغيرات التي تتطمب إعادة النظر في أدوار المتعمـ والمعمـ، 
المتعمـ ىو محور العممية التعميمية. وبيذا ُتعدَّ فمسفة التعمـ النشط مطمبًا  جعؿوتنادي ب

مية، بما يتالءـ مع حاجات المتعمميف وطبيعة ىذا أساسيًا لمتطوير الجذري لمعممية التعمي
العصر بكؿ ما يشممو مف تغيرات وتطورات امتدت لجميع المياديف. ويعتمد التعمـ النشط 

(، 31 -36، ص ص 5112أىميا ما ورد عند )أبو بكر وحجازي،  ،عمى عدة أسس
في يـ التعميمية، و وىي: إشراؾ المتعمميف في اختيار نظاـ العمؿ وقواعده، في تحديد أىداف

استخداـ استراتيجيات التدريس المتمركزة حوؿ المتعمـ، والتي تتناسب مع قدراتو 
شاعة جو مف الطمأنينة والمرح  واىتماماتو وأنماط تعممو، والذكاءات التي يتمتع بيا، وا 

 في فيـ ذاتو، واكتشاؼ نواحي القوة والضعؼ لديو، عمـتموالمتعة أثناء التعمـ، ومساعدة ال
واالعتماد عمى تقويـ المتعمميف أنفسيـ وتقويـ األقراف، وتعمـ كؿ متعمـ حسب سرعتو 

 الذاتية.
استراتيجياتو نتيجة عوامؿ عدة؛ مف  تاالىتماـ بالتعمـ النشط وتعدد أليذا بدو 

عدـ أبرزىا التوصيات الدائمة والمستمرة لفمسفات التربية وتطبيقاتيا في المجاؿ التربوي. و 
ؽ التعميـ والتعمـ التقميدية التي اُستخدمت طيمة العقود السابقة، وما ائة طر جدوى وكفاء

ترتب عمييا مف حفظ المتعمميف لممادة الدراسية، ونسيانيـ لما يدرسونو، مما نتج عنو 
 (.61، ص 5115متعمـ سمبي غير متحمؿ لممسئولية )ىندي، 

ضيـ البعض، التواصؿ بيف المتعمميف بعفي تحسيف  التعمـ النشط سيـ يو 
متعة  أكثر إذ يزيد مف اندماج المتعمميف في العمؿ، ويجعؿ التعمـ ؛وبينيـ وبيف المعمميف

وبيجة، ويشجع المتعمميف عمى التفكير الناقد وحؿ المشكالت، وينمي الرغبة في التعمـ 
حتى التقاف، ويساعد عمى التفاعؿ اليجابي بيف المتعمميف، ويعزز روح المسئولية 

، ويعزز ييـرة لدى المتعمميف، ويزيد الثقة بالنفس والقدرة عمى التعبير عف الرأي لدوالمباد
في عممية التّعمـ،  متعمميف، ويؤكد عمى أىمية المشاركة الفعالة لميـالتنافس اليجابي بين

مياراتيـ الشخصية الستفادة مف ويعمؿ التعمـ النشط عمى تنمية قدرة المتعمميف عمى ا
 (.5112)عمية وآخروف، بصورة متكاممة 

ف عمـ النحو يعصـ المساف مف الخطأ في كتاب اهلل تعالى، ويعصـ المساف مف و  ا 
الخطأ في لغة التخاطب، ويعصـ المساف مف الخطأ في الكتابة، إف فيـ النص يبني عميو 

زىدوا في ىذا العمـ ورغبوا عنو،  متعمميفاستنباط الحكـ؛ ومما يؤسؼ عميو أف كثيرا مف ال
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 رت دراستيـ لو قائمة عمى حفظ القواعد وترديدىا، ميمميف الجانب التطبيقيوصا
، حتى ممف متعمميف؛ وليذا صار الضعؼ في النحو ظاىرة بادية عمى كثير مف الوالوظيفي

 (.5116تخرجوا مف الجامعة )البكر، 
ولف يتأتى ىذا إال مف خالؿ العناية بالجانب التطبيقي والجانب العرابي؛ 

ولكف ، قواعد النحو ييتـ بضبط الكممات والجمؿ، ويكوف ىذا الضابط موجودًا في بفالعرا
. ليذا لما كاف الحرص عمى (5111)ىياجنة، تطبيقو أثناء الكتابة أو التحدث يصعب 

إتقاف المغة العربية، ومعرفة القواعد النحوية مف أىـ الميمات، كاف لزامًا عمينا أف نحرص 
دراؾ ألبنائنا وبناتنا، ونربييـ عمى فيـ القواعد، إذ أف حؿ المعاني عمى ما يوجد الفيـ وال

 وفيـ المعضالت، ال يدرؾ إال بإتقاف عمـ المغة العربية والنحو.
 مشكمة الدراسة وأسئمتيا:

لما كاف التوجو الحالي في وزارة التربية والتعميـ في األردف يدعو إلى أساليب 
ب وتقنيات أكثر فاعمية في تحسيف عمميات التعميـ أسالي واستخداـتدريس غير تقميدية، 

والتعمـ، وأف الطمبة يحتاجوف إلى طرؽ وأساليب متنوعة ارتأى الباحث دراسة خميط مف 
وفي ضوء مؤشرات الواقع  ،االستراتيجيات المعرفية التي تخاطب العقؿ بصورة التعمـ النشط

يـ األساسي في قواعد المغة مف حيث تدني مستويات طمبة التعم ،التعميمي في األردف
 The                والذي كشفت عنو الدراسة الدولّية لتقويـ النمو المعرفي ،العربية

International Assessment of Educational Progress) التي شارؾ فييا )
شط أثر استخداـ طريقة التعمـ النإلى ىذه المعمومات كاف التفكير بدراسة  واستناداً  ،األردف

في تحصيؿ قواعد المغة العربية لدى طمبة الصؼ الثامف األساسي في البادية الشمالية 
 تفرع عف ىذا اليدؼ التساؤالف اآلتياف:مقارنة بالطريقة االعتيادية. و  الغربية
ية لدى طمبة ما أثر استخداـ طريقة التعمـ النشط في تحصيؿ قواعد المغة العرب .3

 ؟الصؼ الثامف األساسي
تأثير استخداـ طريقة التعمـ النشط في تحصيؿ قواعد المغة العربية  ىؿ يختمؼ .5

 والمجموعة؟ لدى طمبة الصؼ الثامف األساسي باختالؼ النوع
 :أىداؼ الدراسة

 تيدؼ الدراسة الحالية إلى:
التعرؼ عمى أثر استخداـ طريقة التعمـ النشط في تحصيؿ قواعد المغة العربية  .3

 ي.لدى طمبة الصؼ الثامف األساس
التعرؼ فيما كانت وجية نظر الطمبة في أثر استخداـ طريقة التعمـ النشط في  .5

 والمجموعة. لعربية تختمؼ باختالؼ متغيري النوعتحصيؿ قواعد المغة ا
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 أىمية الدراسة: 
 ما يمي:في أىميةتبمور ت

تستمد ىذه الدراسة أىميتيا مف أىمية موضوعيا الذي يتعمؽ بأثر استخداـ  .3
النشط في تحصيؿ قواعد المغة العربية لدى طمبة الصؼ الثامف طريقة التعمـ 

، بما يسيـ في جعؿ المتعمميف إيجابييف األساسي في البادية الشمالية الغربية
 .نشطيف متحمميف لمسؤولية تعمميـ في المواقؼ التعميمية

في تطوير الطرائؽ المستخدمة حاليًا  نتائج ىذه الدراسة مف المتوقع أف تسيـ .5
تدريس، ومساعدة المشرفيف التربوييف، ومديري المدارس أثناء قياميـ في ال

 بميماتيـ الشرافية. 
خاصة فيما يتعمؽ  ،قد تساعد ىذه الدراسة القائميف عمى مناىج المغة العربية .1

، عمى تبني أساليب جديدة في تدريس قواعد المغة العربية ،بقواعد المغة العربية
يف عمى تطبيؽ القواعد النحوية في مواقؼ تسيـ في تنمية مقدرة المتعمم

 .االتصاؿ المغوي
 ُمحددات الدراسة:

 بما يمي: تتحدد الدراسة الحالية
االقتصار عمى أثر استراتيجيات التعمـ النشط في تحصيؿ قواعد الحدود الموضوعية: 

 المغة العربية.
 األساسي، عمى عينة عشوائية مف طمبة الثامف التاسع االقتصار الحدود البشرية:

