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 الشكر والتقدير

الحمد  الذي أنار لنا درب العمـ والمعرفة وأعاننا عمى أداء ىذا الواجب ووفقنا إلى 
 .نجاز ىذا العمؿإ

 نجاز ىذا إأو مف بعيد عمى  مف قريب يالشكر واالمتناف إلى كؿ مف ساعدنتوجو بجزيؿ أ

 بتوجيياتو  ميالذي لـ يبخؿ عابراىيـ عرماف  ي الدكتورشرفلم، أتقدـ بجزيؿ الشكر العمؿ

 .ي في اتماـ رسالتيونصائحو القيمة التي كانت عونا ل

والدكتورة ميسوف   لجنة المناقشة الدكتورة إيناس ناصر عضوي شكرأأف  يوال يفوتن
بداءآراءىـ القيمة . عمى التميمي  قبوليما مناقشة ىذه الدراسة وا 

مف دكاترة الجامعات ومشرفيف التربية  الذيف حكموا لي أداة الدراسةأشكر المحكميف و 
 والتعميـ.

  بو ديس وجامعةإلى الجامعات الفمسطينية المتمثمة بجامعة القدس أ الشكروأتقدـ بخالص 

الخميؿ وجامعة بيرزيت وجامعة بيت لحـ وجامعة النجاح الذيف سمحوا لي بتطبيؽ اداة 
 .الدراسة

 

 

 الباحثة:

ةلجعبهبه ا  
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 الممخص

سي المغة العربية في الجامعات االستراتيجيات التدريسية السائدة لدى مدرّ  معرفةىدفت الدراسة إلى 
الذي يعتمد  التحميمي؛ المنيج الوصفي في ىذه الدراسةالباحثة  تستخدمالفمسطينية وسبؿ تطويرىا، وا

لمنيج المناسب واألفضؿ لمثؿ ىذه عمى دراسة الظاىرة في الوقت الحاضر وكما ىي في الواقع، وىو ا
 الدراسات. 

ابو  –سي المغة العربية في الجامعات الفمسطينية) جامعة القدس مدرّ مف جميع مجتمع الدراسة وف وتكّ 
، ( 2017-2018ديس، وجامعة الخميؿ، وجامعة بيرزيت، وجامعة بيت لحـ، وجامعة النجاح(  لعاـ )

ضافة إلى عينة عشوائية مف  طمبة الجامعات الفمسطينية لعاـ باإلسة، سًا وُمدرّ ( مدرّ 80والبالغ عددىـ)
عمى شكؿ  ؤىاتـ بنافقد  ما أداة الدراسة( طالبا وطالبة . أ205( ، والبالغ عددىـ )2017-2018)

 استبانة.

  تـ  و ف مف ذوي االختصاص، راسة بعرضيا عمى مجموعة مف المحكمّ وتـ التحقؽ مف صدؽ أداة الد
وقد  ،(0.91كرونباخ ألفا، حيث بمغت قيمة الثبات) عية وحساب الثبات بمعادلةطبلتوزيع عينة است

المتوسطات الحسابية، و النسب المئوية، و عداد، تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج األ
وذلؾ باستخداـ برنامج ، (Pearson correlationمعامؿ االرتباط بيرسوف )و االنحرافات المعيارية، و 

 .SPSSاإلحصائية  الرـز

سي الّمغة العربّية في الجامعات ظيرت نتائج الدراسة أف االستراتيجيات الّتدريسّية الّسائدة لدى مدرّ أو 
( وانحراؼ 4.29جاءت بدرجة مرتفعة حيث بمغ المتوسط الحسابي )، مف وجّو نظرىـ الفمسطينّية
سي المغة العربية في الجامعات (، وكاف أعمى االستراتجيات السائدة لدى مدر (، 0.369معياري )

(، وتبلىا 88.7( مع انحراؼ معياري )2873الفمسطينية استراتيجية الحوار والمناقشة بمتوسط حسابي)
وتبلىا ، االستنتاجيةوتبلىا استراتيجية العصؼ الذىني، وتبلىا استراتيجية ، استراتيجية االستقراء

الّتدريسّية الّسائدة وكاف أدنى االستراتيجيات  االستقصاء، ، وتبلىا استراتيجيةاستراتيجية التعمـ التعاوني
نظر المدرسيف  استراتيجية المحاضرة  لدى مدّرسي الّمغة العربّية في الجامعات الفمسطينّية، مف وجوّ 

االستراتيجيات التّدريسّية الّسائدة لدى إف  كما(.88278( مع انحراؼ معياري )3882بمتوسط حسابي )
حيث بمغ  متوسطةجاءت بدرجة  الطمبةمف وجية نظر لجامعات الفمسطينّية العربّية في ا سي الّمغةمدر  



 ج
 

ستراتجيات السائدة لدى عمى االأ(، وكاف 8.38( مع انحراؼ معياري )2.73المتوسط الحسابي )
،  تراتيجية االستنتاجيةساتبلىا و  ،االستقراءستراتيجية امدرسي المغة العربية في الجامعات الفمسطينية 

، وتبلىا المناقشة تبلىا العصؼ الذىنيو  ،ستراتيجية التعمـ التعاونياتبلىا و  ،ستراتيجيةاتبلىا و 
الّتدريسّية الّسائدة لدى مدّرسي الّمغة العربّية في الجامعات كاف أدنى االستراتيجيات و  ،والحواروالحوار 

( مع انحراؼ معياري 3.77)ابي بمتوسط حس نظر الطمبة استراتيجية االستقصاء الفمسطينّية، مف وجوّ 
(8..6.) 

(  في المتوسطات 8884)  ≥α وأظيرت ايضا وجود فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة
سي المغة العربية  في الجامعات الفمسطينية وسبؿ الحسابية الستراتيجيات التدريسية السائدة لدى مدر  
 )الجنس، والجامعة ، والسنة الدراسية(.تطويرىا  مف وجية نظر الطمبة تعزى لمتغيرات 

سي ومدرسات ومف التوصيات التي أسفرت عنيا الدراسة أىمية تعزيز استراتيجيات التدريس لدى مدرّ  
الجامعات الفمسطينية، والتنوع في الطرؽ واألساليب التدريسية التي يتـ استخداميا خبلؿ شرح المادة 

 والعمؿ عمى تنمية القدرات التعميمية لدييـ، ،دية بيف الطمبةالفر  الفروؽالتدريسية لمطمبة، ومراعاة 
سي ة لدى مدرّ االستراتيجيات التدريسية السائدالمزيد مف الدراسات التي تيدؼ  التعرؼ إلى وعمؿ 

 في التعميـ.التكنولوجيا ية، والعمؿ عمى تطويرىا بدمج الجامعات الفمسطين
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Abstract 

The study aimed to know the teaching strategies prevalent among arabic language teachers 

in the Palestinian universities and ways to develop them. The researcher used the analytical 

descriptive method, which is based on the study of the phenomenon at present and in fact, 

which is the best and best method for such studies 

The study population consists of all Arabic language teachers in five of the Palestinian 

universities (Al-Quds University, Abu Dis, Hebron University, Birzeit University, 

Bethlehem University and An-Najah University) for the year 2018-2017. The total number 

of teachers is 80, Of the students of the Palestinian universities for the year (2017-2018), 

the number of (205) students. The study tool was constructed in the form of a questionnaire 

The validity of the study instrument was verified by presenting it to a group of specialized 

arbitrators. A survey sample and stability calculation were distributed in the equation of 

Kronbach Alpha, with a stability value of( 0.91) Statistical data processing was done by 

extracting numbers, percentages, arithmetic averages, And Pearson correlation, using SPSS 

The results of the study showed that the teaching strategies of Arab teachers in the 

Palestinian universities were very high, with an average of( 4.29) and a standard deviation 

of (0.369) The highest strategy among Arabic teachers in Palestinian universities was the 

strategy of dialogue and discussion Followed by a strategy of induction, followed by 

brainstorming strategy, followed by a strategy of deductiveism, followed by a cooperative 

learning strategy, followed by a survey strategy, and was the lowest of the prevailing 

teaching strategies Among the teachers of the Arabic language in the Palestinian 

universities, from the point of view of the teachers the strategy of the lecture with an 

average of (4.03) with a standard deviation (0.380). The teaching strategies of the teachers 

of the Arabic language in the Palestinian universities,( 3.22) with a standard deviation 

(0.20). The highest strategy among the Arabic language teachers in the Palestinian 

universities was the induction strategy followed by the strategy of deductiveness followed 

by a strategy followed by the collaborative learning strategy followed by brainstorming, 

The lowest educational strategies among Arabic language teachers in Palestinian 

universities were from the students' view of the survey strategy with an average of (2.88) 

with a standard deviation (0.17)) 
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The results showed that there were statistically significant differences at the level of α 

(0.05) in the arithmetical averages of the teaching strategies of the Arabic language 

teachers in the Palestinian universities and the ways of developing them from the students' 

point of view due to the variables (gender, university, and academic year) 

 Among the recommendations of the study is the importance of enhancing the teaching 

strategies of Palestinian teachers and teachers, and the diversity of methods and teaching 

methods that are used in explaining the teaching material to students, taking into account 

the individual differences among students and working on developing their educational 

abilities. To the teaching strategies prevalent among Palestinian university teachers and to 

work on their development by integrating technology into education. 
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 لفصؿ األوؿا
 
 

 الدراسة وأهميتها مشكمة

  المقدمة1.1

نحاء دوؿ أـ الحضارة، في جميع ليا دور في تقدّ  التي التعميمية تعد الجامعات إحدى المؤسسات 
وصقؿ المواىب ، حيث تنمي القدرات والميارات التعميمية نتاج المعرفة؛إل اً العالـ لكونيا تعتبر مكان

لفكرية واالقتصادية يعتمد عمييـ في بناء المجتمع في شتى المجاالت االجتماعية واالذي ، لدى الطمبة 
 والسياسية.

ويتوقؼ ذلؾ عمى  ،في الجامعات ويعد عضو ىيئة التدريس أحد المكونات الرئيسة لمنظومة التعميـ  
يستطيع مف خبلليا توظيفيا في العممية التعميمية في ظؿ  ،مدى امتبلكو مف قدرات ومؤىبلت عممية

يجمع التربويوف عمى أف نجاح و ، مجتمعوخدمة  ،وبحث عممي ،تدريسمنظومة التدريس التي تشمؿ 
معرفتو  وزة وتمكنو مف تخصصو العممي، مؤىبلتو العممية المتمي   :يعتمد عمىس في أدائو  المدرّ 

ة في استخداـ التقنيات بالنظريات التربوية والممارسات المرتبطة بعمميات التعمـ والتعميـ، مع الميار 
 .(2014 ،آؿ درع)التعميمية

ال تقتصر و ،  تقوـ عمى أسس وقواعد ونظريات التي التي تدريس مف الميف الفنية الدقيقةمينة ال وتعد
ومواجية وتأىيميـ  الطمبة  تيدؼ إلى إعداد ولكنيا ،الطالبإلى س المدر  عمى نقؿ المعمومات مف 

مف  ؛علؤلصوؿ الصحيحة النابعة مف السياسة العامة لممجتم متطمبات الحياة االجتماعية والمينية وفقا
القدرات  وتنميتيا، وتيذيب النفوس وصقؿ المواىب و تنمية االستعدادات، وتوجيو خبلؿ تثقيؼ العقوؿ

 .(2014 ،ربد) بما يحقؽ السموؾ القومي

 التفكيرية العمميات اإلنساني العقؿ يؤدي طريقيا اإلنساني التي عف التفكير ثمار مف ثمرة  وتعتبر المغة
حظيت وقد ، بيئتػػو عمػى السيطػػرة فػي المػػرء أداة المغػػة تكػػوف وبػػذلؾ الظواىػػر، بيػػف لعبلقػاتا وادراؾ ،

وعزز القػرآف الكػريـ مكانتيػا، فزادىػا  ،المغة العربية بمكانة عالمية، ألنيا لغة القرآف الكريـ ولغة اإلسبلـ
ِإنا أنزلناه ﴿لسماوية. قاؿ تعالى: بحمؿ الرسالة ا ىت عف المغات األخر إذ تفرد   ؛ثػراء وانتشارا وتعظيما
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ؿ  في تعميـ الطمبة المػواد التعميميػة وىي أداة لتحصيؿ العمـ وعمييا يعوّ  ،﴾قرانا عربيا لعمكـ تعقموف
 .( 2014،ربد) االمختمفػة في مراحؿ الدراسة جميعي

يجابي إكس بشكؿ وينع  ،والباحثيف والعمماء والمغوييف التربوييفإف تدريس المغة العربية أمر يشغؿ 
ا جاءت بو النظريات م وتوظيؼ  ،الثورة المعرفيةظؿ تطوير تعميـ المغة العربية في عمييـ في سبيؿ 

؛ وذلؾ ألىمية المغة ومكانتيا في حياة باىتماميـالمغوية والمسانية التربوية الحديثة التي حظيت 
 .(2014 ،أسعد)الشعوب وحضارتيا وتراثيا وثقافتيا 

بكامػؿ مػا تتسػـ مػف قػدرات  الطمبة عمى المشاركةز تحفػ  التي  سػتراتيجيات التدريسػية وقد تنوعت اال
اذ اسػتخدمت ىػذه االسػتراتيجيات فػي حػؿ مشػاكؿ اجتماعيػة  ،وتعزيػز الصػمة االجتماعيػة فيمػا بيػنيـ