( طالبا وطالبة مف الصؼ 5355اقتصرت الدراسة عمى مجتمع الدراسة والبالغ عددىـ )و 
كما اقتصرت الدراسة  مف الناث،( 3551ذكور و)مف ال( 3312الثامف األساسي منيـ )

 .أعده الباحثاختبار عمى 
البادية  اءمو التربية والتعميـ ل ةالمدارس التابعة لمديرياالقتصار عمى الحدود المكانية: 

 .الغربية الشمالية
لعاـ الدراسي االقتصار عمى الفصؿ الدراسي الثاني مف ا الحدود الزمانية:

 .ـ5133/5132
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 :الدراسة مصطمحات
  :Active Learningالتعمـ النشط  -

يتطمب مف المتعمـ القياـ بعمؿ أكثر مف مجرد االستماع السمبي  تدريسيأسموب 
(، ويعرؼ أيضا بأنو التعمـ الذي يشارؾ فيو المتعمـ 521 ،5111 ،لممعمـ )المقانى والجمؿ

مشاركة فعالة، مف خالؿ قيامو بالقراءة والبحث واالطالع، ومشاركتو في األنشطة الصفية 
( أو ىي McKinny, 2008والالصفية، ويكوف فيو المعمـ موجيا ومرشدا لعممية التعمـ )

نشطة التي تشجعيـ عمى التفكير والتعميؽ إتاحة الفرصة لمطمبة لممشاركة في بعض األ 
بؿ عمييـ  ،عمى المعمومات المعروضة لمنقاش بحيث ال يقـو الطمبة بالصغاء العادي

تطوير ميارات لمتعامؿ مع المفاىيـ المختمفة في مياديف المعرفة المتعددة، وذلؾ عف 
مع اآلخريف، وطرح  طريؽ قياميـ بتحميؿ الميارات وتركيبيا وتقويميا، مف خالؿ المناقشة

عمى أف ينيمؾ الطمبة في أنشطة تجبرىـ  ،األسئمة المتنوعة أو القياـ باألعماؿ الكتابية
ويقصد  ،(Bailey, 2003عمى أف يستجيبوا لألفكار واآلراء المطروحة وكيفية تطبيقيا )

 مجموعة مف الجراءات التي يستخدميا معممو :في ىذه الدراسة بالتعمـ النشط إجرائياً 
وبذؿ  ،تدفعيـ إلى العمؿ تعميميةمف خالؿ وضع الطالب في مواقؼ  ومعممات المغة العربية

الجيد والمشاركة الفعالة المستمرة، ويكوف فيو المعمـ موجيا ومرشدا ومصمما لممواقؼ 
 الالزمة لعممية التعمـ.

  :التحصيؿ -
جاباتيـ مجموعة النقاط أو العالمات التي يحصؿ عمييا الطمبة مف خالؿ است

الصحيحة عمى اختبار التحصيؿ في مقرر قواعد المغة العربية لمصؼ الثامف األساسي مف 
 .خالؿ عالمة الطالب الكمية

  :طمبة الصؼ الثامف األساسي -
األساسية مف مرحمة  ىـ جميع الطمبة الذكور والناث مّمف ىـ في السنة الثامنة

التربية والتعميـ لمواء ة ية التابعة لمديريالتعميـ األولى الُمسجميف في المدارس الحكوم
 مجتمع الدراسة.وىـ يمثموف  ـ،5133/5132الغربية لمعاـ الدراسي  البادية الشمالية

 :الدراسات السابقة
استراتيجيات تدريسية أظيرت العديد مف الدراسات التي قامت عمى استخداـ 

وفعاليتيا مع الطمبة باختالؼ  -طريقة التعمـ النشط  -منفردة ومجتمعة وكميا تعبر عف 
 المراحؿ التعميمية والمباحث التي يدرسونيا، ومف ىذه الدراسات:
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 إجرائػيـ( تقػديـ نمػوذج 3114) وعبػد الحميػد سػعد، استيدفت دراسة محمد فضؿ اهلل -
تنميػػة المفػػاىيـ النحويػػة لػػدى تالميػػذ  فػػي التعػػاونيلكيفيػػة اسػػتخداـ اسػػتراتيجية الػػتعمـ 

واسػػتخدـ الباحثػػاف اختبػػارال تحصػػيميًا كػػاف اليػػدؼ منػػو قيػػاس قػػدرة . األساسػػيالتعمػػيـ 
والوقػػوؼ عمػػى مػػدى ، الجابػػة عمػػى أسػػئمة االختبػػار فػػي الكتػػابيالتالميػػذ عمػػى األداء 

األمػػؿ  مدرسػػتياكتسػاب التالميػػذ لممفػػاىيـ النحويػة. واختػػارا عينػػة الدراسػػة مػف تالميػػذ 
( تمميػػذا وتمميػػذة ؛ قسػػمت إلػػي 11؛ وبمغػػت)، ومدرسػػة الصػػباح العداديػػةالعداديػػة

( تمميػذا وتمميػذة والمجموعػة الضػابطة  32مجموعتيف: المجموعػة التجريبيػة وبمغػت )
واسػػتخدـ الباحثػػاف أسػػموب نمػػوذج توزيػػع الطػػالب فػػي ، وتمميػػذة تمميػػذاً ( 32وبمغػػت )

تعمػـ المفػاىيـ النحويػة. توصػمت الدراسػة إلػى  في( STADفرؽ بناء عمى تحصيميـ )
بػػػيف متوسػػػطي دراسػػػات تالميػػػذ  (12,1دالػػػة إحصػػػائيا عنػػػد مسػػػتوى) وجػػػود فػػػروؽ

المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة فػػي التطبيػػؽ البعػػدى لالختبػػار التحصػػيمى لصػػالح 
 . تالميذ المجموعة التجريبية

(  S. Cتحديد أثر أسموب دمج الجمػؿ ) بدراسة  (ـ5111)كولسف  استيدفت دراسة  -
لتالميذ الصػؼ السػادس الػذيف لػدييـ  الكتابيالتعبير عمى ميارات في القواعد النحوية 

، مدة عاـ كامػؿلىذه الدراسة في فصميف دراسييف الباحث   طبؽو . التعمـ فيصعوبات 
وكػاف عػدد طػالب المجموعػة التجريبيػة والضػابطة ، اً عشر موضػوع اثنيوقد تـ تحديد 

نػوف المغويػة مػنيج الف الدراسػة اتػتمقػت مجموع، كؿ فصؿ خمسػة وعشػروف تمميػذاً  ىف
بالضػافة ، والقػراءة والمغػة، الكتػابيوالتعبيػر  الشػفويالتعبيػر : المتكاممة مشتمال عمػى

عمػػػى وقػػػاـ بعرضػػػو ، ربػػػاعياختبػػػار نسػػػبة  أعػػػد الباحػػػثو . إلػػػى دروس دمػػػج الجمػػػؿ
 كمػػا أعػػد الباحػػث، " ليكػػرت المحكمػيف بعػػد أف تػػـ التأكػػد مػػف صػػالحيتو وفػػؽ مقيػػاس "

: مػا يمػيوكاف مف أىـ نتػائج الدراسػة ، لمطالبقدميا أخرى لمموجييف و قدميا استبانة 
يكتبػوا جمػال أطػوؿ وأكثػر مػف تالميػذ  فأف تالميذ المجموعة التجريبيػة قػد اسػتطاعوا أ

( دمػػػج الجمػػػؿ مالئػػػـ المدرسػػػوف أف أسػػػموب )اسػػػتراتيجية وجػػػد، المجموعػػػة الضػػػابطة
  . ميذ نحو الكتابةكانت ىناؾ اتجاىات إيجابية مف التال ،متدريس ومفيد لمتالميذل

 فػي التعػاونيـ( فقػد اسػتيدفت التحقػؽ مػف فعاليػة الػتعمـ 5113): دراسة محمد منػاع -
المغػة العربيػة بكميػة  فػيلػدى الطػالب غيػر المتخصصػيف  الشفيي المغويتنمية األداء 

 الشػفيي المغػوياسػتبانة لتحديػد ميػارات األداء : وأعد الباحث األدوات التالية 1التربية
لػػدى  الشػػفيي المغػػوية لعينػػة الدراسػػة، بطاقػػة مالحظػػة لتقيػػيـ مسػػتوى األداء المناسػػب

المغػػة العربيػػة بكميػػات التربيػػة، واختػػار الباحػػث عينػػة  فػػيالطػػالب غيػػر المتخصصػػيف 
المغػة  فػيغيػر المتخصصػيف  -( طالبا وطالبة مػف الفرقػة األولػى 31عشوائية بمغت )

وجػود فػروؽ ذات : توصػمت الدراسػة إلػىأكتػوبر، و  6جامعػة  -العربية بكمية التربيػة 
المغػة العربيػة بكميػة  فيداللة إحصائية بيف متوسط درجات الطالب غير المتخصصيف 
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 المغػويميػارات األداء  في؛ وبعد دراستيا راسة استراتيجية التعمـ التعاونيالتربية قبؿ د
 بطاقة المالحظة لصالح القياس البعدى.  فيالمتضمنة 

( بدراسة استيدفت بيػاف مػدى فعاليػة تػدريس قواعػد المغػة 5115) :بيموؿ إبراىيـقاـ  -
، الدراسػػػيعمػػػى كػػػؿ مػػػف  التحصػػػيؿ  التعػػػاونيالعربيػػػة باسػػػتخداـ اسػػػتراتيجية الػػػتعمـ 

نحػػو ىػػذه المػػادة،  العػػدادي الثػػانيواتجاىػػات تالميػػذ الصػػؼ ، واسػػتبقاء المعمومػػات
التحصػػػػيؿ  اختبػػػػاري :ولتحقيػػػػؽ أىػػػػداؼ ىػػػػذه الدراسػػػػة أعػػػػد الباحػػػػث األدوات التاليػػػػة

والبعػدى(، مقيػاس االتجػاه نحػو المػادة النحويػة، تػـ إجػراء ىػذا البحػث  القبمػي)النحوي
(تمميػػذا وتمميػػذة مػػف بػػيف تالميػػذ وتمميػػذات 43وتطبيقػػو عمػػى عينػػة عشػػوائية قواميػػا)

( 1|5،5|5موزعػػة مػػف خػػالؿ فصػػميف دراسػػييف ىمػػا فصػػال)، العػػدادي الثػػانيالصػػؼ 
وتػـ اختيػار ، اديػة المشػتركة بػإدارة طمخػا التعميميػة بالمنصػورةالعد فبمدرسػة األورمػا

( تمميػػذا وتمميػػذة ليمثػػؿ المجموعػػة الضػػابطة؛ 31الفصػػؿ األوؿ بالقرعػػة والبػػالغ عػػدده)
( تمميػذا وتمميػذة ليمثػؿ المجموعػة 33والبػالغ عػدده) الثػانيفى حيف تـ اختيار الفصؿ 

ود فػػػػروؽ دالػػػػة إحصػػػػائيًا عنػػػػد وجػػػػ: التجريبيػػػػة، وتوصػػػػمت الدراسػػػػة لمنتػػػػائج التاليػػػػة
 فػيدرجػات المجموعػة التجريبيػة والمجموعػة الضػابطة  متوسطي( بيف 12,1مستوى)

االختبار التحصيمى البعدى لصالح تالميذ المجموعة التجريبية، عدـ وجود فػروؽ دالػة 
اسػتبقاء  فػيإحصائيا بيف متوسطات درجات تالميػذ المجمػوعتيف التجريبيػة والضػابطة 

( بػػػيف 12,1النحويػػػة، وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى)المعمومػػػات 
مقيػاس االتجػاه لصػالح  فػيمتوسطات درجات تالميذ المجػوعتيف التجريبيػة والضػابطة 

  .تالميذ المجموعة التجريبية
بعػػض أسػػاليب  السػػتخداـ نمػػوذجأىػػدفت إلػػى بنػػاء  :Drake, 2002))دراسػػة دريػػؾ  -

بػػيف طريقػػة تفكيػػر المػػؤرخيف فػػي المصػػادر األوليػػة مػػف خػػالؿ المقارنػػة  ،الػػتعمـ النشػػط
ىػذه والثانوية بعمميػات التفكيػر الخاصػة بطػالب ومعممػي المرحمػة الثانويػة، كمػا أكػدت 

أف تنميػة ميػارات التفكيػر التػاريخي مػف خػالؿ اسػتراتيجيات الػتعمـ النشػط فػي  الدراسة
ىا بالمصػادر واألدلػة عمى توضيح المصادر، واسػتخداميا وتأييػدـو المرحمة الثانوية يق

التفكيػػر التػػاريخي ومياراتػػو والمعرفػػة فػػي مجػػاؿ  المختمفػػة، وتقػػديـ اكتشػػافات بشػػأف
محػػدد، وتطبيقػػات لتنميػػة ميػػارات التفكيػػر التػػاريخي فػػي مجػػاؿ قػػراءة وتفسػػير الوثػػائؽ 

 التاريخية، واستخداـ مصادر النترنت لتنمية التفكير التاريخي.
أف التعمـ توضيح ىدفت إلى  :(Bonwell & Eison, 2002دراسة بونويؿ وايسوف ) -

الفػرص لمطػالب لمتحػدث واالسػتماع والكتابػة والقػراءة، والتأمػؿ فػي  ييتـ بتػوفيرالنشط 
( طالبػػا وطالبػػة 31تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )، و المحتػػوى واألفكػػار بطريقػػة إبداعيػػة

ات الػػػتعمـ ُدرسػػػت باسػػػتخداـ اسػػػتراتيجي)قسػػػمت بالتسػػػاوي إلػػػى مجمػػػوعتيف: تجريبيػػػة 
، ، فػػي حػػيف درسػػت المجموعػػة الضػػابطة الموضػػوع نفسػػو بالطريقػػة االعتياديػػة(النشػػط
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ميػارات التحػدث واالسػتماع والكتابػة  ينمػيالػتعمـ النشػط  اسػتخداـ أظيرت النتػائج أفو 
 . يجعؿ المتعمميف سمبييف ف نموذج التدريس التقميديأو لدى المتعمميف والقراءة 

ت استراتيجيات التعمـ عمى ىدفت إلى استقصاء تأثيرا :(Bailey, 2003دراسة بالي ) -
 عدد بمغو المعمـ ورضا الطالب،  -وتفاعؿ الطالب  الطالب، -تفاعؿ الطالب
مساقًا وفؽ  درس بعضيـحيث  ،( طالبًا في جامعة والية بنمسفانيا43المشاركيف )

معمومات، لكتروني، وىؤالء يمثموف شعبتيف مف شعب تكنولوجيا الطريقة التعمـ ال 
وتمثمت الجراءات بتدريس شعبة مف ىاتيف الشعبتيف وفؽ استراتيجيات التعمـ 

الشعبة األخرى وفؽ استراتيجيات أخرى،  درس طالبلكتروني المتمازج، في حيف ال 
حيث أكمؿ كؿ مشارؾ مف المشاركيف مسحًا  تمرت عممية التدريس لمدة أسبوعيف؛واس
معمـ ورضا  -الطالب، ولتفاعؿ طالب  -تفاعؿ الطالبلكترونيًا لقياس إدراؾ الطالب لإ

 -طالب، وتفاعؿ المعمـ -النتائج أف إدراؾ الطالب لتفاعؿ طالب أوضحتالطالب، و 
أشارت نتائج الدراسة إلى عدـ كما الطالب يمكف أف يؤثر في مستوى رضا الطالب. 

تستخدـ وجود فروؽ في مستوى رضا الطالب يبف إستراتيجيتي التعمـ، ويمكف أف 
 الطالب. –إستراتيجية التعمـ المتمازج لزيادة إدراؾ الطالب لتفاعؿ الطالب 

ىدفت إلى أىمية استخداـ التعمـ النشط  :(Nettleship, 2003دراسة نتمشيب ) -
براز  دور الطمبة باعتبارىـ خبراء في المحتوى نتيجة الخبرة في فيـ المحتوى، وا 

صة لمطالب ليصبحوا متعمميف ديناميكييف الفر  والتدريس الفعاؿ مف خالليا يوفر
موزعيف عمى بكمية االقتصاد ( طالبًا 11تكونت عينة الدراسة مف )ومفكريف أفذاذ. 

أظيرت الدراسة أف دور و  .مجموعتيف ضابطة، وتجريبية مف شعبتيف دراسيتيف
أعضاء ىيئة التدريس ىو مساعدة الطالب عمى التعمـ، وأف أعضاء ىيئة التدريس 

مما كاف لو األثر في  ،ىـ وسطاء ومتعاونوف أما الطمبة فيـ القادة والمنظموف
وجعميا أكثر قدرة  ،النجاح الكبير ومساعدة الطمبة عمى االستعداد لمتعمـ مدى الحياة

المجاالت التي تتطمب اكتساب ميارات ومعارؼ جديدة بشكؿ منتظـ عمى العمؿ في 
 مف خالؿ دمج األنشطة في عممية التعمـ داخؿ قاعات التدريس.