ذ قرارات جماعية وقبوؿ الرأي مف اتخا الطمبة ػت لػى كشػوؼ وحمػوؿ جديػدة مكن  إت بيئيػة متنوعػة ، وأد  
 .( 2013،الميداوي) في مادة المغة العربية بداعيػةلى الحمػوؿ اإلإاآلخر، والوصوؿ 

دراسة  :كدت عمى أىمية استخداـ االستراتيجيات التدريسية منياأوىناؾ العديد مف الدراسات التي 
قشة في تحصيؿ طبلب الصؼ أثر استخداـ طريقة المنا إلىىدفت التعرؼ التي  ،(2014 ،الجبوري)

ىدفت التعرؼ التي (  2017،فضيمة و محمد)دراسة و  ،الخامس العممي في مادة األدب والنصوص
أثر برنامج عبلجي قائـ عمى طريقة العصؼ الذىني في تحسيف مستوى الفيـ القرائي لدى تبلميذ  إلى

أثر  إلىتعرؼ ىدفت اللتي ا ( 2013،محسف)دراسة و  ،صعوبات القراءة في السنة الرابعة ابتدائي
ىدفت التي ( 2017 ،سعودي)دراسة و  ،استراتيجية العصؼ الذىني في تدريس مادة الببلغة والتطبيؽ

استخداـ التعمـ القائـ عمى االستقصاء في تنمية الكتابة اإلقناعية والوعي بمياراتيا لدى  إلى التعرؼ
ثار التعمـ التعاوني في آلى معرفة إىدفت  ي، الت(law, 2011)دراسة الو  و طبلب المرحمة الثانوية

 .ودافعية  القراءة صيف في مدينة ىونغ كونغ الخامس في ال نجازات الصؼا  ىداؼ و تعزيز األ

تطوير استراتيجيات التدريس في الجامعات الفمسطينية ودمج  بد مف  كاف ال وفي ضوء ذلؾ 
االستراتيجيات التدريسية  بد مف معرفة اف الومف ىنا ك ،التكنولوجيا في تدريس مساقات المغة العربية

ورة في سبيؿ خدمة المجتمع ومواكبة الث ىافي الجامعات الفمسطينية والعمؿ عمى تطوير  السائدة
 والعشريف. المعموماتية في القرف الواحد
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 مشكمة الدراسة  2.1 

 :يفتياآل ييفالسؤال عف اإلجابة في الدراسة مشكمة تتمثؿ

  ؟مغة العربية في الجامعات الفمسطينية سي الّ التدريسية السائدة لدى مدرّ  ما االستراتيجيات

 ية في الجامعات الفمسطينية؟مغة العربسي الّ سائدة لدى مدرّ ما سبؿ تطوير االستراتيجيات التدريسية الّ 

 :الدراسة أهداؼ 3.1

ة العربية في الجامعات سي المغاالستراتيجيات التدريسية السائدة لدى مدرّ معرفة ل سعت ىذه الدراسة
ستراتيجيات بلالمتوسطات الحسابية لاالختبلؼ في و  ،مف وجية نظر المدرسيف والطمبة الفمسطينية

سنوات و تبعا لمتغيرات الجنس،  سي المغة العربية في الجامعات الفمسطينيةالتدريسية السائدة لدى مدرّ 
ستراتيجيات التدريسية بلالمتوسطات الحسابية لة الفروؽ في معرفو  ،، والحالة الوظيفيةالجامعةو الخبرة، 

مف وجية نظر الطمبة  تبعا لمتغيرات  سي المغة العربية في الجامعات الفمسطينيةالسائدة لدى مدرّ 
في الجامعات تطوير االستراتيجيات التدريسية سبؿ  لية آ معرفة و  والسنة الدراسية،، الجنس، والجامعة

 الفمسطينية.

 :أسئمة الدراسة 4.1
 إلجابة عف األسئمة اآلتية:باتتحدد هذر الدراسة 

 السؤاؿ األوؿ:
سي الّمغة العربّية في الجامعات الفمسطينّية مف وجية االستراتيجيات الّتدريسّية الّسائدة لدى مدرّ ما  

 ؟نظر المدرسيف 
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 السؤاؿ الثاني:
لدى مدرسي المغة العربية  في ستراتيجيات التدريسية السائدة بلتختمؼ المتوسطات الحسابية ل ىؿ

الخبرة،  سنواتو الجامعة، و المدرسيف تعزى لمتغيرات )الجنس،  الجامعات الفمسطينية مف وجية نظر
 ؟الحالة الوظيفية(و 

 السؤاؿ الثالث:
سي الّمغة العربّية في الجامعات الفمسطينّية مف وجية االستراتيجيات الّتدريسّية الّسائدة لدى مدرّ ما  

 ؟بة نظر الطم
 السؤاؿ الرابع:

ستراتيجيات التدريسية السائدة لدى مدرسي المغة العربية  في بلىؿ تختمؼ المتوسطات الحسابية ل
 ؟ السنة الدراسية(و الجامعة، و الجامعات الفمسطينية مف وجية نظر الطمبة تعزى لممتغيرات )الجنس، 

 السؤاؿ الخامس:
دة لدى مدّرسي الّمغة العربية في الجامعات الفمسطينية ما سبؿ تطوير االستراتيجيات التدريسية السائ

 مف وجية نظر المدرسيف؟
 السؤاؿ السادس:

ما سبؿ تطوير االستراتيجيات التدريسية السائدة لدى مدّرسي الّمغة العربية في الجامعات الفمسطينية 
 مف وجية نظر الطمبة؟ 

 فرضيات الدراسة: 5.1
 الصفرية اآلتية:انبثؽ عف السؤاؿ الرابع الفرضيات 

 بيف  (≤8884)حصائية عند مستوى الداللة إتوجد فروؽ ذات داللة  ولى: الالصفرية األ الفرضية
سي المغة العربية  في الجامعات ستراتيجيات التدريسية السائدة لدى مدرّ بلالمتوسطات الحسابية ل

 الفمسطينية تعزى لمتغير الجنس.
 بيف  (≤8884)حصائية عند مستوى الداللة إفروؽ ذات داللة توجد  : الالصفرية الثانية الفرضية 

سي المغة العربية  في الجامعات ستراتيجيات التدريسية السائدة لدى مدرّ بلالمتوسطات الحسابية ل
 .تعزى لمتغير الجامعةالفمسطينية 
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 بيف  (≤8884)حصائية عند مستوى الداللة إتوجد فروؽ ذات داللة  : الالصفرية الثالثة الفرضية
سي المغة العربية  في الجامعات ستراتيجيات التدريسية السائدة لدى مدرّ بلالمتوسطات الحسابية ل

 .تعزى لمتغير السنة الدراسيةالفمسطينية 
 :الدراسة أهمية6.1 

 تتمثؿ أىمية الدراسة في أنيا:
 .معات الفمسطينيةالسائدة في الجا ستراتيجيات التدريسيةبلالدراسة صورة تطويرية ل ىذه تقدـ1- 
 أف الباحثة أمؿتو   ،جديداً  تعميمياً  أسموباً  فمسطيف في التعميـ عمى لمقائميف الدراسة ىذه تقدـقد   2-
 .الدراسية المواد مف المغة العربية وغيرىا مادة تعميـ في األسموب ىذا تبني إلى الدراسة ىذه نتائج تؤدي
ت التدريس السائدة لدى معممي المغة العربية في استراتيجيا تحسيف في الدراسة ىذه تسيـ قد3- 

 .الطمبة دور عمى الجامعات الفمسطينية وتركيزىا
 مجاؿ في والبحوث الدراسات مف بالعديد لمقياـ الباحثيف انتباه لفت في الدراسة ىذه تسيـ قد 4-

 .صةخا وتدريس المغة العربية  عامة المواد جميع تدريس في استراتيجيات التدريس  تطوير
 :الدراسة حدود7.1 
 : اآلتية بالحدود الدراسة ددتتح
الحدود المكانية: اقتصرت الدراسة عمى الجامعات الفمسطينية ) جامعة الخميؿ، جامعة النجاح،  1-

 جامعة بيرزيت، جامعة بيت لحـ، جامعة القدس ابو ديس(.
غة العربية في الجامعات سي المالحدود الموضوعية: استراتيجيات التدريس السائدة لدى مدرّ 2- 

  .الفمسطينية وسبؿ تطويرىا
 الحدود البشرية : مدرسو الّمغة العربية في الجامعات الفمسطينية. -3
المغة العربية في الجامعات الفمسطينية في الفصؿ  مى مدّرسيع الدراسة الحدود الزمنية: اقتصرت-4

 .((2017 – 2018وؿالدراسي األ
 :مصطمحات الدراسة 8.1
: قدرة المدرس عمى القياـ بإجراءات متنوعة لمساعدة الطمبة عمى التفاعؿ مع الموقؼ دريسالت

شراؾ أكثر مف حاسة مف حواسيـ ) الصيفي، في ىذا التفاعؿ، دوف ممؿ أو ضجر التعميمي، وا 
2009). 
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وسائؿ لمتفكير والتحميؿ يستخدميا المدرسوف لتسيؿ عمى الطمبة استيعاب : استراتيجيات التدريس
تماـ الميمة التعميمية، وتعتبر استراتيجيات التدريس خطط توضع لتحقيؽ أىداؼ معينة، وتمنع مف  وا 

 .(2016مرغوب فييا )الحربي،  رتحقيؽ مخرجات تعميمية غي
 ـيات جامعية، وتقدمك ثبلث فيقؿ ع ال ا مايكؿ من ـالمؤسسات التي يضػ ىي :الجامعات الفمسطينية

برامج  ـتقدػ فجامعة ألم، و األولىالدرجة الجامعية  درجة البكالوريوس،بمنح  تعميمية تنتييبرامج 
يمية مبرامج تع دـتق فا أيويجوز ل،  الماجستيرالعالي أو ـ و مي بمنح درجة الدبييا تنتمدراسات العل

،وفؽ أنظمة ـ و مادة الدبيي بمنح شيتنت  (.2017الدبمـو )برىـو
 لوريوس في المغة العربية ويعممياى األقؿ درجة البكاالشخص الذي يحمؿ عم: سي المغة العربيةمدر  
(Alhajya, Guenaga, 2016). 
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 الفصؿ الثاني

 والدراسات السابقة طار النظرياإل

 مقدمة

إف  تطوير العممية التعميمية وتجويدىا مف حيث  المقررات الدراسية وأساليب التدريس سوؼ يؤدي إلى 
ـ قادريف عمى حؿ المشكبلت التي تواجييـ. وتعػّد مواكبػة التقػدـ تحسيف تعمـ الطمبة، ويجعمي

رات بصفة عامة، وفػي منػاىج المغة العربية  وأسػاليب تدريسيا التكنولوجي السريع الذي يؤثر في المقر  
بصفة خاصة، وكذلؾ توظيؼ النظريات التربوية بما يخدـ تعميـ وتعمـ المغة العربية في مرحمة التعميـ 

معي، مف بيف األسس التي  ينطمؽ منيا الطالب في توظيفيا في الحياة العممية وخاصة في الجا
 المدارس بكافة المراحؿ المختمفة .

 اإلطار النظري  1.2

يتناوؿ اإلطار النظري ) كتابة العناويف الذي يحتويها هذا الفصؿ, التدريس لغة, االستراتيجيات 
 التدريسية ....(

 :لغة التدريس1.1.2

 ونحوه الكتاب َوتدارس قاـ بتدريسو أي ونحوه الكتاب درس فيقاؿ (درس الفعؿ مف التدريس كممة شتؽت
 (2010،5، شاىيف )ينساه لئبل والحفظ بالقراءة دهوتعي   درسو:

 :المفهـو الحديث لمتدريس

 دب التربوي والدراسات السابقة حيث:تتعد تعريفات التدريس  فيما جاء في األ

(  وسيمة لتنظيـ المجاؿ الخارجي الذي يحيط بالمتعمـ لكي ينشط، 13، 2010 ،)شاىيففو عر  
والظروؼ الخارجية، ودور ، وذلؾ ألف التعميـ يحدث التفاعؿ بيف المتعمـ ؛ويغير مف سموكو

 المعمـ ىو تييئة ىذه الظروؼ بحيث يستجيب ليا المتعمـ، ويتفاعؿ معيا .