ىدفت إلى التعرؼ إلى مدى فعالية برنامج تعميمي مقترح  :(5111دراسة الياجري ) -
ات ( بالحاسوب في التحصيؿ الرياضي لدى طالبDrill-practiceلمتدريب والمراف )

الصؼ الثالث األساسي بمممكة البحريف بموضوع الكسور، وتكونت عينة الدراسة مف 
( طالبة قسمت بالتساوي إلى مجموعتيف: تجريبية ُدرست باستخداـ الحاسوب 61)

بالتمازج مع الطريقة االعتيادية، في حيف درست المجموعة الضابطة الموضوع نفسو 
ائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في نتالأظيرت و . يادية فقطبالطريقة االعت
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مقارنة بتحصيؿ الطالبات المواتي  ،تحصيؿ الطالبات المواتي درسف الكسور بالتمازج
 درسف الكسور بالطريقة االعتيادية.

ىدفت إلى استقصاء أثر طريقة التعمـ المتمازج في تحصػيؿ  :(5112دراسة العوض ) -
انػات، وحػؿ المعػادالت، وفػي اتجاىػاتيـ طمبة الصؼ الثامف األساسي في وحدتي االقتر 
( طالبػًا مػوزعيف عمػى مجمػوعتيف 334نحو الرياضػيات. وتكونػت عينػة الدراسػة مػف )

تػـ اختيػار المجموعػة  ،ضابطة، وتجريبية، وكؿ مجموعة مكونة مف شعبتيف دراسػيتيف
الثانيػة و التجريبية بطريقة قصدية مف المػدارس االستكشػافية فػي مديريػة تربيػة عمػاف 

تػـ تطبيػؽ أدوات الدراسػة التػي لمتمػازج فػي تػدريس الرياضػيات، و لتي توظؼ الػتعمـ اا
شػػممت اختبػػارًا فػػي التطبيقػػات السػػابقة، واختبػػارا تحصػػيميًا فػػي الوحػػدتيف المحػػددتيف، 
ومقيػػاس االتجػػاه نحػػو الرياضػػيات. ودرسػػت المجموعػػة التجريبيػػة الوحػػدتيف الدراسػػتيف 

الرياضػػيات المحوسػػب الػػذي تتبنػػاه وزارة التربيػػػة  باسػػتخداـ الػػتعمـ المتمػػازج لمنيػػاج
أظيػرت و بالطريقػة االعتياديػة،  والتعميـ، وفي الوقت نفسو درسػت المجموعػة الضػابطة

ة وفػي النتائج وجود أثر ذي داللة إحصائية لطريقة التعمـ المتمازج فػي تحصػيؿ الطمبػ
ة فػي اتجاىػات أظيػرت وجػود أثػر ذي داللػة إحصػائياتجاىػاتيـ نحػو الرياضػيات، كمػا 

 .مبة نحوىا يعزى لممستوى التحصيميالط
التعمـ النشط كبيػر أف تأثير  أوضحت :(Taylor, Todd, 2006وتود ) ردراسة تايمو  -

إذ يشمؿ مجموعة واسعة مف األساليب التربوية التي تـ استخداميا فػي كػؿ الجامعػات 
ى أف إشػػراؾ أظيػػرت النتػػائج أف ىنػػاؾ أدلػػة عمػػو  رس عمػػى مػػدى فتػػرة طويمػػة،والمػػدا

الطػػالب فػػي الػػتعمـ يشػػجع مشػػاركتيـ النشػػطة فػػي عمميػػة الػػتعمـ مػػدى الحيػػاة ويشػػجع 
 .ة مثؿ التحميؿ والتركيب والتقويـالتفكير واستخداـ أعمى ترتيب الميارات األكاديمي

وكػػػذلؾ اسػػػتخدـ  ،اسػػػتخدمت جميػػػع الدراسػػػات السػػػابقة المػػػنيج شػػػبو التجريبػػػيو 
أنػػو المػػنيج المالئػػـ لطبيعػػة البحػػث الحػػالي كمػػا فػػي  الباحػػث المػػنيج شػػبو التجريبػػي حيػػث

والعػوض  ،(5111اليػاجري )و  ،(Bailey, 2003بػالي )، و Drake, 2002))دراسة دريؾ 
 ,Nettleshipونتمشػيب ) ،(Bonwell & Eison, 2002بونويؿ وايسػوف )و  ،(5112)

بعػض  نمػوذج السػتخداـمف حيث بنػاء ا( Taylor, Todd, 2006تايمو وتود )، و (2003
فعاليػة برنػامج تعميمػي ، و استقصاء تأثير استراتيجيات التعمـ النشػطأساليب التعمـ النشط، و 
، فػػي التحصػػيؿ النشػػطأو استقصػػاء أثػػر طريقػػة الػػتعمـ المتمػػازج ، و مقتػػرح لمتػػدريب والمػػراف

تفػػردت ىػػذه الدراسػػة بأنيػػا ىػػدفت التعػػرؼ عمػػى أثػػر اسػػتخداـ طريقػػة الػػتعمـ النشػػط فػػي و 
سػػي فػػي الباديػػة الشػػمالية مغػػة العربيػػة لػػدى طمبػػة الصػػؼ الثػػامف األساتحصػػيؿ قواعػػد ال

وعينػة الدراسػة، واختيػار  ف الدراسات السابقة في تحديد خطة، وقد استفاد الباحث مالغربية
، وأسػاليب المعالجػة الحصػائية، وأىػـ النتػائج لمقارنتيػا بنتػائج البحػث الحػالي ممػػا يػاأدوات

 يساعد عمى توضيحيا وتفسيرىا.
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 الطريقة والجراءات: 
 مجتمع الدراسة والعينة: أواًل:

الصػػؼ الثػػامف األساسػػي فػػي المػػدارس مبػػة تّكػػوف مجتمػػع الدراسػػة مػػف جميػػع ط
الغربيػػػػػة لمعػػػػػاـ الدراسػػػػػي  الباديػػػػػة الشػػػػػمالية اءالتربيػػػػػة والتعمػػػػػيـ لمػػػػػو  ةالتابعػػػػػة لمديريػػػػػ

ساسي مػنيـ ( طالبا وطالبة مف الصؼ الثامف األ5355والبالغ عددىـ )ـ، 5133/5132
طالبػػًا ( 515تكونػػت عينػػة الدراسػػة مػػف )نػػاث، و مػػف ال ( 3551ذكور و)مػػف الػػ( 3312)

%( مػػف مجتمػػع الدراسػػة تقريبػػًا. تػػـ اختيػػار المػػدارس 4.13يمثمػػوف مػػا نسػػبتو ) وطالبػػة
شعب دراسية مػف مػدارس ثماني  البسيطة، وتوزيعيا عمىالطبقية بطريقة العينة العشوائية 

 . ( يبيف توزيع أعداد طمبة الصؼ الثامف األساسي3لجدوؿ )الذكور والناث، وا
 توزيع أفراد عينة الدراسة بحسب النوع (3جدوؿ )

 الجنس             
 المجموعة

 المجموع إناث ذكور

 311 13 61 التجريبية

 62 13 13 الضابطة

 515 312 11 المجموع

 : ومواد المعالجة التجريبية الدراسةوات أدثانيًا:
 في ىذه الدراسة أداتاف، ىما: خدمتاست

 أ. المادة التعميمية، 
 قػػاـ الباحػػث بإعػػدادالتػػي تػػـ إعػػدادىا حيػػث  تػػدريسوىػػي مجموعػػة مػػف نمػػاذج ال

عمػػى عػػدد مػػف  ، ثػػـ تػػـ عػػرض ىػػذه النمػػاذجطريقػػة الػػتعمـ النشػػطوفػػؽ  تػػدريسنمػػاذج ال
مغػة ّيوف في مجاؿ الالمحكميف منيـ أساتذة في الجامعات األردنية، ومنيـ المشرفوف التربو 

وذلػؾ لقػرار ، مغػة العربيػة، ومنيـ معمموف ومعممات مف المتخصصيف في تدريس الالعربية
مكانيػػػة تحقيػػػؽ األىػػػداؼ مػػػدى  مالءمتيػػػا لمسػػػتوى الطمبػػػة، والػػػزمف المقػػػرر لتدريسػػػيا، وا 