ونشاط  ،ومنظمة ،ةومخطط ،ممية مقصودةع بأنو (2016،23، ناسوتيوف)كذلؾ عّرفو 
 بيا تفاعمي تواصمي بيف عناصر التدريس تتـ وفؽ تتابع معيف مف اإلجراءات التي يقوـ
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بقصد مساعدة التبلميذ عمى وتحت إشرافيا  ،وتبلميذه داخؿ المدرسة وخارجيا ،المدرس
 والنمو المتكامؿ.،التعمـ

يقوـ بو المدرس  ،سيمة اتصػاؿ تربػوي ىادؼو  بأنو( 23، 2014 )بولرباح، نجيب، كما عّرفو
، في المتعمـ منشود بيدؼ إحداث تغير ى الطمبة،والميارات إل ،والقيـ، صيؿ المعموماتلتو 

 .لطمبةوالمياـ الممارسة بيف المدرس وا ،وتحقيؽ مخرجات تربوية مف خبلؿ األنشطة

س  حيث يقوـ المدرّ ، س والطمبةلمدرّ يمة اتصاؿ ما بيف اوس بأنوتدريس الاجرائيا  الباحثةلذلؾ تعرؼ 
لى جميع الطمبة إلتنمية بعض الميارات المحددة في  مساقات المغة العربية   ؛بتقديـ  المحتوى المعرفي

 .قياالنتاجات التعميمية المراد تحقيمع مراعاة الفروؽ الفردية بينيـ لتحقيؽ 

 خصائص التدريس الجيد 

يج والمنػطمبة، وال مدرس،، مف الة التربويةت العمميكافة مدخبلشاممة، تتولى تنظيـ  التدريس عممية
تيدؼ لبناء ، محورىا الطالب، ألنيا مينة إنسانية ، وىوىداؼ التعميمية، لتحقيؽ األ،والبيئػة المدرسية

تنمية ، باإلضافة إلى والخبرات المكتسبة لدى الطمبة ،يبواألسال ،األنشطة تنوع . حيث أنياالمجتمع
، المستقبمية يـإشباع رغبات الطمبة في تحقيؽ طموحات ، كذلؾقمية والجسمية والنفسية لمطمبةعالقوى ال

)بولرباح،  ستفادة منيالبللوجية حديثة في مجاؿ التعميـ وسائؿ تعميمية وتكنو ـ ستخدمف جية أخرى ت
  (2014 نجيب،

 ميمية بكافة جوانبيا.أف التدريس يتصؼ بالشمولية مف حيث تطوير العممية التعنستنتج مما ذكر  

 الفرؽ بيف الطريقة واالستراتيجية واألسموب 
 مجموعة مف الفروؽ ( 2014ىناؾ فرؽ بيف مفيوـ الطريقة واالسموب واالستراتيجية حيث ذكر )بدر،

 :أتييبما 
اؿ، كاستخداـ طرؽ التدريس ترتبط استراتيجية التدريس بالنواحي المساعدة لحدوث التعمـ الفع   -1

ة، واستثمار دوافع المتعمميف، واستعداداتيـ وحاجاتيـ وميوليـ، وتييئة البيئة الصفية المناسبة الفاعم
لمتعمـ ، بينما الطريقة تقتصر عمى اإلجراءات والوسائؿ التعميمية التي تستخدـ مف قبؿ المعمـ لتمكيف 

 الطمبة االستفادة مف الخبرات المخطط ليا.
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، حيث أف الطريقة تمثؿ بدائؿ تتخذىا ائؿ االتصاؿ ليايس تعتبر إحدى وسطريقة التدر   -2
 ، أما االستراتيجية أعـ وأشمؿ مف الطريقة.اؿ وتيسير عممياتويؽ التعمـ الفع  االستراتيجية لتحق

طريقة  المدرسالكيفية التي يتناوؿ بيا  فاألسموب ىو ،عف الفرؽ بيف الطريقة واألسموب أما -3
في العممية التدريسية، ويكمف الفرؽ في أف  المدرس التي يستخدميا، وىي نمط مف األنماط التدريس

، بينما الطريقة أشمؿ وأعـ مف األسموب ويرتبط بالخصائص الشخصية لو بالمدرس، األسموب خاص 
 كونيا ليا خصائصيا وميزاتيا.

 ،ألسموبلكونيا تجمع بيف الطريقة وا ،الطريقة واألسموبمف أعـ وأشمؿ  االستراتيجية بحسب ما ذكر
 اؿ.لتحقيؽ التعمـ الفع  

 ية:االستراتيجيات التدريس2.1.2 

 مفهـو االستراتيجية 

ولذا كانػت  استراتيجيوس وتعني : فف القيادة كممة استراتيجية : كممة مشتقة مف الكممة اليونانية
لقػادة ، واقتصر االستراتيجية لفترة طويمة أقرب ما تكوف إلي الميارة " المغمقة " التي يمارسيا كبػار ا

مػا تبػايف تعريفيا مف قائد ، كوارتبط مفيوميا بتطور الحروب، تعماالتيا عمي المياديف العسكريةاس
ال يقيدىا تعريؼ  ا، حيث أنيكيد عمي ديناميكيػة االستراتيجية، وبيذا الخصوص فإنو ألبد مف التأخرآل

أو لكونيا نظاـ  ،لتحقيؽ األغراض ، فاالستراتيجية ىي فف استخداـ الوسائؿ المتاحةعواحد جام
 المعمومات العممية عف القواعد المثالية لمحرب ويتفؽ الجميع في : 

، وضع الخطط التنفيذية، و لعممية لتحقيؽ األىداؼ وتحديدىااألساليب ا، و اختيار األىداؼ وتحديدىا
المياديف العسكرية  ولـ يعد استخداـ االستراتيجية قاصرًا عمي، تنسيؽ النواحي المتصمة بكؿ ذلؾو 

نما امتد   ف، اديف العموـ المختمفة  )شاىيبيف كؿ النشاطات في مي اً مشترك ماً ليكػوف قاسػ وحدىا وا 
2010،22   ) 

 الستراتيجية خطة محكمة ومرنة التطبيؽ يتـ مف خبلليا استخداـ كافة اإلمكاناتافمف جية أخرى 
 لمرجوة .لتحقيؽ األىداؼ ا ىوالوسائؿ المتاحة بطريقة مثم
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 استراتيجية التدريس
 تتعد تعريفات استراتيجة التدريس  فيما جاء في االدب التربوي والدراسات السابقة حيث:  

 ،طرؽالو  ،وسائؿالو  ،ىداؼاأل ( الخطة العامة لمتدريس مف حيث 2014صوماف،)عرفيا 
ألىداؼ يدؼ تحقيؽ اب سالمدرّ  كات التي يقوـ بياواإلجراءات ، وىي مجموعة التحر  

تحقيؽ نتاجات  مف أجؿ الطمبةو  سالمدرّ  تصؼ اإلجراءات التي يقوـ بيا ألنياالتدريسية، 
التعمـ المرجوة، وتستند استراتيجيات التدريس في األساس إلى نماذج ونظريات تسمى نظريات 

مدارس رئيسة ىي: السموكية والمعرفية  ثبلث ؼ المقدمة واإلطار النظري إلىالتعميـ، وتصنّ 
 الجتماعية. وا

يوظفيا في الموقؼ لتسيؿ  ،والتحميؿ ،وسائؿ لمتفكير بأنيا( 2014 )الحربي، عّرفيا أيضا
 عمى الطمبة استيعاب المادة التعميمية وتحقيؽ المخرجات المرغوبة. 

)العرض  المدرسمجموعة التحركات التي يقـو بيا  بأنيا( 25، 2010 ،ف)شاىي عّرفيا كذلؾ
وبالتالي فإف  ، حقيؽ أىداؼ تدريسية محددة مسبقاً النقاش ( بيدؼ ت –التدريب  –التنػسيؽ –

واإلجراء  Methodologyمكونيف أساسييف ىما الطريقػة  ىاستراتيجية التدريس تحتوي عم
Procedure  المذيف يشكبلف معًا خطة كمية لتدريس درس معيف أو وحػدة دراسػية أو مقرر

 دراسي. 

واحدة مف المكونات الحاسمة إلجراء  بأنيا( Seechaliao, Thapanee,2017وعرفيا )
محتويات، و أىداؼ التعمـ، و تحميؿ: المتعمميف،  ، بحيث تشمؿاألىداؼ التعميمية التعميـ إلنجاز

وتركز االستراتيجيات التعميمية عمى ميارات كؿ مف محاضري التدريس  ـتصمو سياؽ التعمـ، و 
 طمبة.وأساليب تعمـ ال

خطة مبنية عمى فمسفة تربوية مف حيث استخداميا  ىيبأنيا  جرائيا إ ثةالباحوليذا تعرفيا  
وذلؾ لتحقيؽ األىداؼ التي  ؛لموسائؿ واألنشطة واإلجراءات بطريقة منظمة ليا قابميتيا لمتعديؿ

 يراد تحقيقيا في العممية التعميمية.

 

 



.. 

 

 خصائص استراتيجيات التدريس: 3.1.2

مجموعة مف الخصائص الدراسات السابقة دب التربوي و في األَ عديد مف الخصائص التي ذكرت ىناؾ ال
 : فيما يأتي (2009و)الصيفي، (2014ذكرت عند )بدر،

الة ىو تمكيف الطمبة مف تحقيؽ نمو شامؿ مف استخداـ استراتيجية التدريس الفع   سلمدرّ ىدؼ اإف  
تيح لمطمبة ، ويلحدوث التعمـ ميمية المناسبةفي تييئة البيئة التعه كز دور يتر  و متكامؿ لشخصيتيـ. 

مكف حتى ي ؛في أثناء دراسة المحتوى المعرفي تبادؿ الخبراتالة في العممية التعميمية و المشاركة الفع  
 .موكيات واقعية في حياتيـ العمميةالطمبة مف توظيؼ الميارات والمعارؼ المكتسبة إلى س

ـ   اً ميم اً خصائص استراتيجيات التدريس دور يظير أف لكما  توظيفيا بشكؿ  في العممية التعميمية إذا ت
 مناسب ومبلئـ لممحتوى المعرفي.

 مكونات استراتيجية التدريس :4.1.2 

 :أتيي لنقاط التي يمكف تمخيصيا كمالى مجموعة مف اإد مكونات التدريس بشكؿ عاـ تحد  

المحتوى واألنشطة و ، التدريسية س لتنظيـ سير العمميةرّ المتابعة التي يقوـ بيا المد، و األىداؼ التدريسية
استجابات الطمبة  ، ثـميمي السائد داخؿ البيئة الصفيةالمناخ التعو  ، الواجبات المستخدمة لبموغ اليدؼو 

 ( 2014الحربي،  ) الناتجة عف المثيرات التي يثيرىا المدرس

يس وما يقوـ بو مكونات ليا أىمية كونيا تعطي رؤية واضحة الستراتيجيات التدر كما ذكر أعبله ال
 المدرس داخؿ البيئة الصفية.

 تصنيؼ استراتيجيات التدريس : 5.1.2

 : بما يأتي(  2010،فصناؼ كما ذكر )شاىيألى عدة إريس تصنؼ استراتيجيات التد

 :استراتيجيات التدريس المباشر)التقميدية(1- 

. والمتابعة ، والتنفيذ، يطالتعميـ والتعمـ مف حيث التخط س عمى مواقؼكوف مف خبلؿ سيطرة المدرّ ت
فقط ومف  اً ىتماـ عمى الجانب المعرفي مف حقائؽ ومفاىيـ ونظريات ويكوف دور الطالب متمقييرتكز اإل

 أمثمتيا طريقة المحاضرة.
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 استراتيجيات التدريس غير المباشر : 2-

يـ ويرتكز االىتماـ س والطمبة في عممية التعمـ والتعمتكوف مف خبلؿ المشاركة اإليجابية ما بيف المدرّ 
 عمى عمميات العمـ مثؿ االستنتاج واالستقراء، واالستقصاء.

س ويكوف دور الطمبة فقط االستماع، أما استراتيجية التدريس التقميدية تعتمد فقط عمى المدرّ يظير أف 
 في عممية التعميـ والتعمـ. نشطاً  اً يمعب الطمبة دور فمباشرة الاستراتيجية التدريس غير 

 معايير اختيار استراتيجية التدريس المالئمة : 6.1.2

 :ى معايير معينة ومف ىذه المعاييرلإاستراتيجية التدريس المناسبة نحتاج الختيار 

 كذلؾ معرفة أيف ومتى استخداـ بصمتؾ لتحقيؽ األفضؿ ؟و ، اختيار ما تسيـ بو، و تحديد الزمف 
 .بمف خبلؿ الربط بيف ىذه المواى ةلاذ قرارات فعّ باتخا ،انتاج نسيج واحدة، و تحديد األولويات المناسب

 .( 2010،شاىيف) ينبغي أف تؤخذ ككؿ ىذه النقاط  نوإمعمـ قرارًا باستراتيجية التدريس، فحيف يتخذ ال

واتخاذ  ،عداد فئة مف  الطمبة لدييـ القدرة عمى تحمؿ المسؤوليةإما أف المطموب في الوقت الراىف  وب
 الطمبةتنشيط فكر  إلىفقد ظيرت استراتيجيات التدريس الحديثة تيدؼ  ،وحؿ المشكبلت ،القرار

وتحسيف العممية التعميمية ومف ىذه االستراتيجيات التعمـ التعاوني، والعصؼ الذىني، واالستقصاء، 
 ناقشة، والمحاضرة، واالستنتاج .واالستقراء، والحوار والم

  :بعض االستراتيجيات التدريسية السائدة 2.1.2 

 التعمـ التعاوني: 1-

تعود جذوره إلى الفكر اإلغريقي القديـ، عندما وجو )كوينثمياف( انتقادات لنظاـ التعميـ الروماني في 
لبعضيـ البعض، وذلؾ مف خبلؿ  طمبةعمى فاعمية تدريس ال ث أكد  بداية القرف األوؿ قبؿ الميبلد، حي

زيادة تحصيميـ ونجاحيـ، وقد  إلىلمناقشة، إلى ا الطمبةتربية جماعية في المدارس حيث يؤدي تجمع 
 .(2014نادى الفيمسوؼ الروماني)سنيكا( إلى ضرورة األخذ بالتعمـ التعاوني )الزغبي،
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 دب التربوي والدراسات السابقة حيث:تتعد تعريفات التعمـ التعاوني فيما جاء في األ -أ 

زيع طمبة الصؼ الواحد إلى ( أنو طريقة تدريس يتـ فييا تو  19 ،2015، )األزىرفتو عرّ 
(، يعمموف معا  6-2مجموعات تعممية تعاونية صغيرة غير متجانسة، تضـ كؿ مجموعة مف )