إلػى  التدريسػية النمػاذج ىػذه تػـ تسػميـو  إسػتراتيجية مػا فػوؽ المعرفيػة. ومالءمتيا لتطبيؽ
 عممي وُمعممات المجموعات التجريبية. مُ 

 
 

  :ب. اختبار قواعد المغة العربية لطمبة الصؼ الثامف األساسي
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تكػوف االختبػار مػف مجموعػة  ،في قواعد المغة العربيػة تحصيمي اختباربإعداد تـ 
  .أسئمة مف نوع االختيار مف متعدد( مف األسئمة وعددىا )عشرة
 صدؽ االختبار وثباتو: 

عمػى عينػة  ختبػاراالدالالت صدؽ، وثبػات االختبػار عػف طريػؽ تطبيػؽ  حسابتـ 
تػـ حسػاب و ( طالبًا وطالبة في شػعبتيف دراسػيتيف مػف غيػر عينػة الدراسػة، 11مؤلفة مف )

معامالت االتساؽ الداخمي، وذلؾ بحسػاب معامػؿ االرتبػاط بػيف أسػئمة االختبػار ككػؿ. حيػث 
مػف خػالؿ حسػاب  تـ التأكد مف ثبات االختبػار وقد دلياًل عمى صدؽ االختبار البنائي،يؤخذ 

أف قػػػيـ . وثبػػت معامػػؿ الثبػػات لالختبػػار باسػػتخداـ معادلػػة )كرونبػػاخ ألفػػا( لالختبػػار ككػػؿ
(، وىػػذا يشػػير إلػػى تمتػػع االختبػػار الُمعػػد بػػدالالت صػػدؽ وثبػػات 1.411معػػامالت الثبػػات )

 كافية ألغراض الدراسة.
 تصحيح االختبار: 

ح االختبار، بحيث يحصؿ الطالػب فػي كػؿ سػؤاؿ مػف أفػراد تـ إعداد مفتاح لتصحي
 . عمى درجة أو ال شيء، وفؽ مفتاح التصحيح المعد ليذا الغرض راالختبا

النتائج المتعمقة بالتكافؤ بيف مجموعػات الدراسػة فػي التطبيػؽ القبمػي الختبػار 
 :قواعد المغة العربية

( مػف α=1.12د مستوى )لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية عن
خػػػالؿ نتػػػائج االختبػػػار القبمػػػي قػػػاـ الباحػػػث بحسػػػاب المتوسػػػطات الحسػػػابية واالنحرافػػػات 

 (.5المعيارية ألداء عينة الدراسة كما في الجدوؿ )
اختبار المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء عينة الدراسة عمى  (5جدوؿ )

 قواعد المغة العربية
 الجنس           ورذك إناث الكمي

 االنحراؼ المجموعة 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

 التجريبية 33.33 3.4 32.16 6.4 33.11 6.1
 الضابطة 32.11 6.2 33.31 6.1 32.11 6.3
 الكمي 33.16 2.2 32.11 6.6 33.41 6.3

( أف المتوسػػػط الحسػػػابي لمػػػذكور فػػػي 5البيانػػػات الػػػواردة فػػػي الجػػدوؿ ) أوضػػحت
(، وأف المتوسػػط الحسػػابي لإلنػػاث فػػي المجموعػػة التجريبيػػة 33.33المجموعػػة التجريبيػػة )

(، وأف المتوسػط 32.11(، والمتوسط الحسابي لمذكور فػي المجموعػة الضػابطة )32.16)
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بػيف ولبيػاف مػا إذا كػاف ىنالػؾ فػروؽ (، 33.31الحسابي لإلناث في المجموعة الضابطة )
( يوضػػح 1تػػـ اسػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف الثنػػائي، والجػػدوؿ )المتعممػيف فػػي المجمػػوعتيف فقػػد 

 ذلؾ.
 (1جدوؿ )

 قواعد المغة العربيةاختبار نتائج تحميؿ التبايف الثنائي ألداء عينة الدراسة عمى 
مستوى 
 الداللة

قيمة ؼ 
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

درجات 
 مصدر التبايف مجموع المربعات لحريةا

 الجنس 1.113 3 1.113 1.313 1.123
 المجموعة 3.513 3 3.513 1.331 1.111

 الخطأ 1362.452 314 11.116  
 الكمي 1214.143 513   

( عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف المجموعػػات 1تضػػح مػػف جػػدوؿ )ا
 ،قواعػد المغػة العربيػةاختبػار وعػة الدراسػية عمػى الدراسية تعزى إلى متغيري الجنس والمجم

قواعػػد المغػػة الختبػػار ممػػا يػػدؿ عمػػى التكػػافؤ بػػيف مجموعػػات الدراسػػة فػػي التطبيػػؽ القبمػػي 
 العربية.

 : متغيرات الدراسة
 أواًل: المتغيرات المستقمة:

 لمدراسة الحالية متغيرات مستقالف لكؿ منيما مستويات:
 طريقة التدريس - أ

 لنشط.طريقة التعمـ ا 
 .الطريقة السائدة 
 النوع: - ب

 ذكور 
 إناث 
 

 ثانيًا: المتغيرات التابعة:
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 لمدراسة الحالية متغير تابع واحد وىو التحصيؿ في القواعد المغوية
 المعالجة الحصائية: 

المتوسػطات الحسػابية، واالنحرافػػات اسػػتخدـ الباحػث  لإلجابػة عػف أسػئمة الدراسػة
 معامؿ ارتباط بيرسوف.، و المعيارية

 نتائج الدراسة ومناقشتيا:
ىدفت ىػذه الدراسػة التعػرؼ عمػى أثػر اسػتخداـ طريقػة الػتعمـ النشػط فػي تحصػيؿ 
قواعػػد المغػػة العربيػػة لػػدى طمبػػة الصػػؼ الثػػامف األساسػػي فػػي الباديػػة الشػػمالية الغربيػػة، 

ُتعػػزى إلػػى متغيػػري المجموعػػػة ومعرفػػة فيمػػا إذا كانػػت ىنػػاؾ فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية 
 د تـ عرض النتائج مرتبة في ضوء أسئمة الدراسة.، وقوالنوع
ما أثر استخداـ طريقة  :ونصو السؤاؿ األوؿبالجابة عف  المتعمقة نتائجالأواًل: 

 ؟ية لدى طمبة الصؼ الثامف األساسيالتعمـ النشط في تحصيؿ قواعد المغة العرب
معياريػة حسػاب المتوسػطات الحسػابية واالنحرافػات اللإلجابة عف ىػذا السػؤاؿ تػـ 

 (.3ألداء عينة الدراسة عمى االختبار ككؿ بحسب الجنس والمجموعة كما في الجدوؿ )
 (3جدوؿ )
 اء عينة الدراسة عمى االختبار التحصيميالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألد

الجنس 
 المجموعة

 الكمي الناث الذكور
 المتوسط
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 المتوسط
 حسابيال

االنحراؼ 
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 31.1 54.34 32.3 11.11 4.5 55.15 التجريبية
 1.1 51.41 1.1 53.43 6.1 31.44 الضابطة
 35.2 56.13 33.3 11.11 1.1 53.51 الكمي

( أف المتوسػػػط الحسػػػابي لمػػػذكور فػػػي 3البيانػػػات الػػػواردة فػػػي الجػػدوؿ )أوضػػحت 
(، وأف المتوسػػط الحسػػابي لإلنػػاث فػػي المجموعػػة التجريبيػػة 55.15لتجريبيػػة )المجموعػػة ا

(، وأف 31.44المتوسػػػػط الحسػػػػابي لمػػػػذكور فػػػػي المجموعػػػػة الضػػػػابطة )أف (، و 11.11)
تػػـ توضػػيح ذلػػؾ بالرسػػـ (، و 53.43المتوسػػط الحسػػابي لإلنػػاث فػػي المجموعػػة الضػػابطة )

 .البياني في الشكؿ التالي
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يوضح استجابات الطمبة عمى اختبار قواعد المغة العربية وفؽ الجنس  (3) شكؿ

 والمجموعة
ولبياف مػا إذا كػاف ىنالػؾ فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف المتوسػطات الحسػابية 
بحسب متغيري الجنس والمجموعة عمى اختبار قواعد المغة العربيػة، قػاـ الباحػث باسػتخداـ 

 .لتوضيح ىذه النتائج وىو ما تـ توضيحو في الجدوؿ التالي تحميؿ التبايف المصاحب
 نتائج تحميؿ التبايف المصاحب ألداء عينة الدراسة عمى االختبار ككؿ (2جدوؿ )

مستوى 
 الداللة

قيمة ؼ 
 المحسوبة

متوسط 
 المربعات

درجات 
 مصدر التبايف مجموع المربعات الحرية

 متغير التغاير 14.361 3 14.361 1.135 1.211
 الجنس 5315.115 3 5315.115 31.546 * 1.111
 المجموعة 5565.431 3 5565.431 34.136 * 1.111
 الخطأ 53511.411 311 351.111  
 الكمي 13411.141 513   

 (α1.12≤* داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
( عػدـ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية ُتعػزى إلػى ُمتغيػر 2تضح مف الجػدوؿ )ا

 وعات الدراسػية تعػزى إلػى متغيػر نػوعتغاير، ووجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمال
مجمػػػوعتي الدراسػػػة الطمبػػػة ولصػػػالح النػػػاث، ووجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف 

( يوضػػح الفػػروؽ فػػي 6أمػػا الجػػدوؿ )لضػػابطة لصػػالح المجموعػػة التجريبيػػة. التجريبيػػة وا
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طمبػة الصػؼ عػات الدراسػة التجريبيػة والضػابطة مػف المتوسطات الحسػابية بػيف أداء مجمو 
 بعد تحييد أثر االختبار القبمي لالختبار. الثامف األساسي في البادية الشمالية الغربية

بعد تحييد  اء عينة الدراسة عمى االختبار التحصيميالمتوسطات الحسابية ألد (6جدوؿ )
 أثر االختبار القبمي

 الناث الذكور المجموعة
 11.125 55.115 عة التجريبيةالمجمو 

 53.463 31.412 المجموعة الضابطة
أف المتوسػػط الحسػػابي لمػػذكور فػػي إلػػى ( 6البيانػػات الػػواردة فػػي الجػػدوؿ ) أشػػارت

(، والمتوسػػط الحسػػابي لإلنػػاث فػػي المجموعػػة التجريبيػػة 55.115المجموعػػة التجريبيػػة )
سػت قواعػد المغػة العربيػة مػف (، وىذا يثبت تفػوؽ المجموعػة التجريبيػة التػي در 11.125)

أف الػتعمـ بػخالؿ استخداـ طريقة التعمـ النشط ولصالح الناث. ويمكف تفسير ىػذه النتيجػة 
وينمػػى العالقػػات  النتػػاج المغػػويويحفػػزىـ عمػػى  ،الػػتعمـ إدمػػاج الطمبػػة فػػيالنشػػط يزيػػد مػػف 

كمػػا ينمػػى  ،أيوينمػػى الثقػػة بػالنفس والقػػدرة عمػى التعبيػػر عػػف الػر  ،االجتماعيػة بػػيف الطمبػة
كمػا يمكػف  مػى الرغبػة فػي الػتعمـ حتػى التقػاف،وين ،الرغبة في التفكير والبحث لدى الطمبػة

شػػباع حاجػػاتيـ و  مواقػػؼ تعميميػػة حيػػة وذات  تييئػػةمػػف خاللػػو اكتشػػاؼ ميػػوؿ الطػػالب وا 
 .مما أسيـ بدوره في تحسف التحصيؿ في القواعد المغوية فعالية

تعممػػيف يشػػتركوف فػػي العمميػػة التعميميػػة بصػػورة كمػػا أف التعمػػػـ النشػػػط يجعػػؿ الم
، الرئيسػةمصػادر العمػى اسػتخداـ  متعممػيفع الويشػج، فعالة تتعدى كونيـ متمقيف سمبييف،

سػػتراتيجيات التفكيػػر العميػػا مثػػؿ التحميػػؿ، والتركيػػب،  يفعػػؿو  دور المتعممػػيف فػػي ميػػارات وا 
و تعميمي فعاؿ ومناسب داخؿ والتقييـ وحؿ المشكالت. كما يعمؿ التعمـ النشط عمى خمؽ ج

غرفة الصؼ، ويتيح لو العديد مف الوسائؿ واألساليب التػي يسػتخدميا فػي عمميتػي التعمػيـ 
 قػد يضػيفو الػتعمـ النشػط مػف إثػارة وتشػويؽ وتحفيػز وقد تعزى ىذه النتيجة إلى ما ،والتعمـ

لػىعند المتعمميف، فالمتعمـ يسعى دائما تنظيـ أفكػاره التػي توصػؿ إلييػا  اسػتخداـ طريقػة  وا 
ايجابية نحػو مػادة  اتجاىاتأدى إلى تنمية  قد في تدريس قواعد المغة العربية التعمـ النشط
، (Bailey, 2003بالي )، و Drake, 2002))دريؾ تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة القواعد. 

 ,Bonwell & Eisonبونويػػؿ وايسػػوف )و  ،(5112والعػػوض ) ،(5111اليػػاجري )و 

مػف  (Taylor, Todd, 2006تػايمو وتػود )، و (Nettleship, 2003)ونتمشيب  ،(2002
-حيػث فاعميػػة نمػػاذج تعميميػة تعمميػػة تقػػـو عمػى مجموعػػة مػػف االسػتراتيجيات فػػي صػػورة 

فعاليػػة برنػػامج تعميمػػي ، و استقصػػاء تػػأثيرًات اسػػتراتيجيات الػػتعمـ النشػػطو  -الػػتعمـ النشػػط
 في التحصيؿ. -النشط-مـ المتمازج استقصاء أثر طريقة التع، و مقترح لمتدريب والمراف
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ىؿ يختمؼ تأثير  :ونصو الثانيالنتائج المتعمقة بالجابة عف السؤاؿ ثانيًا: 
استخداـ طريقة التعمـ النشط في تحصيؿ قواعد المغة العربية لدى طمبة الصؼ الثامف 

 والمجموعة ؟ نوعاألساسي باختالؼ ال
مجمػػػوعتي ة إحصػػػائية بػػػيف ( وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػ2أظيػػػرت نتػػػائج الجػػػدوؿ )

لصػػالح النػػاث، ويمكػػف تفسػػير ىػػذه النتيجػػة بػػأف  مػػتعمـالنػػوع تعػػزى إلػػى متغيػػر  الدراسػػة
ف النػاث إ، حيػث نوعػا مػا تشػابيةمُ قػد تكػوف غيػر  الظروؼ التي أحاطت بالػذكور والنػاث

قػػد  بخػػالؼ الػػذكور، فضػػال عػػف أف اىتمامػػات النػػاثتسػػاوية نسػػبيًا م ربمػػا اكتسػػبف خبػػرات
االسػتفادة مػف منظومػة الطرائػؽ و االسػتراتيجيات المسػتخدمة فػي وف متقاربػة مػف حيػث تك

تكػػوف القػػدرات الدراكيػػة لإلنػػاث وقػػد عمميػػة التعمػػيـ والػػتعمـ وتطبيقيػػا فػػي الحيػػاة اليوميػػة، 
إضػافة مػا معيػـ فػي مػدارس الباديػة الشػمالية الغربيػة  متسػاويةتختمؼ عف الػذكور وغيػر 

يػػدعـ قػػد ىف عػػف الػػذكور. وىػػذا التفسػػير ع بيػػا النػػاث والتػػي تميػػز تتمتػػ سػػبؽ الجديػػة التػػي
األساسػػي كمجتمػػع ليػػذه الدراسػػة إذ يعتقػػد الباحػػث بػػأف  سػػبب اختيػػار طمبػػة الصػػؼ الثػػامف

طمبػػة الصػػؼ التاسػػع األساسػػي وخاصػػة النػػاث لػػدييف القػػدرة المغويػػة لمتعبيػػر عمػػا يعػػرض 
 .عمييف بفاعمية
 التوصيات:

عدد مف التوصيات العمميػة والعمميػة، وىػي راسة يمكف تقديـ انطالقًا مف نتائج الد
 كاآلتي:
مف خالؿ تضمينيا في المناىج الدراسية  ،االىتماـ باستخداـ طريقة التعمـ النشط .3

التي تتعمؽ بمنيج المغة العربية لمصؼ الثامف األساسي وخاصة في كتب قواعد 
 .المغة العربية

 ،ربية عمى استخداـ طريقة التعمـ النشطضرورة تدريب معممي ومعممات المغة الع .5
 .اليتمكنوا مػف تطبيقيا عمى الطمبة ومساعدتيـ في التمكف مني