أعضاء كفريؽ واحد في إنجاز مياـ مشتركة، ويكتسبوف في أثناء ذلؾ ميارات اجتماعية 
 إيجابية، ويؤمنوف أف نجاح مجموعتيـ يعتمد عمى الجيد المبذوؿ مف كؿ فرد، وكؿ فرد
مسؤوؿ عف تعممو وتعمـ بقية زمبلئو في المجموعة، بيدؼ تحقيؽ اليدؼ المشترؾ والوصوؿ 
لعمؿ المجموعات، بأفراد المجموعة إلى المستوى المتفؽ عميو، ويكوف دور المعمـ موجيا 

 ومرشدا يقوـ بمتابعة عمميا، والتدخؿ عند الحاجة، و تقويـ أدائيا.
لتنمية التحصيؿ  ،أحد األساليب التعميمية اليادفة ياعّرفيا بأن (27، 2005،)فرج بيد أف 

التي ينتمي ليا عدد أفراد المجموعة  ،ز لشخصية الفرد مف خبلؿ الجماعةاألكاديمي المعز  
لمجماعة أىداؼ تسعى إلى تحقيقيا مف خبلؿ ما يوكؿ ليا  (5_3أو مف  6_2يتكوف) مف 

لتبادؿ الخبرات وتوظيفيا بشكؿ  ؛المجموعة يتسـ العمؿ بالتفاعؿ بيف أفرادو  ،مف مياـ تعميمية
ذلؾ و  ،بذلؾ يعمؿ كؿ فرد إلنجاح المجموعة ،اً والتقييـ ال يكوف فرديا بؿ جماعي ،متكامؿ

لمجموعة الواحدة بل يكوف بيف أفراد افالتنافس إذا وجد أما  بتطبيؽ ما أوكؿ إلييـ مف مياـ .
تعمؿ التغذية الراجعة بيف و  ،ة متكاممةيتـ العمؿ الجماعي بشكؿ منظومو  ،تبؿ بيف المجموعا

 المرجوة منيا. األىداؼأفراد المجموعة عمى تحسيف األداء بما يحقؽ 
 ،استراتيجية تدريس تعمؿ عمى إيجاد ىيكمة تنظيميةبأنيا ىي ( 2013 ،الزعبي) كما عّرفيا

اوف بيف لعمؿ مجموعة مف الطمبة وفؽ أدوار واضحة ومحددة مبنية عمى  أساس التفاعؿ والتع
كؿ فرد في  أفّ  عمى الطمبة بعضيـ مع بعض عف طريؽ الحوار والمناقشة  ، مع التأكيد

بعضيـ بعضا حتى تنمو لدييـ ميارات  وايتعمـ الموضوع الدراسي وأف يعمم المجموعة
 شخصية واجتماعية إيجابية.

انسة طريقة تقوـ عمى نشاط تعاوني منظـ لمطبلب في مجموعات صغيرة غير متج ىي كذلؾ
 .(2013)االستاذ، ، عية مف خبلؿ النشاط الفردي والجمالتحقيؽ أىداؼ محدد

إنيا استراتيجية تدريس تيدؼ إلى التعمـ مف خبلؿ األنشطة ب فعّرفيا (Ji Meng, 2017 )ماأ
 الجماعية مع مراعاة  المستويات المختمفة  لمطمبة لكي يحققوا أقصى قدر مف التعمـ.
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استراتيجية تدريس مف خبلؿ وجود مجموعة صغيرة  بأنيا ىي( 2016كما عّرفيا ) عمواف، 
  يعمموف مع بعض  بيدؼ تطوير الخبرة التعميمية لكؿ طالب فييا. الطمبةمف 

ىو استراتيجية تدريسية منظمة تسعى بأنو  لتعمـ التعاوني ااجرائيا  رفو الباحثةتع تمخيصا لما ذكر
حيث كؿ مجموعة   ،تعاوني في مجموعات غير متجانسة دة مف خبلؿ تنفيذ نشاطلتحقيؽ أىداؼ محد  

 أفراد لتدريس مواد المغة العربية . 5-3تتكوف مف 
 خصائص التعمـ التعاوني   

 : اآلتيمجموعة مف الخصائص التي يمكف تمخيصيا ب تذكر 

يـ تقسيتـ ، و يقتصر عمى استراتيجية واحدة فقطمف خبلؿ مجموعة مف االستراتيجيات وال ه يتـ تنفيذ
مساىمة كؿ طالب في ، نظرا لة يعمموف معا بشكؿ جماعي أو فرديالطمبة إلى مجموعات صغير 

يتكامؿ دور  الطالب مف خبلؿ  "التعميـ" ، لكي معيف وذلؾ لتحقيؽ أىداؼ مشتركة  المجموعة بمجيود
مع ذلؾ ، التعميمي يؤدي إلى تثبيت المعرفةو"التعمـ" في آف واحد لكوف الجيد المبذوؿ في الموقؼ 
ستراتيجيات الاب تيجية التعمـ التعاوني مقارنةتستحوذ الميارات االجتماعية النصيب األكبر في استرا

 يعطي  فرصا متساوية لنجاح جميع الطمبة.، ىكذا التدريسية األخرى
   .( 2013)الزعبي، ىداؼ التربوية بفاعمية وكفاءةاؿ و يحقؽ كافة األيو تعمـ فعّ ف

ضرورية ومفتاح الستخداـ استراتيجية التعمـ التعاوني لكونيا اذا طبقت  الخصائصىذه  تعتبرىنا ومف 
يجابي في العممية التدريسية وخاصة في مساقات المغة إبشكؿ صحيح تحقؽ األىداؼ التربوية بشكؿ 

 العربية.

 عناصر التعمـ التعاوني  

خب طمبةالتعاوني فقط عمى تنظيـ الال يقتصر التعمـ   لى إيؤدي  بماارىـ بالعمؿ معا في مجموعات وا 
التنافس بيف المجموعات ، أو إلى العمؿ بشكؿ فردي،  مع توفر مجموعة مف العوامؿ والشروط التي 

(  2015)السبلمي،و Al Husseiny, 2017),  (Chatilaذلؾ حيث ذكر  لتحقيؽينبغي اف تتواجد 
 :  اآلتية ناصر( الع2014، طمبةو)( 2005و )عبدالمطيؼ ،
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 ، نجاز ميمة تعميميةإيستشعر الطمبة في داخؿ المجموعة بأف لدييـ : عتماد المتبادؿ اإليجابياال1- 
ولدييـ  ،، بحيث ال ينجح أحد ما لـ ينجح أقرانو في المجموعةلؾ بتعاونيـ مع بعضيـ البعضوذ

 .لطمبةاتعمـ  عمى والتأكيد ، مسؤوليتاف في المواقؼ التعممية التعاونية مف خبلؿ تعمميـ المادة

ومساعدتو  ،نجازىاا  و  ،المسؤولية الفردية: وتكوف مف خبلؿ معرفة كؿ فرد الميمة الموكمة إليو  2-
والتفاعؿ مع غيره بنفس  ،نجاز العمؿإحيث يكوف لكؿ فرد مساىمة في  ،تعمميـ فيلآلخريف 
يؽ عف تحق ةاآلخريف حيث تكوف المجموعة مسؤولوليس ليا الحؽ في التدخؿ بعمؿ ، المجموعة
 األىداؼ.

ز وجيا لوجو: مواجية الفرد في مجموعتو لزميمو وجيا لوجو، واشتراكيـ في التفاعؿ المباشر المعز    3-
استخداـ مصادر التعمـ وتشجيع بعضيـ البعض، والتزاميـ في تحقيؽ اليدؼ فيما بينيـ ، ويتـ التأكد 

 تمخيص الشفوي.وال ،والتوضيح ،ومناقشتيـ ،ومتابعتيـ ،مف تفاعمو في المجموعة

وتطوير  ،كساب الطمبة ميارات التواصؿ بينيـإالميارات االجتماعية:  وتكوف مف خبلؿ   4-
حتى يكوف  ،وتدريبيـ عمى العمؿ الجماعي ،أثناء العمؿ في مجموعات صغيرةالعبلقات الشخصية 

 في المجموعة إلنجاز الميمة الموكمة إليو. طالب لكؿدور 

 ،والسمبيات لمعرفة مدى تحقؽ األىداؼ ،تكوف بمثابة تحديد اإليجابيات المعالجة التطويرية:  5-
 س والطمبة مف جية أخرى.والتواصؿ في المجموعة الواحدة وبيف المجموعات أو بيف المدرّ 

 التعمـ التعاوني خطوات 

 :التي يمكف تمخيصيا بما يأتي الخطوات دب التربوي والدراسات السابقة مجموعة مفذكرت في األ

 عرض المشكمة وتحديد الوقت البلـز لمتعامؿ معيا.مرحمة التعرؼ :  1-

مرحمة بمورة معايير العمؿ الجماعي: وتكوف مف خبلؿ تحديد األدوار ، وتحديد دور كؿ فرد في 2- 
المجموعة والمسؤوليات الجماعية وكيفية اتخاذ القرارات وتبادؿ األفكار ووجيات النظر إلنجاز الميمة 

 التعميمية.
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نجاز المطموب منيـ وفؽ األسس والمعايير المحددة في إاإلنتاجية: ويكوف مف خبلؿ االنغماس 3- 
 مسبقا.

عة بكتابة التقارير وعرض اإلنياء: ويتـ مف خبلؿ استخبلص ما تـ التوصؿ إليو في المجمو 4- 
 .(2016( و )خمؼ ا ، 2015)األزىر،  النتائج

س كيفية تنفيذ كونيا توضح لممدرّ  في أىميتيا تظير نيالتعمـ التعاو  خطوات مف بحسب ما ذكر
 المحتوى المعرفي وتطبيقو عمى الطمبة.

 في التعمـ التعاوني  والمتعمـأدوار المعمـ  -ج 

 فيما يأتي توضيح لدوري المعمـ والمتعمـ في التعمـ التعاوني:

 أوال: دور المعمـ في التعمـ التعاوني:

 دوارمجموعة مف األ   (Rianawati, 2017) (2014 الزغبي،( و)2016ذكر كؿ مف )آؿ مداوي، 
 :  كاآلتي التي يقـو بيا المعمـ في التعمـ التعاوني

 توزيع  المياـ عمى كؿو ، جموعات غير متجانسةوتقسيـ الطبلب إلى م ، وصياغتيا، تحديد األىداؼ
قديـ التغذية الراجعة متابعة المجموعات مع مبلحظتيـ وت، كذلؾ طالب في المجموعة وتحديد دورىـ

نياء وغمؽ الدرس، و حيث السموؾ والتعاوف فيما بينيـتقويـ أعماؿ الطمبة مف و ر، بشكؿ مستم ، ا 
 إصدار الحكـ. باإلضافة إلى

 ثانيا: دور المتعمـ في التعمـ التعاوني :

 التي يقوـ بيا المتعمـ دوار( مجموعة مف األ2014( و)الزغبي ،2012ذكر كؿ مف )الجدي ، 
 : تيةتمخص بالنقاط اآلتو 

بإجابة األسئمة وكتابة التقرير وتنظيـ  يقوـ،  و عممية التعمـ فيو نشط متفاعؿ ورمح الطالب يكوف
الذي  الباحث، و ىو الذي يدوف المبلحظات صالممخّ ، و دارة الوقتوالتدرب عمى إ ،األدوات والمواد

، الذي يجمع المعمومات المطموبة ؿالمقرر أو المسجّ و  ،عف المعمومات المطموبة والمحددةيبحث 
 . يرصد التعاوف بيف أعضاء المجموعة الذي  المراقبو 
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ـ داخؿ البيئة بأف دور المعمـ والمتعمـ يوضح ليـ كيفية تطبيؽ األنشطة بشكؿ منظّ  نستنتج مما ذكر
 الصفية لتحقيؽ اليدؼ لكؿ مجموعة.

 استراتيجية العصؼ الذهني   2-

( األب الشرعي الستراتيجية العصػؼ الػذىني في تنميػة الفكػر  Osborn،1938ُيعّد أليكس أوزبورف ) 
 ،اإلبداعي، حيث جاءت ىذه االستراتيجية كرد فعؿ لعدـ رضاه عف األسموب التقميدي السائد آنذاؾ

يدلي كؿ منيـ بدلوه بشكؿ متعاقب أو متناوب، فوىو "أسموب المؤتمر" والذي يعقده عدد مف الخبراء 
فرصة لممناقشة في نياية الجمسة، وذلؾ لما كشؼ عنو ىذا األسموب التقميدي مف قصور مع إتاحة ال

وقد نقؿ الباحثوف العرب مصطمح  .في التوصػؿ إلى حؿ الكثير مف المشكبلت الصعبة 
(Brainstormingإلى عدة مرادفات منيا )(  القصؼ الػذىني، العصؼ الذىني، المفاكرة، إمطار

؛ أف نتبنى مرادؼ "العصؼ الذىني" ، إال أف مف المناسب(توليد األفكار...إلخ  الدماغ، تدفؽ األفكار،
)  يا بيدؼ التوصػؿ إلى الحمػوؿ المناسبة ليذه المشكمةألف العقؿ يعصؼ بالمشكمة ويفحصيا ويمحصّ 

 (.43،  2009، القحطاني

الكامنة عند اقات طبلؽ الطا  عت التفكير و وتعد طريقة العصؼ الذىني مف الطرؽ الحديثة التي شج  
 وتصمح ىذه الطريقة في الموضوعات ذات ،اؿاألفكار وتبادليا بينيـ بشكؿ فع  الطمبة ويسمح بظيور 

 .(2016وح، اإلجابات المتعددة )المبح

 تعريؼ العصؼ الذهني

 ذكر منيا: دب التربوي والدراسات السابقة حيث تعدد تعريفات العصؼ الذىني في األت

جعؿ  الدماغ في حالة ذىنية أكثر تركيزا بيدؼ توليد  بأنو ىو ( 2016فة )الصويكري،عرّ 
أكبر قدر ممكف مف األفكار حوؿ موضوع محدد، بحيث يتـ  تحويؿ المشكبلت إلى أفكار 

 إبداعية.

دة ػطو مسبقا، ومحػد  عبارة عف مواقؼ تعميمية مخط  بأنو ىو  ( 2012)الجدي،تو فوعرّ 
د مػػف األفكػػار دوف نقػد أو تغييػػر، وتحػػاوؿ اإلحاطػة الخطػوات، لمحصوؿ عمى أكبػػر عد
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بأبعػػاد المػػادة المػػراد تدريسيا لمطبلب، ثـ تأتي مرحمة التركيب البنائي لعرض وترتيػب 
 .وتثبيػت صػبلحيتيا ،األفكػار، ونقػدىا

 ، ة العقؿواستثار  ،تنمية التفكير إلىىو طريقة تدريسية تعتمد عمى مجموعة مف الخطوات تؤدي 
وفؽ مبادئ الحكـ ، مةمف األفكار مف خبلؿ جمسات منظّ  وتحفيزه؛ لتوليد أكبر قدر ممكف

نتاج ؿ عمى األفكالمؤج   طبلؽ حرية التعبير وا  عمى  أكبر عدد ممكف مف األفكار، والبناءار، وا 
 التمييد لمجمسة،: بوتطويرىا بعيدا عف النقد، وتتمثؿ خطواتيا ،ودمجيا ،اآلخريف أفكار

وصياغة المشكمة ومناقشتيا، ثـ إعادة صياغة المشكمة، وتييئة جو العصؼ الذىني واإلبداع، 
وتعييف مقرر الجمسة؛ لتدويف األفكار، ويقوـ رئيس الجمسة بتحفيز الطمبة لطرح األفكار، كما 

 .(135، 2016)أبو اسنينة، يقوـ بمناقشة الطمبة في األفكار المطروحة؛ لتقييميا وتصنيفيا

كبر عدد مف األفكار أنتاج إ( بأنيا إستراتيجية حديثة تقوـ عمى Marjorie, 2004يؼ )ويض
 التي تتناسب مع طبيعة التفكير  .

دة تعمؿ عمى استثارة الدماغ والحصوؿ بأنيا استراتيجية تدريسية ليا خطوات محد  لذلؾ تعرفو الباحثة 
مع االبتعاد عف النقد ومف ثـ بمورتيا عمى أكبر قدر ممكف مف المعمومات ضمف موقؼ تعميمي معيف 

 العممية التعميمية. المرجو مفاليدؼ التعميمي  يساىـ في تحقيؽوتطويرىا بشكؿ مناسب 

 مبادئ استراتيجية العصؼ الذهني 

مجموعة مف المبادئ ة قدب التربوي والدراسات السابالتي وردت في األ العصؼ الذىني ئتتعدد مباد 
( 2016( و )الصويكري، 2014 القرارعة، ) و ( 2013( و)سعيد، 2016،التي وردت في )المبحوح

 منيا:

ألف نقدىا وتقيميا قبؿ اكتماؿ  ؛عدـ تقييـ أي مف األفكار المتولدة في المرحمة األولىأي  التقييـ إرجاء
البعد عف  بمعنى ؛إطبلؽ حرية التفكيرإضافة إلى ، والوصوؿ إلى نيايتو قد يؤدي إلى الفشؿ، العمؿ

عطائيـ الحرية  ،وتوليد األفكار ،والتخييؿ ،ؿ ما يعيؽ القدرات اإلبداعيةك أفكار أفضؿ عند  إلثارةوا 
ويكوف مف خبلؿ التركيز عمى توليد أكبر قدر ممكف مف  د الكيؼالكـ يولّ  ، كما أفالطمبة اآلخريف

مف الحموؿ المألوفة  لكوف األفكار المبدعة لممشكبلت تنبع ؛األفكار سواء كانت منطقية أو غير منطقية
والخروج بأفكار  ،أي جواز تطوير أفكار اآلخريف البناء عمى أفكار اآلخريفكذلؾ  والمعتاد عمييا. 
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جديدة وتحويرىا، وتوليد أفكار أخرى منيا، بحجة أف الجماعة تمتمؾ معمومات ومعارؼ أكثر مما 
 يممكو أفرادىا بشكؿ مستقؿ. 

استراتيجية العصؼ الذىني عمى الطمبة  ياتعتبر مرتكزات تستند في يتبيف بأف ىذه المبادئ نتيجة لذلؾ
لتحقيؽ أىداؼ تربوية محددة  ؛ مف حيث توليد األفكار وعدـ نقدىا وبمورتيا وتطويرىا بشكؿ إيجابي

 لدى الطمبة في العممية التعميمية .

 خصائص استراتيجية العصؼ الذهني  

 : فيما يأتي ( 2012) الجدي، مجموعة مف الخصائص كما ذكرت

وحؿ المشكبلت بطريقة ابتكاريو غير مألوفة  ،إنتاج الطمبة ألكبر قدر ممكف مف األفكار:األصالة1- 
. 

 فإنػو يبلحػظ غيػر مػا يبلحظػو ،المتوقػع وغيػر ،عػف غيػر المػألوؼ الطمبة االسػػتقبلؿ: عنػدما يبحػث 2-

 يف تقوده .ويخمف الحموؿ ليرى إلى أ ،، ويقمب األفكارفاآلخرو 

وذلؾ بعصؼ الدماغ لدى  ،وطبلقة لمواجية المواقؼ التعميمية ،الطبلقة: توفير أفكار بحرية3- 
 الطمبة.

 المثابرة: مضاعفة الجيد مف قبؿ الطمبة في حالة التعرض لنتائج غير مرضية. 4-

مػع عمػى ويطّ  ويتقصى الحمػوؿ، ،ف المبلحظاتويدوّ ، الشخص النشطحيث يقرأ  االقتراب واالبتعاد:5- 
نما يحػاوؿ التفكيػر فػي حموؿ أخرى ، مػا أنجزه اآلخروف، ثـ يبتعد عف الفكرة حتى يراىا بكامؿ أبعادىا وا 

 غير التي تبدو لو كؿ مرة.

 التأجيػػؿ والمباشػػرة: ال يصػدر الشػخص األحكػاـ المباشػرة بشػكؿ سػريع .6- 

يجاد  ،نيـ حتى يتـ بمورتيا بعد المحاوالت المستمرةإشراقة الفكر: يضع الطمبة األفكار في أذاى 7- وا 
 الحؿ المناسب ليا.
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يجاد الحموؿ  ،واقعيةالموازنػة األحكػاـ والقػرارات: التخمص مف الحموؿ غير 8-  وذلؾ بإعادة موازنتيا وا 
 .البديمة

كار مف ر كيفية استمطار األفس لكونيا تفسّ الخصائص ميزه لدى المدرّ ىذه تبيف أف  بحسب ما ذكر
 نجاح الموقؼ التعميمي لدييـ.إدماغ الطمبة في سبيؿ 

 استخداـ استراتيجية العصؼ الذهنيأهمية  

 : بما يأتيالتربوي والدراسات السابقة عمى أىمية االستراتيجية  األدبركز 

تزويدىـ بقدر مف و ، صنع واتخاذ القرار،  كذلؾ واقعية وتنمية الميارات الحياتيةحؿ المشكبلت ال
مف المعمومات تنعكس  إكسابيـ قدر كاؼٍ ، إضافة إلى طرح األسئمة تاوتنمية ميار  ،مميةثقافة العال

ستفادة منيا وتوظيفيا لبل وتكوف ذات قيمة ،مياييـ وعمى المجتمع حيث يمكف تعميبشكؿ إيجابي عم
 .( 2016( و )الصويكري،2012 )عبد الغني، العممية  الحياة في

خبلؿ طرح األسئمة وصنع ى الطمبة مف تراتيجية كونيا تنمي ميارات لداالسستخداـ اأىمية  لنا يظير
المجتمع لتحقيؽ أىداؼ تربوية نحف بحاجة ليا في صقؿ شخصية عمييـ وعمى القرار وتعود بالمنفعة 

 تجاه أنفسيـ والعممية التعميمية.القدرة عمى تحمؿ المسؤولية  ـالطمبة وتجعؿ لديي
 الذهنييزات استراتيجية العصؼ مم

 :استراتيجية العصؼ الذىني عمى النحو اآلتي مميزاتمجموعة مف  ةلخصت الباحث
ينتج مناخ يسوده  ،تأجيؿ الحكـ لمعصؼ الذىني، بمعنى بدييية )حدسية( لمعصؼ الذىني جاذبية

و ال توجد قيود معين، نظرا ألنو عممية بسيطةعمى الرغـ أنيا  ،اإلبداع دوف نقد لخمؽ مناخ أكثر جاذبية
بشكؿ فردي أو جماعي  الطمبةمشاركة جميع  بمعنى، يةعممية مسمّ ىو  تحد مف استمطار األفكار.

عممية بيد أنيا  لحؿ مشكمة ومناقشتيا وتبادؿ اآلراء فيما بينيـ وتركيبيا وبمورتيا بطريقة إيجابية.
فساح مجاؿ حرية الكبلـ. فرد مف خبلؿ مشاركة كؿ، عبلجية  ،ممية تدريبيةع كما ىي في المناقشة وا 

( و )سعيد،  2011مركز نوف،) تكوف مف خبلؿ استثارة الخياؿ والمرونة والتدريب عمى التفكير
2013). 
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 الطمبة بيا استراتيجية العصؼ الذىني مف خبلؿ السماح لجميع تيزات التي تميز مىذه الميظير أف 
مورتيا واالستفادة منيا في حؿ مشكمة نتاج أكبر قدر ممكف مف األفكار ثـ با ِ بداء رأييـ و إِ المشاركة في ب

  تربوية.
 دور المعمـ في العصؼ الذهني

 فيما يأتي توضيح لدور المعمـ في العصؼ الذىني:
، موضوعترتبط بالمشكمة  ويثير، ية الجمسة موضوع النقاش والمشكمةفي بداوالقواعد يوضح األىداؼ 

بدالمفز أعضاء المجموعة يحّ كذلؾ   األفكار بطرح أسئمة تستثير توليد؛ لء آرائيـمشاركة في النقاش وا 
لكي يعرؼ  ؛ؿ جميع األفكار واآلراء حتى ولو كانت خاطئةسجأيضا ي ،وال يطمب تفسيرا ليا أفكارىـ

يقوـ بمعالجة األفكار فيجمع األفكار المتماثمة ويستبعد ، مع ذلؾ كـ األفكار التي أدلوا بيا طمبةال
)سايحي،  قدر ممكف مف اإلجابات والمقترحات أكبر طرح عمى ع الطمبة شجوي  ،األفكار الضعيفة

 .(52-51، 2017، قارة
 خطوات استراتيجية  العصؼ الذهني

 :أتيي  كما طواتمجموعة مف الخ 
مرحمة طرح المشكمة وشرحيا: يقوـ المسؤوؿ بطرح المشكمة عمى الطمبة وشرح أبعادىا، وجمع  - 1

 لتوليد األفكار وتقديػـ الحموؿ.؛ ذ تفكيرىـشحو  ،الحقائؽ حوليا بغرض تقديميا ليـ
عادة صياغتيا لدى الطمبة، وتجميع األفكار ممرح - 2 ة بمورة المشكمة: قياـ المسؤوؿ بتحديد لممشكمة وا 

 وحذؼ المكررة منيا.
وتدويف األسئمة في   تحديد أبعاد الموضوع بطرح األسئمة المتعمقة بيا،إعادة صياغة الموضوع:  - 3

 الطمبة جميعيـ. مكاف يراه
يتدربوف فيو عمى اإلجابة عف سؤاؿ أو أكثر و تييئة جو اإلبداع: يجب تييئة الجو اإلبداعي لمطمبة - 4

 يمقيو مسؤوؿ الجمسة.
العصؼ الذىني: تبدأ بإثارة أفكار الطمبة لطرح الحموؿ لممشكمة المعروضة أماميـ، مع مراعاة – 5

طروحة حتى لو كانت غير واقعية، وتدويف جميع األفكار عقد جمسة تنشيطية، واستقباؿ األفكار الم
واضح لمجميع مع ترقيميا حسب تسمسؿ ورودىا، والتحكػـ في كمية األفكار حسب  فالمقترحة في مكا

 المخصص ليذه العممية. الوقت
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تحديد أغرب فكرة: عند انتياء الطمبة مف توليد األفكار يمكف لمسؤوؿ الجمسة أف يدعوىـ إلى - 6
د أغرب األفكار عف األفكار المطروحة حوؿ المشكمة، ويطمب منيـ تحويؿ ىذه األفكار إلى فكرة تحدي

 عممية مفيدة.
يار جزء منيا جمسة التقييـ : يتـ فييا تقييـ األفكار المطروحة حوؿ المشكمة مف قبؿ الطمبة ، واخت- 7