 المقترحات:
 أثارت الدراسة الحالية عددًا مف المقترحات ببحوث مستقبمية منيا ما يمي:

ثر استخداـ طريقة التعمـ النشط في تنمية ميارات التفكير البداعي والناقد لػدى أ .3
 .ة المرحمة األساسية في المغة العربيةطمبػ

ثر برنامج قائـ عمى استخداـ طريقة التعمـ النشط في تنمية الذكاء المتعدد لػدى أ .5
 .طمبػة الصفوؼ الثالث األولى في منيج المغة العربية
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تجاىات معممي المغة العربية في مرحمة التعميـ إجراء دراسات أخرى لتعرؼ ا .1
 المغة العربية بطريقة التعمـ النشط.األساسي نحو تعميـ قواعد 

فعالية برنامج تدريبي قائـ عمى طريقة التعمـ النشط في تنمية الميارات المينية  .3
 واألكاديمية لدى معممي المغة العربية بمرحمة التعميـ األساسي.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :المراجع
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 :العربيةالمراجع بالمغة 
(، الػػتعمـ النشػػط وسػػد الفجػػوة النوعيػػة لممػػدارس 5112أبػػو بكػػر، أمينػػة، وحجػػازي، رضػػا )

 االبتدائية، وزارة التربية والتعميـ، القاىرة.
فاعميػػة تػػدريس النحػػو باسػػتخداـ اسػػتراتيجية  (،5116أحمػػد، محمػػد الحسػػيني فػػرج سػػيد )

البحث الجماعي التعاوني في التحصيؿ و تنمية األداء المغوي لدى طالب الصػؼ 
رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة، كميػػة التربيػػة، جامعػػة ، الثػػاني الثػػانوي األزىػػري

 األزىر.
(، المشػكالت التػي تواجػو تػدريس البالغػة فػي المرحمػة 5116البكر، فيد بف عبػد الكػريـ )

الثانويػػة كمػػا يراىػػا معممػػو المغػػة العربيػػة ومقترحػػات عالجيػػا، بحػػث منشػػور فػػي 
 ني.، الجزء الثا63مجمة كمية التربية، جامعة المنصورة، العدد 

(، التدريس باستخداـ استراتيجيات التعمـ النشط )حقيبػة 5114البكر، فيد بف عبد الكريـ )
 .21-3المتدرب(، قسـ التربية، جامعة الماـ محمد بف سعود، ص 

(: فعالية استخداـ إحدى استراتيجيات التعمـ التعاوني فػي كػؿ 5115بيموؿ، إبراىيـ أحمد )
معمومػػات واالتجػػاه نحػػو المػػادة النحويػػة لػػدى مػػف: التحصػػيؿ النحػػوي واسػػتبقاء ال

جامعػػػة المنصػػػورة، -تالميػػػذ الصػػػؼ الثػػػاني العػػػدادي، فػػػي مجمػػػة كميػػػة التربيػػػة
 ـ.5115، سبتمبر، 21العدد

(، مػػدرس القػػرف الحػػادي والعشػػريف الفعػػاؿ، الميػػارات 5111جػػابر، عبػػد الحميػػد جػػابر )
 والتنمية المينية، دار الفكر العربي، القاىرة.

(، التفكيػػػر والػػػتعمـ والػػػذاكرة فػػػي ضػػػوء أبحػػػاث الػػػدماغ، مكتبػػػة 5113، إبػػػراىيـ )الحػػػارثي
 الشفري، الرياض.

(، الػػتعمـ النشػػط بػػيف النظريػػة والتطبيػػؽ، دار الشػػروؽ، 5116سػػعادة، جػػودت وآخػػروف ) 
 األردف.

تعممػي متمػازج  –(، فعالية اسػتخداـ نمػوذج تعميمػي 5111السوالمة، سالـ معيوؼ سالـ )
ثػػارة الػػتعمـ نشػػط لػػدى طمبػػة الثػػامف األساسػػي فػػي فػػي تنميػػة ا لتفكيػػر العممػػي وا 

دكتػػوراه غيػػر منشػػورة، جامعػػة اليرمػػوؾ،  رسػػالةمبحػث العمػػـو واتجاىػػاتيـ نحػػوه، 
 . 32ص 

(، دور النترنػػػت فػػػي تعزيػػػز البحػػػث العممػػػي لػػػدى طمبػػػة جامعػػػة 5111العػػػاني، وجييػػػة )
 . 114-111(، 5) 35 اليرموؾ، مجمة جامعة الممؾ سعود، العموـ التربوية،
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(، الػػتعمـ النشػػط، إدارة شػػرؽ الزقػػازيؽ التعميميػػة، 5131عبػػد الحميػػد، ىالػػو محمػػد سػػعيد )
 1، ص 3مدرسة برديف االبتدائية رقـ 

 عبد العاؿ، عبد المنعـ )د.ت(: طرؽ تدريس المغة العربية، )القاىرة : مكتبة غريب(. 
مرجعيػػة لمػػتعمـ، دليػػؿ الػػتعمـ النشػػط، (، الموسػػوعة ال5112عميػػة، حامػػد إبػػراىيـ وآخػػروف )

 مركز تطوير المناىج والمواد التعميمية، القاىرة. 
(. أثػػر اسػػتخداـ طريقػػة الػتعمـ المتمػػازج فػػي تحصػػيؿ طمبػػة الصػػؼ 5112العػوض، فػػوزي )

الثػػامف األساسػػي فػػي وحػػدتي االقترانػػات وحػػؿ المعػػادالت وفػػي اتجاىػػاتيـ نحػػو 
 ة، الجامعة األردنية، األردف.الرياضيات، رسالة ماجستير غير منشور 

(، تربويات الحاسوب وتحديات مطمع القػرف الحػادي والعشػروف، دار 5111الفار، إبراىيـ )
 الفكر العربي، القاىرة.

كفػػاءة الػػتعمـ التعػػاوني فػػي  (:3114فضػػؿ اهلل، محمػػد رجػػب، وسػػعد، عبػػد الحميػػد زىػػري )
ة، دراسػات فػي المنػاىج اكتساب تالميذ التعميـ األساسػي لػبعض المفػاىيـ النحويػ

 (.21وطرؽ التدريس، الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس، العدد)
(، الموسػػػوعة المرجعيػػػة لمػػػتعمـ النشػػػط، الػػػدليؿ المرشػػػد 5112كوجػػػؾ، كػػػوثر وآخػػػروف )

لمموسػػػوعة المرجعيػػػة لمػػػتعمـ النشػػػط، مركػػػز تطػػػوير المنػػػاىج والمػػػواد التعميميػػػة، 
 القاىرة.

(، معجػـ المصػطمحات التربويػة المعرفػة فػي 5111الجمػؿ، عمػي )المقانى، أحمػد حسػيف، و 
 المناىج وطرؽ التدريس، الطبعة الثانية، القاىرة، عالـ الكتب.

(: تحميػػؿ التفاعػػؿ المفظػػي فػػي تػػدريس المػػواد االجتماعيػػة، 3142المقػػاني، أحمػػد حسػػيف )
 القاىرة : عالـ الكتب. 

التربوي لطالب المغػة العربيػة فػي كميػة  (: تقويـ برنامج العداد3144مدكور، عمى أحمد )
التربيػػة، جامعػػة الممػػؾ سػػعود، فػػي ضػػوء األىػػداؼ المرجػػوة منو،جامعػػة الممػػؾ 

 سعود، مركز البحوث التربوية.
(: فعالية التعمـ التعاوني في تنمية األداء المغوي الشػفيي لػدى 5113مناع، محمد السيد )

التربػػػي، المػػػؤتمر العممػػػي  الطػػػالب غيػػػر المتخصصػػػيف فػػػي المغػػػة العربيػػػة بكميػػػة
التاسع )التربية وتنميػة ثقافػة المشػاركة وسػموكياتيا فػي الػوطف العربػي( بجامعػة 

 .326-351ـ، الكتاب الثاني، ص ص  5113حمواف، 
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(. فعالية برنامج تعميمي قائـ عمى التػدريب والمػراف بالحاسػوب فػي 5111الياجري، نجاة )
لثالػػػث، مجمػػػة العمػػػوـ التربويػػػة تحصػػػيؿ وحػػػدة الكسػػػور لػػػدى تمميػػػذات الصػػػؼ ا