 .(2016الصويكري، )( و 2013( و )عبد الرحيـ،   2013)الحراحشة ، لوضعيا حيز التنفيذ
الخطوات ليا دور في آلية تنفيذ المشكمة التعميمية بابتكار مجموعة مف الحموؿ فتمخيصا لما  ذكر 

 .يمكف توظيفيا لتحقيؽ األىداؼ التربوية التعميمية ةوتطويرىا وتحويميا إلى فكره منتجالمناسبة 
 استراتيجية االستقصاء 3-

واستخداـ اسموب التساؤؿ  ،مف خبلؿ تدريب الطمبة عمى ذلؾ يةـ سكماف بتطوير ىذه االستراتيجلقد قا
ويستثير خبراتيـ مف خبلؿ  ةحوؿ حادثو غير متوقع ةالمدرس مف أجؿ تطوير نظريات أولي هالذي يثير 

لما لدييـ مف خبرات، وييدؼ إلى إثارة التشكيؾ لدييـ مف أجؿ إعادة تعمميا  ةطرح خبرات معاكس
ويفترض سكماف أف أسموب تعمـ الطالب يجب أف  ،تمميذ نشطا وفاعبلبأسموب متطور يكوف فيو ال

 .(2001)قطامي ، وقطامي، عمماء في حصوليـ عمى خبرات جديدةينحى منحى ال

 تعريؼ االستقصاء

 تتعد تعريفات االستقصاء فيما جاء في االدب التربوي والدراسات السابقة حيث :

في الحصوؿ عمى معمومات تفسر  الطالب عىيسأف ب(  2007السميد،أبو  و )عبيداتفتو عرّ 
فالطالب حيف يواجو مشكمة تحتاج حبل، يشعر بعدـ المعرفة، فيمجأ  ،لو المشكمة التي يواجيا

يجاد الحؿ المناسب ويستخدـ حواسو وتفكيره  ،إلى استخداـ خبراتو السابقة ومحاولة اكتشاؼ وا 
ؼ ثـ يجمع معمومات لفحص ىذه الموق وليو لتفسيرأأي إنو يضع فروضا  ؛إلزالة الغموض

 .الفروض والتأكد مف صحتيا أو عدـ صحتيا إلى أف يتوصؿ إلى الحؿ المناسب

مجموعة مف النشاطات يمارسيا الطمبة  في  بأنو ( 2010الوىيبي، و )الياشمي عّرفيا كذلؾ 
حيث  لتوليد المعمومات ؛حؿ مشكمة أو موضوع معيف ويستخدـ فيو المتعمـ مياراتو واتجاىاتو

والبحث عف المعنى الذي يتطمب مف الفرد أف يقوـ بعمميات عقمية معينة ليكوف  يقـو بتنظيميا
 خبرة لمفيومو.
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مة تيدؼ إلى إحداث التعميـ، منظّ طريقة تعميمية منطقية بأنو (  2014)حسف،كما عّرفو 
يميا وتوليد مف خبلؿ إعادة المعرفة وتنظ الطمبة وتعمؿ عمى تطوير قدرات التفكير العقمي لدى
 ز عمى التعمـ الذاتيفاالستقصاء طريقة تركّ  ،األفكار واستنتاجيا وتطبيقا في مواقؼ حقيقية

 .تنمي عنده التفكير العقبلني و الطالب  محورىا

الكشؼ عف معنى جديد وذلؾ بدراسة مجموعة بأنو  (2006 وآخروف، )العبيدي كذلؾ عّرفو
 مف األفكار أو الحاالت. 

رفو الباحثة إجرائيا : استراتيجية تدريس منظمة مف خبلؿ ممارسة مجموعة نشاطات تعبحسب ما ذكر 
يقوـ بيا الطمبة لمحصوؿ عمى معمومات لحؿ مشكمو ما ، وذلؾ باالستفادة مف خبراتو السابقة بحيث 

 يضع عدة فروض ليذه المشكمة وفحصيا والوصوؿ إلى الحؿ المناسب في مساقات المغة العربية.

 :ستقصاءخصائص اال 

 :فيما يأتي( 2011( و)عياد، 2006وآخروف، مجموعة مف الخصائص كما ذكر في )العبيدي، 

دورا محوريا في تحديد األىداؼ المرجوة، ، لو والمعمـ بمثابة موجيا ،ركز العممية التعميميةالمتعمـ ىو م
مية ، مف أجؿ تن، حيث أنو يتيح لمطمبة االعتماد عمى أنفسيـءىاوتحديد المواقؼ المراد استقصا

 الميارات العقمية العميا.

 استراتيجية االستقصاء توضح الفمسفة التي تكشؼ دور المعمـ والمتعمـ. يظير أف

 أهمية االستقصاء

ىمية ألدب التربوي والدراسات السابقة عمى أىمية االستراتيجية حيث ذكرت مجموعة مف ااأل ركز  
 .(2003)الفتبلوي، 

ة عمى البحث والعمؿ مف أجؿ الوصوؿ إلى المعرفة، ويكوف دورىـ إيجابي، أما الطمبة مف القدر  تمكفّ 
عديد مف الميارات واالتجاىات اليكتسب الطمبة . مف جية أخرى يكوف دوره تنظيـ اإلمكاناتفمعمـ ال

 ،المفاىيـ والمصطمحات إلى والتعرؼ ،والقيـ االستقصائية ومف ىذه الميارات، ميارة تحديد اليدؼ
وتدويف المبلحظات واستخداـ  ،واتخاذ القرارات ،والتحميؿ ،والتصنيؼ ،عمى الوصؼ والمقارنة والقدرة
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، واالعتماد عمى النفس، حب االطبلع والتعود عمى القراءة المكتبة. أما ما يكتسب مف اتجاىات فمنيا
زودىـ تكذلؾ  ،يـلعممي في حؿ المشكبلت التي تواجيميارات التفكير اباإلضافة إلى اكتسابيـ 

واالعتماد عمى  ،واالتصاؿ االجتماعي مف خبلؿ الكشؼ عف الحقائؽ ،والتواصؿ ،بميارات التفاعؿ
 تشجعيـ عمى االشتراؾ في التخطيط لدراسة موضوع معيف و ، أنفسيـ

 أنواع التعمـ القائـ عمى االستقصاء ومستوياته 

ما كاء الذي يجريو الطالب االستقصاء إلى أربعة أنواع وفؽ نوع االستقص (2017 )سعودي، يقسـ
 :يأتي

س لمطمبة بتوجييات رّ بتزويد المد ،بتدائيةو: وىذا النوع يناسب طمبة المرحمة اإلاالستقصاء الموج   .1
 صؿ إلى المعمومات والخبرات المستيدفة.وتعميمات، لت

محتوى تتعمؽ بالس لطبلبو مشكمة ـ المدرّ ويقدّ ، و: يناسب المرحمة اإلعداديةالموج  االستقصاء شبو  .2
مزيد مف حرية اليـ بعض التوجييات العامة دوف الخوض بتفاصيميا، إلعطائيـ ئمع إعطا ،المعرفي
 التفكير.

س فرصة لمطمبة بتصميـ تجارب عممية بإعطاء المدرّ  ،االستقصاء الحر: يناسب المرحمة الثانوية. 3
 ى استنتاجات، واكتشافات جديدة.وفرض الفروض، وجمع البيانات، وتحميميا وتفسيرىا، والتوصؿ إل

ية أو موضوع تباينت اآلراء .االستقصاء العادؿ: ويكوف مف خبلؿ التوصؿ إلى اتفاؽ، حوؿ قض4
 .والمناظرة، مف قبميـ والمناقشة، ، مع البحث، حولو

 استراتيجية االستقصاء بالرغـ مف تعدد أنواعيا ومستوياتيا إال أنيا تسعى إلى إيجاد حؿف نتيجة لذلؾ
 لمشكبلت معينة وتنمية التفكير لدى الطمبة.

 ميزات االستقصاءم 

 :يأتيمجموعة مف المزايا حيث ذكر ما
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دافعيتيـ عمى ، و تنمية قدراتيـو  إثارة األسئمة المفتوحة، بفضؿ س كمرشدأدوار جديدة لممدرّ  شؼ عفالك
 ؛وتفكيرىـ العممي واتجاىاتيـ يةتنمية الميارات العقم،  و ثارة اىتماميـ وجذب انتباىيـإل نظرا، التعمـ

 .(2015( و)حسيف، 2016( و)المبحوح ، 2006)الياشـ ، تثبيت المعمومات لفترة زمنية أطوؿل

وقدراتيـ العقمية  ،ف الطمبة مف تنمية مياراتيـميزات استراتيجية االستقصاء قد تمكّ ميتضح بأف  لذلؾ
 العربية. إذا تـ توظيفيا بطريقة مناسبة في تدريس مساقات المغة 

 ور المعمـ والمتعمـ في االستقصاءد 

 :عمى النحو اآلتيتحدد دور المعمـ والمتعمـ في االستقصاء 

يشترؾ في التخطيط  لممعمومات مف مصادرىا، جامعاً  وراً متحا اً يكوف المتعمـ نشط دور المتعمـ:
 بلقات المعرفية.النتائج بنفسو ويكتشؼ بعض الحقائؽ والع إلىوالتنفيذ، يبني معرفتو ويتوصؿ 

 اختيار نشاطات مفتوحة، و ة لمتقصي واالكتشاؼ لحؿ المشكبلتإتاحة الفرصة لمطمب دور المعمـ:
القاعات البحث في داخؿ وخارج  إطاريأخذ المعمـ  ، مف جية أخرىالنياية يقترحيا المدرس والطمبة

 .(2016)المبحوح،  والمناقشات واألسئمة والمبلحظة والتجريب الدراسية

استراتيجية االستقصاء عمى اؿ في تنظيـ تطبيؽ يتضح أف دور المعمـ والمتعمـ يساىـ بشكؿ فع   
 واقتصار الوقت واستثمارىا لصالح الطمبة.، الطمبة

 ستقصاء خطوات اال

أبو السميد، و السابقة خطوات االستقصاء حيث ذكر)عبيدات  التربوي والدراسات األدبفي  ذكر
 :يأتي(. مجموعة مف الخطوات كما 2015حسيف، ( و)2017ي،د( و)سعو 2007

 وضع  الطمبة أماـ مشكمة ما واستثارتيـ لموصوؿ إلى حؿ.  :اإلحساس بالمشكمة1- 

 قياـ الطمبة بجمع المعمومات حوؿ مشكمة ما .: تحديد المشكمة  2-

 الحصوؿ عمى تفسيرات عف السؤاؿ المحدد مف قبؿ الطمبة.:وضع حموؿ أو إجابات مؤقتو 3- 

 نطمب مف الطمبة جمع معمومات لفحص الحؿ.: فحص الحؿ المقترح 4-
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 .المعمومات التي توصؿ إلييا الطمبة :النتيجة 5-

 إثارة نقاش معيف حوؿ النتائج التي توصؿ إلييا الطمبة وما تعنى لو.: مناقشة6- 

كمة الخطوات توضح آلية تطبيؽ االستراتيجية عمى الطمبة مف حيث اإلحساس بالمش يظير أف
 والوصوؿ إلى النتيجة ومناقشتيا بما يعود بالفائدة عمى الطمبة.

 استراتيجية االستقراء 4-

فػي أواخػر النصػؼ األوؿ مػف القرف التاسع  اقترنت ىذه الطريقة بالفيمسوؼ األلماني فرد ريؾ ىربارت،
 ،غاية القرف العشريفوظمػت مسيطرة عمػى التربية فكريا وعمميا ل ،عشر ثـ انتشرت في أمريكا وأوروبا

دوا النحػو لجأ إلييا العمماء القدامى حينما قع   يقة مف أفضؿ الطرؽ لتدريس النحو،حيث تعد ىذه الطر 
 ،والشػواىد الشعرية ،واألحاديث النبوية ،وضػبطوا أحكامػو، وذلؾ عنػدما نظػروا فػي النصػوص القرآنية

 ،والتركيب ،والتحميؿ ،والمشػػاىدة ،موىا بالمبلحظػةوالنثرية،  وخرجوا بػالقوانيف النحوية التػي سج
أف العممػاء المسمميف كانوا روادا  كما ،وأثبتوا ذلؾ فػػي مؤلفػػاتيـ المغوية ،والمقارنػػة في بحثيـ االستقرائي

  .(2008 الكبلؾ، ) جريب والقياسفي االستدالؿ االستقرائي الذي يقـو عمى المبلحظة والت

 ،والنظريات ،والمفاىيـ ،وىو معرفة القوانيف inductionريقة مف مفيوـ االستقراء واشتؽ اسـ ىذه الط
 ،والمبلحظة ،مسممات، عف طريؽ المشاىدة توالقواعد العامة الموجودة في الحياة والتي صار 

والقواعد بناء جديدا، بقصد أف  ،والنظريات ،بذلؾ نكوف كأننا قد أعدنا بناء ىذه المفاىيـوالتجريب 
و مجموعة تبنى عمى أساس التدرج المنطقي في الوصوؿ إلى نتيجة أ ، وىيميا لغيرناميا ونعمّ نتعم  

التي  المتنوعةمف خبلؿ األمثمة  واكتشاؼ العبلقات المتشابية والمختمفة، نتائج عف طريؽ المبلحظة
 .(  2005جابر،) اتيا بمغة تدؿ عمييموضوع ، وبعد ذلؾ يتـ استخبلص القاعدة، وصياغتنتمي لم

 تعريؼ االستقراء

 :دب التربوي والدراسات السابقةتتعد تعريفات االستقراء فيما جاء في األ 

التحري، والتفحص. وسميت لذلؾ؛ ألنيا تتبع جميع أجزاء  بأنو (2011)مركز نوف،  فةعرّ 
مف حيث األمثمة وتفاصيؿ المعمومات التي يحتوييا، وتستقصييا؛ لمحصوؿ  المحتوى المعرفي

 .جزاءتنظـ جميع األ بلصة واستنباط قاعدة ماعمى خ
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داء العقمػي المعرفػي الػذي يتميػز باسػتنتاج القاعػدة األ بأنو ( 2013)الميداوي، كما عّرفو
 العامػة مػف الجزئية.

تتبع األمثمة وفحصيا ومعرفة أوجو الشبو واالختبلؼ  بأنو (2011)الحريري، عّرفو  كذلؾ
 .لمتوصؿ إلى القاعدة العامة

 ا الفرد مف الخاص إلى العاـ. يعممية منطقية ينتقؿ فيبأنو  ( 2014)سمماف،كما عّرفو 

 .ػة بوسػاطة المبلحظػة والمشػاىدةالوصػوؿ إلػى األحكػاـ العامفعّرفو بأنو  (2008)الكبلؾ، أما 

 مموضوع. و كمية  مف خبلؿ معرفة الجزء لألى قاعدة عامة إبأنو التوصؿ فو الباحثة تعرّ نتيجة لذلؾ 

 مميزات االستقرائية 

 :يأتي( ما 2008الكبلؾ،  )( و2011 ،مجموعة مف المزايا حيث ذكر )مركز نوف 

 لكي ؛ػبقاء المعمومات في ذاكرة الطمبة أكثر مف المعمومات التي تكتسب بواسطة القراءة أو اإلصغاء
ات ألف خطو  ؛ة مف الزمفحتى بعد مرور فترة طويم ،يستطيع الطمبة التوصؿ إلى استنتاج قاعدة ما

س يفيـ الطمبة التعميمات التي يتوصموف إلييا بمساعدة المدرّ كذلؾ ، نة في ذاكرتوالتفكير تبقى مخز  
المعمومات مف  أكثر ياتوظيفيستطيع الطمبة بعد ذلؾ  ،س مباشرةميا المدرّ أكثر مف تمؾ التي يقدّ 

 اء مفيد لحياتيـ العممية ويصبح الفرد مستقبليذا األسموب الذي يمارسو الطمبة في االستقر ف ،الجاىزة
 بتفكيره واتجاىاتو وأي عمؿ يواجو.

لى القواعد إنمي لدى الطمبة القدرة عمى التفكير في الوصوؿ ياستخداـ الطريقة االستقرائية فنتيجة لذلؾ 
ي أة يحتى يصبح لدييـ استقبللية في تفكيرىـ ومواج مف الجزيئات لمموضوع المراد تعممو؛العامة 
 العممية. تعرضوف لو في حياتيـموقؼ ي
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 خطوات الطريقة االستقرائية: 

( 2008الكبلؾ،  ) حيث ذكراالستقراء مجموعة مف خطواتالتربوي والدراسات السابقة  األدبفي  ذكر
 بما يأتي: (2005، و)جابر

ثـ  ،لموضوع الجديدعبلقة با ليا، ية تحميؿ خبرات سابقة لدى الطمبةىػي عمم التمييد والمقدمػة:1-
 ترتيبيا بما يتناسب مع الموضوع لتكوف أساسا لو وتشكؿ وحدة عممية.

موضوعًا  عػرض الموضػػوع: مف خبلؿ جمػع الحقػائؽ الجزئية مػػف الطمبة، بحيث تكػوف منوعػػة 2-
 وشكبًل، كما يجب أف يكوف اختيارىا ييسر إدراؾ القاعدة لمطمبة.

 بػالربط والموازنػة بيف األمثمػة باالشػتراؾ مػع الطمبة ، س أف يعنىالمػدرّ  الػربط والموازنػة: عمػى 3-
دراؾ العبلقػػات بيف األمثمػة، ثـ يتجو العقػػؿ إلػى افتػراض تعمػػيـ المنظمػػة عمػى السػػبورة ، والقاعدة  ،وا 

 وقد تدمج ىذه المرحمة بالتي قبميا.

مػف العبلقػػات بيف األمثمػػة أحكامػًا فرضية، وتحويمو إلى التعميـ واسػتقراء القاعػػدة: االستنتاج 4- 
 .س مع الطمبة في ذلؾتعريؼ أو قاعدة مع مساىمة المدرّ 

 . التطبيؽ: امتحاف الطمبة صحة التعميـ والقاعدة المفترضة بمساعدة المدرس 5-

 :اآلتيةبالنقاط  توضيحيا التي يمكفخطوات د مجموعة مف الحدّ   (2014)داوود، أما 

 تحديد الموضوع المراد اإلحاطة بو والتعريؼ عمى المعمومات المتعمقة بو . 1-

تتعمؽ بالموضوع ، سواء أكانت تتألؼ مف أشياء يمكف طرحيا أماـ الناظريف،  ةطرح جزيئات عام 2-
طريؽ شريط مصور، وقد تكوف تمؾ الجزيئات عباره عف أمثمو فحسب،  عف أو صور ليا نماذج، أو

 .، أو خصائص معينو تشترؾ بيامبلحظة ىذه الجزئيات مف أجؿ استخبلص عبلقو بينيا الميـ أف تتـ

تنظيميا في فئات تتوافر في أفراد الفئة الواحدة أمور مشتركة تجمع بينيا، وىنا ل فحص المعمومات 3-
 فيأيضا لمسبب نفسو، والميـ  ةو ليا بالموضوع، كما تستبعد أمثميمكف استبعاد معمومات يظير ال صم

عمؿ االستقصاء الدقيؽ البعيد عف السطحية والتسرع، والذي يكفؿ في الوقت نفسو التميز بيف 



38 

 

خصائص أساسية ال بد مف توافرىا، وخصائص ثانوية ال يؤثر غيابيا ، ويشعر المتعمـ أحيانا في ىذه 
 يد منيا.عمى المز لمبحث عة غير كافية ، لذلؾ ال بد مف االنطبلؽ الخطوة أف المعمومات المجم  

كذلؾ اطبلؽ تعميمات عف طريؽ  ،استخبلص تعميـ يكوف بمثابة معمومات جديده عمى الطبلب 4-
 .رة األولىاالستقراء مولد غالبا معارؼ جديده لمف يقـو بو لمم

ما  أىذا يعني أف خط ،ؽ التعميـ عمييا، فإذا لـ يتحقؽ ذلؾالبحث عف أمثمة أو حاالت جديدة يطبّ  5-
 ـ، لذلؾ يجب إعادة النظر في التعميـ نفسو.يوجد في التعمي

عمى الحياة اليومية لينتقؿ إلى ة محاولة تطبيؽ التعميـ ما أمكف مرات عديدة وفي مناسبات كثير 6- 
 .مواقؼ جديدة، ويستخدـ مف أجؿ فيميا وىو ما يسمى عممية النقؿ

ض المحتوى التعميمي عر بيا الخطوات تحدد لممدرس والطمبة الكيفية التي يمكف ف بحسب ما ذكر
دراؾ العبلقات بيف جميع الخطوات والقدرة عمى الربط إحتى يستطيع الطمبة  ؛مة متسمسمةبطريقة منظّ 

 . واعد العامة لممحتوى المراد تعممولى القإوالتفكير وصوال 

 المحاضرة استراتيجية  -5

االستراتيجيات المستخدمة في يرجع استخداـ ىذه االستراتيجية إلى اليوناف والروماف وتعد مف أوائؿ 
يا العرب المسمموف أياـ الدولة األموية والعباسية أما في أوروبا التدريس وأشيرىا وأكثرىا انتشارًا، وطبق  

انتشرت قبؿ اختراع الطباعة بالػرغـ مف الدعوات التي تشكؾ بيا وتنادي بسمبيتيا إال أنيا ما زالت ليا ف
 .(2009)القحطاني، ة صحيحة مف قبؿ المدرس في العممية التعميميةفائدة إذا أحسف استخداميا بطريق

 تعريؼ المحاضرة

 دب التربوي والدراسات السابقة حيث:فيما جاء في األ المحاضرةتعريفات  دتتعد

س مف حيث نقؿ المعمومات تعتمد ىذه الطريقة عمى المدرّ  بأنيا ( 2003)الفتبلوي، اعرفتي
تسمى الطريقة التفسيرية أو التقميدية أو اإلخبارية ، سمياتبصورة لفظيو شفيية وليا عدة ت

 وحينا بالمحاضرة. 
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فييا  سىي استراتيجية تعميمية يكوف المدرّ  عرفوىا بأنيا ( 2006وآخروف، العبيدي)إال أف 
ويكوف دور الطمبة متمقيف ، مات دفعة واحدةمف خبلؿ تقديمو لممعمو  ،محور العممية التعميمية

 عطاء فرصة لممناقشة أو بدوف فرصة.لممعمومات مع إ

ـ متسمسؿ مع سردىا بأسموب عرض المحتوى بشكؿ منظ  بأنيا (  2005)فرج،كما عّرفيا 
 جذاب.

عممية اتصاؿ شفيي بيف المدرس والطمبة فعّرفيا بأنيا  (2009 )القحطاني، باإلضافة إلى
 طمبة عمى تنظيميا.يتولى المدرس دور االتصاؿ مف جانب واحد لنقؿ المعرفة ومساعدة ال

عرض شفوي دوف مناقشة، وعدـ إشراؾ الحاضريف مع  بأنيا( 2009،106)الصيفي،وعّرفيا 
سماح ليـ بالسؤاؿ أثناء وعمييـ االستماع وتدويف المبلحظات وفيـ ما يقاؿ دوف ال، المحاضر
الطريقة تناسب الطمبة الذيف يبحثوف عف معارؼ ومعمومات يصعب  ىذه لذلؾ ،التحاضر

 يـ جمعيا مف مراجع كثيرة. عمي

المحتوى في  الة لمغاية لتقديـ كميات ىائمة مفوسيمة فعّ  بأنيا( Jess L,2013فيا )عرّ كما
 .مجموعة متنوعة مف اإلعدادات

لفظي كبير مف المعمومات أو  ،طريقة عرض كمي عّرفيا بأنيا (2014، )داوود إال أف
عمى صورة حقائؽ جاىزة مف حتوى المعرفي المقوـ عمى تقديـ ت، و  المحاضرة المثيرات خبلؿ

فييا  الطمبةويبقى  الطمبة، مف قبؿ الفيـأو مف يناوب عنو لتكوف سائغة سيمة المدرس  قبؿ
وسيمة معينو كالسبورة أو الموحة  مف خبلؿ ليذه المثيرات المعرفية يفأو مشاىد يفمجرد مستمع

قبؿ المادة التعميمية وحفظيا واسترجاعيا ت إال ـوما عميي ،أو الصورة أو أجيزة اإلسقاط وغيرىا
 عند الحاجو.

ـ    س بعرض المادة التعميمية عمى ىي استراتيجية تعميمية يقوـ المدرّ  :الباحثة المحاضرة ؼتعرّ  ومف ث
ستماع عميمية، ويكوف دور الطمبة فقط االس محور العممية التف المدرّ ويكو  ،بطريقة منظمة الطمبة

 حفظيا واسترجاعيا وقت الحاجة لممعمومة. سوىدة  وما عمييـ والمشاى

 



2. 

 

 خصائص المحاضرة 

 : أتيكما ي ( 2011)الحريري،مجموعة مف الخصائص

والتركيز عمى النقاط  ، الوضوح، بمعنى استخداـ لغة واضحو سميمة في تعريؼ المصطمحات الجديدة
يذا يعني تسمسؿ فالتنظيـ، و  ،األساسية، و إعطاء الطمبة توجييات عف مياـ التعمـ بعيدة عف الغموض

يكوف مف خبلؿ إلقاء الضوء  كذلؾ التركيز ،النقاط مع توضيح  الروابط والعبلقات وحسف إدارة الوقت
في نفس و  ،والتغيير في نبرة الصوت، وااليماءات، ونظرة العينيف، وتعبيرات الوجو ،عمى عناصر ميمة

عف بدء جديدة إعطاء معمومة أو فكرة  الوقت التوجيو، أي تعزيز التعمـ بطرؽ متعددة مف حيث
عطاء توجييات ونصائح بخصوص المتوقع باإلضافة إلى ذلؾ األمثمة ، بمعنى أف ، المحاضرة، وا 

 .لتغذية الراجعةأخيرا ا و ،ات عبلقة بالموضوع المراد توضيحوتكوف مناسبة ومشوقو ومتنوعة وذ

س المادة كيفية التي يقدـ بيا المدرّ الخصائص تبيف مدى التسمسؿ والتنظيـ في ال ىذهيظير أف 
وتركيزىـ  ،التعميمية حتى يتمكف الطمبة مف الحصوؿ عمى المعمومات او المادة التعميمية بطريقة جيدة

مثمة والتغير في بعض نبرات الصوت ميمة في ذلؾ مف خبلؿ  الوضوح واألعمى بعض المفاىيـ ال
 والتغذية الراجعة وغيرىـ.