 .561-526(، 3) 3والنفسية، جامعة البحريف، 
(، أثػػر تنػػوع اسػػتخداـ بعػػض اسػػتراتيجيات الػػتعمـ النشػػط فػػي 5115ىنػػدي، محمػػد حمػػاد )

تعميـ وحدة بمقرر األحياء عمى اكتساب بعض المفاىيـ البيولوجية وتقدير الػذات 
دى طػػػالب الصػػػؼ األوؿ الثػػػاني واالتجػػػاه نحػػػو االعتمػػػاد اليجػػػابي المتبػػػادؿ لػػػ

 الزراعي، مجمة دراسات في المناىج وطرؽ التدريس، العدد التاسع والسبعوف.
(، مػػدى اسػػتخداـ معممػػي المغػػة العربيػػة اسػػتراتيجيات التقػػويـ 5111ىياجنػػة، أحمػػد ذيػػب )

البديؿ وأثر برنامج تدريبي في ممارستيـ ىذه االستراتيجيات، رسالة دكتوراه غير 
 مية التربية، جامعة اليرموؾ، عماف األردف.منشوره، ك
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 (3) ممحؽ

 نموذج تدريس وفؽ إستراتيجية التعمـ النشط
 دور المعمـ في التعمـ النشط:
تعمـ النشط، حيث لـ يعد ىو الممقف، والمصدر الوحيد تغير دور المعمـ في ال

لممعمومة، بؿ أصبح ىو الموجو والمرشد والميسر لمتعمَّـ، ومف ىنا يتطمب التعمـ النشط 
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مف المعمـ القياـ باألدوار اآلتية: استخداـ العديد مف األنشطة التعميمية والوسائؿ التعميمية 
دراؾ نواحي قوة المتعمميف ونواحي وفقًا لمموقؼ التعميمي، ووفقًا لقدرات  المتعمميف وا 

ضعفيـ، بحيث يوفر ليـ الفرص لمزيد مف النجاح، والتنويع في طرؽ التدريس التي 
يستخدميا في الفصؿ، بحيث تعتمد ىذه الطرؽ عمى التعمُّـ النشط بداًل مف استخداـ طريقة 

رشاد ومس اعدة تالميذه عمى تحقيؽ المحاضرة لكؿ المتعمميف. وتركيز جيوده عمى توجيو وا 
أىداؼ التعمـ بداًل مف أف يمقنيـ، فالمعمـ ُيعلمِّـ تالميذه كيؼ يفكروف، وليس فيما يفكروف. 
وتوظيؼ ما يتعممو المتعمميف مف معمومات وميارات وخبرات في حياتيـ االجتماعية. 

وتحمؿ  والعمؿ عمى زيادة دافعية المتعمميف لمتعمـ، وذلؾ بإتباع أساليب المشاركة،
المسئولية، والتعزيز المستمر. وجعؿ التمميذ مكتشفًا ومجربًا وفعااًل في العممية التعميمية. 
ووضع التمميذ دائمًا في مواقؼ يشعر فييا بالتحدي والثارة، لما في ذلؾ مف أثر في 

ثارة اىتمامو ودوافعو.  عممية التعمـ، وا 
 (:316 -312: ص5115)ىندي،  :دور المتعمـ في التعمـ النشط

المتعمـ محورًا لعممية التعمـ، ومركز االىتماـ فييا،  باعتباريبدأ التعمـ النشط 
والمتعمـ النشط لو دور أكثر فاعمية، فيو مشارؾ نشط في العممية التعميمية، يقـو 
بالمناقشة وفرض المفروض، والبحث وحؿ المشكالت بداًل مف االستقباؿ السمبي لممعمومات 

اع. وانطالقًا مف تركيز التعمـ النشط عمى إيجابية ومشاركة المتعمـ يمكف عف طريؽ االستم
تحديد دور المتعمـ في الموقؼ التعميمي النشط فيما يمي: يتحمؿ مسئولية تعممو، ويقبؿ 
عمى إجراء األنشطة برغبة وشوؽ. ويتحمؿ مسئولية اتخاذ القرار، ويبحث عف عدة طرؽ 

ر عمى عممية التعمـ، ويتعمـ ما يرغب في تعممو. لحؿ المشكالت التي تواجيو. ويسيط
وينظـ نفسو وينظـ اآلخريف في مجموعتو. وينجز أعمالو في مواعيدىا المحددة سمفًا. 
ويختار الوسيمة المالئمة لعرض عممو. ويستطيع أف يتعرؼ عمى نقاط القوة ونقاط 

 الضعؼ عنده. ويثؽ بنفسو وبقدراتو، ومتحمس لعممو.
 (:125، ص3111)كوجؾ،  :تعمـ النشطاستراتيجيات ال

تتنوع استراتيجيات التعمـ النشط بما يتناسب مع تنوع الفروؽ الفردية بيف 
الطالب، وتنوع األىداؼ والمحتوى، وىناؾ عدد كبير مف استراتيجيات التعمـ النشط التي 
 يمكف لممعمـ استخداميا سواء في التمييد لمدرس أو في عرضو أو في ختـ الدرس، ومف

 ىذه االستراتيجيات:
 (: Cooperative Learning) :التعمـ التعاوني

وىو إستراتيجية مف استراتيجيات التدريس تقـو عمى أساس التعاوف، وتبادؿ 
المسئولية في التعميـ بيف أفراد المجموعة التعاونية وتفاعميـ مع بعضيـ، والتكامؿ فيما 
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يو ىو تنافس بيف المجموعات، وليس بيف بينيـ وصواًل إلى التعمـ المنشود، والتنافس ف
 األفراد.

 (: Pear Teachingتدريس األقراف )
ويعتمد عمى قياـ المتعمـ بالجيد األكبر في عممية التدريس، ويقتصر دور المعمـ 

 عمى التوجيو والرشاد، حيث يتولى أحد الطالب أو بعضيـ في عممية التدريس.
 (: Think Aloudالتفكير بصوت مرتفع )

يضاحات بصوت  وتتضمف قوؿ القارئ لكؿ ما يخطر ببالو مف أفكار وتساؤالت وا 
 عاؿ، وذلؾ أثناء اطالعو عمى مشكمة ما، أو حمو لسؤاؿ معيف.

 (: Brain Stormingالعصؼ الذىني )
 -2وىي أحد أساليب المناقشة الجماعية التي يشجع بمقتضاىا أفراد مجموعة )

توليد أكبر عدد ممكف مف األفكار المتنوعة والمبتكرة ( فردًا وبإشراؼ رئيس ليا عمى 35
بشكؿ عفوي وتمقائي وحر في مناخ مفتوح غير نقدي ال يحد مف إطالؽ ىذه األفكار التي 
تخص حمواًل لمشكمة معينة مختارة سمفًا ومف ثـ غربمة ىذه األفكار، واختيار المناسب 

 ( دقيقة.51 -32نيا بيف )منيا، ويتـ ذلؾ مف خالؿ عدة جمسات تستغرؽ الواحدة م
 (: Role Playingلعب األدوار )
طريقة تتضمف التمثيؿ التمقائي لموقؼ بواسطة فرديف أو أكثر بتوجيو مف ىي 

الذيف يقوموف بالتمثيؿ،  واقع الموقؼ الذي رتبو المتعمموف المعمـ، وينمو الحوار مف
الذيف ال يقوموف بالتمثيؿ  وفطبقًا لما يشعر بو، أما المتعممويقـو كؿ شخص بأداء الدور 

 فإنيـ يقوموف بدور المالحظيف والناقديف، وبعد التمثيمية فإف المجموعة تقـو بالمناقشة.
 (: Reciprocal Teachingالتدريس التبادلي )

ميف أو بيف تقـو عمى تبادؿ األدوار في العممية التعميمية بيف الطالب والمعم
حوار، ويتـ توزيع الطالب في مجموعات، وتوزع األدوار تقـو عمى ال المتعمميف أنفسيـ، إذ

فيما بيف أعضائيا، ويحدد قائد أو مرشد لكؿ مجموعة يقـو بتوجيو أعضاء المجموعة. 
ويتـ تقسيـ محتوى الدرس عمى أجزاء أو فقرات أو أفكار حسب ما يتضمف الدرس، وتجري 

ناقشة جزء أو فكرة يتـ التعمؽ مناقشة األجزاء كاًل عمى حده، وعندما يتـ االنتياء مف م
فييا يتـ اختيار قائد جديد أو مرشد مف بيف أفراد المجموعة ليقود المجموعة في مناقشة 

 الجزء الثاني، وىكذا يتـ تبادؿ األدوار في المجموعة.