 في المحاضرةدور المعمـ والمتعمـ 

 فيما يأتي توضيح لدوري المعمـ والمتعمـ في استراتيجية المحاضرة:

كوف اإللقاء مستمرا طواؿ وقد ي ،عمى الطمبة في قاعة الدراسة إلقاؤىا إعداد المحاضرة، ثـّ  :دور المعمـ
 ستيعاب وقد يسمح لمطمبة بتوجية أسئمة بعد انتياء اإللقاء. لذا تتطمب قدرة عمى اإلصغاء واالالدرس 

 .(2006)عطية،  دور المتعمـ : االنتباه واالستماع وتمخيص النقاط الميمة التي يطرحيا المدّرس

 مميزات استراتيجية المحاضرة

دب التربوي والدراسات السابقة مميزات استراتيجية المحاضرة حيث ذكر )مركز ذكر في األ
 :بما يأتي( 2013 عباس،)و  (2011نوف،
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وتقديـ معمومات  ،كانية التطبيؽ لجميع المراحؿ التعميمية باستثناء المرحمة االبتدائيةسيمة التطبيؽ، إم 
 ،ح النقاط الغامضة، وثبوت األفكار في الذىفيبعد توض ، جديدة تساعد في إثراء معمومات الطمبة

رة كذلؾ تخاطب أعداد كبي، في نفس الوقت ال تحتاج لمجيود في استقباؿ المعمومات مف قبؿ الطمبةو 
تقتصر ، و وسائؿ كثيرة في التدريسو عمى الرغـ مف ذلؾ اقتصادية ال تحتاج إلى مواد ؛ مف الطمبة

 الوقت.

استراتيجية  ( إلى استثمار مميزات Mackeachie & Svinicki, 2006دعت دراسة) ىذا و 
 .تطويرىا لجعميا أكثر فاعمية المحاضرة والعمؿ عمى

مكانية االختصار مف إمميزات في تقديـ المادة التعميمية في  تمخيصا لما ذكر الستراتيجية المحاضرة
كبر قدر ممكف مف ألى قدرة كبيرة في تغطية إكؿ ذلؾ يعود  ،كبيرة مف الطمبة اً عدادأالوقت ومخاطبة 

 تطبيقيا في أي زماف ومكاف .   يمكف وسيمة ،المادة التعميمية والمفاىيـ ليـ

 أنماط مف المحاضرة في التعميـ 

 :بما يأتي أنماط مف المحاضرة ( 2003الفتبلوي،)ذكر 

 ردة: شرح المعمومات وتوضيحيا لمطمبة بطرح األسئمة.المحاضرة الرسمية المباشرة أو المفظية المجّ  1-

مة بالوسائؿ التعميمية: تكوف مف خبلؿ إعطاء المعمومات مع االستعانة بالوسائؿ المحاضرة المدع   2-
 ة.التعميمية السمعية والبصري

 العرض التوضيحي التعميمي: يستخدـ لتوضيح العبلقات واألفكار والحقائؽ . _المحاضرة  3-

المحاضرة _ اإللقاء مع استخداـ الطباشير: يقدـ المعمومات بوساطة الطباشير والسبورة لتفسير 4- 
 المحتوى.

 مومات. السؤاؿ : السماح لمطمبة  بتوجيو عدد مف األسئمة مع تقديـ المع -المحاضرة5- 

المحاضرة النقاش: إلقاء المعمومات والحقائؽ مع إتاحة فرصة لمطمبة بالقياـ بورشة تعميمية. مف 6- 
 .بداء الرايا  حيف آلخر لممناقشة و 

 المحاضرة_ التطبيؽ: مف خبلؿ إفساح المجاؿ لمتطبيؽ داخؿ المحاضرة أو في الورش التعميمية.7- 
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 الذي أعده تسميعا جيريا وطرح أسئمة محددة. النص بقراءة المحاضرة _ التسميع : تكميؼ الطمبة 8-

س الطمبة بالمعمومات األساسية سواء د المدرّ مة: يزوّ المحاضرة_ بأسموب أخذ المبلحظات المنظّ  9-
 .مطبوعة تمخص المفاىيـ واألفكار أو تدويف المبلحظات

وذلؾ ا في العممية التعميمة، مكف توظيفينماط التي يعديد مف األالبناء عمى ذلؾ يتبيف بأف ىناؾ 
إلى والوصوؿ  ،لمعمومات حتى يتـ تقديـ المعرفةالتعميمي الذي نحتاج لو في عرض ا حسب الموقؼ

 بعيدة عف الغموض في العممية التعميمية.و المعمومات بطريقة سمسة 

 خطوات استراتيجية المحاضرة

 :ما يأتيبدب التربوي والدراسات السابقة مجموعة مف الخطوات ذكر األ

  .النفسي والفكري والفني، وتشمؿ اإلعداد اإلعداد مف حيث التمييد والتحضيرمرحمة  1-

 مراجعة الخطوط العامة لممحاضرة السابقة.2- 

 خمؽ نوع مف العبلقات اإلنسانية مع الطمبة وعرض األفكار األساسية لممحاضرة.3- 

 يجيات التي تساعد عمى التعمـ.عرض الموضوع مع تنظيـ المعمومات وممارسة االسترات4- 

 .( 2011( و )ومركز نوف،2005)فرج،  واألفكار والمفاىيـ في المحاضرة تمخيص أىـ الحقائؽ5- 

زماف  أيس كيفية تطبيؽ المحاضرة في ىمية كونيا توضح لممدرّ أ السابقة لمخطوات بحسب ما ذكر
 س تطبيقيا.ؿ عمى المدرّ الي ىي تسيّ موقؼ يواجو الطمبة وبالت أي أو، ومكاف في العممية التعميمية

 الحوار والمناقشةاستراتيجية 

تنسب ىذه الطريقة إلى سقراط فيمسوؼ اليوناف التي كاف يستعمميا لتعويد طبلبو البحث وراء الحقيقة 
 .(2006 )ىاني وآخروف،وذلؾ حبا لمحقيقة 

س داخػػؿ رات بػيف الطمبة والمدرّ وتفاعػؿ الخبػ ،تعتمد ىذه االستراتيجية عمى تبادؿ اآلراء واالفكػار
دلػػة التػػي يقػػدميا ، وتسػػيـ فػػي تنميػػة ميػػارات التفكيػػر لػػدى الطمبة مػػف خػػبلؿ األيةالقاعػػة الػػدرس

 .( 2013)الميداوي، ثنػػاء الحػػوار معيـأجابتػػو إس لػتػدعـ المدرّ 
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 تعريؼ الحوار والمناقشة

 :لمناقشة  فيما جاء في االدب التربوي والدراسات السابقة حيثوتتعد تعريفات الحوار وا  

 الطمبة االستراتيجيات التي ترتكز عمى إثارة تفكيربأنيا  (2017،57عطا، بني) فياعرّ 
تاحة الفرصة ليـ لطرح األسئمة والمناقشة، مع احتراـ آرائيـ واقتراحاتيـ، وذلؾ   ،ومشاركتيـ وا 

جراء موازنات مف خبلؿ القياـ باستقراء األفكا ر حوؿ محتوى معرفي معيف، وتحميؿ عناصره وا 
 ومقارنات بينيما، واطبلعيـ عمى النتائج النيائية، وتقويـ المحتوى المعرفي.

ىي طريقة تدريسية تعتمد عمى الحوار الشفيي بيف بأنيا  (2011)مركز نوف، كما عّرفيا
لموصوؿ بيـ  المحتوى المعرفي ـس، أو الطمبة أنفسيـ، يتـ مف خبلليا تقديالطمبة والمدرّ 

مجموعة مف األسئمة  تدريجيا إلى الكشؼ عف حقيقة أو معرفة لـ تكف معروفة مسبقا، وأيضا
 المتسمسمة تمقى عمى الطمبة إليصاؿ المعمومات الجديدة إلى عقوليـ  ومساعدتيـ عمى التعمـ.

تثير مة يف ودراستو بطريقة منظّ موضوع معتقدـ قضية أو  ةطريقة تدريسي ياالباحثة بأن ياتعرفلذلؾ 
 بقصد الوصوؿ الى حؿ. و إتاحة الفرصة ليـ لطرح األسئمة والمناقشة ة الطمبة تفكير ومشارك

 ستراتيجية الحوار و المناقشةأهمية ا 

ىمية كما دب التربوي والدراسات السابقة عمى أىمية االستراتيجية حيث ذكرت مجموعة مف األركز األ
 :يأتي

تكسبيـ اتجاىات إيجابية كالموضوعية، والقدرة و  ،ميارات االستماع، والتحدث، والمناقشة تدربيـ عمى
 ،سـ مف قبؿ المدرّ تساعدىـ عمى إتقاف المحتوى المقد  ، أيضا ئيـراآعمى التكيؼ مع اآلخريف واحتراـ 

تاحة ، يةالطمبة مف السمبية إلى اإليجابتنقؿ كذلؾ  ،عمى اإلدراؾ النشط لما يتعممونو وتشجيعيـ وا 
  ؛الطمبة مف إجابات زمبلئيـ والتفاعؿ معيـ ةاستفاد، و الفرصة في النقاش وطرح األسئمة وتبادؿ األفكار

في  ىـتساعدفي نفس الوقت  ،األفكار العممية والنتائج بأنفسيـتمكف الطمبة مف الوصوؿ إلى لكي 
بداء رأييـ في ذلؾ بمعنى ق تزويد أخيرا و ،  وة الشخصيةمواجية أي موقؼ دوف اإلحساس بالحرج وا 

 .(2012، ي)عبد الغن الطمبة بتغذية راجعة فورية
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تيح ليـ الفرصة تو  ،ثارة تفكير الطمبةإىمية بالغة كونيا تساىـ في ألمحوار والمناقشة  بحسب ما ذكر
 أي إلىوالوصوؿ  ،عرفيتقاف المحتوى الموتبعدىـ عف الخجؿ إل ،في ابداء رأييـ وصقؿ شخصيتيـ

 ـ في حياتيـ العممية مع التركيز عمى القدرة عمى الحوار والمناقشة.ييحؿ يواج

 وات استراتيجية الحوار والمناقشةخط 

ب التربوي والدراسات السابقة خطوات استراتيجية  الحوار والمناقشة حيث ذكر)بني عطا، دذكر األ
 :يأتي( مجموعة مف الخطوات كما 2010( و )الحريري،2017

وتحديد ، قشة: وتكوف بإثارة اىتماميـ وتشويقيـ لممحتوى المعرفي الذي سيتـ طرحواإلعداد لممنا 1-
 س.الخبرات والمفاىيـ وصياغة األسئمة التي سيتـ مناقشتيا مف قبؿ المدرّ 

إجراء المناقشة: وفييا يتـ تحميؿ المشكمة مف خبلؿ طرح مجموعة مف األسئمة؛ ويكمؼ المدرس 2- 
، ثـ بعد ذلؾ المقاء ومبلحظاتو في بداية ،ة مع توجيو المدرس تعميماتوالطمبة بطرح األسئمة الفرعي

 يتبادؿ الطمبة المعمومات واألفكار مع بعضيـ مع مراعاة معايير الحوار والمناقشة.

ـ  3-  س التوصؿ إلييا مف قبؿ المدرّ  ختاـ المناقشة: وتكوف مف خبلؿ تثبت التعميمات والحموؿ التي ت
 ة المشكمة المطروحة. وتـ اقتراحيا  لمعالج

ليضمف مشاركتيـ في  ؛تقويـ المناقشة: تكوف مف بداية العممية التعميمية بيدؼ إثارة اىتماميـ4- 
العممية التعميمية والتوصؿ إلى الحموؿ الصحيحة مع مراعاة آداب الحوار والمناقشة أثناء المناقشة 
 الجماعية.

 أو ة كونيا تبيف الكيفية التي يتـ عرض لممشكمةلخطوات الحوار والمناقشة أىمي تمخيصا لما ذكر
س في التفاعؿ والمشاركة مع توضيح  دور الطالب والمدرّ  ،حؿ إلى المحتوى او القضية التي تحتاج

 في ذلؾ.
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 أنواع المناقشات

لمناقشات الستراتيجية  الحوار والمناقشة حيث ذكرت التربوي والدراسات السابقة أنواع دب اذكر األ
 :يأتية مف الخطوات كما مجموع

 :مف حيث عدد المشاركيف1-  

 وؿ ما بيف المدرس وأحد الطمبة.، النوع األ. المناقشة الثنائية: وىي عمى نوعيف أ

فقط بحيث يتبادالف األسئمة واألجوبة لمتوصؿ إلى اإلجابات  اثنيف مف الطمبةتكوف بيف  :والنوع الثاني
 الصحيحة ويكوف دور المدرس موجو فقط.

وتنسجـ مع النظرة التربوية الحديثة التي تؤكد  ،: تعد ىذه المناقشة األكثر شيوعا. المناقشة الجماعية ب
عطا ،وتسمح لجميعيـ بالمشاركة ،بأف الطمبة ىـ محور العممية التعميمية التعممية لكاممة يـ الحرية ائوا 

 ي لدييـ روح العمؿ الجماعي.وتنمّ ، وتحثيـ عمى التعاوف والمشاركة ، في تبادؿ اآلراء واألفكار

 مف حيث إدارة المناقشة:2-

أو  ،بإثارة األسئمة وفتح المجاؿ أماـ الطمبة لمتحاور ،س مباشرةتجري المناقشة إما مف خبلؿ المدرّ 
لطرح اآلراء او لمناقشة بعضيـ البعض تحت إشرافو ووفؽ ما يحدده ىو مف الطمبة وما يسمح بو 

 الوقت.

تدار المناقشة مف قبؿ أحد الطمبة مع إشراؼ المدرس بشكؿ غير مباشر حيث يتـ  أما الحالة الثانية 
 ويتـ اختيار قائد لكؿ مجموعة إلدارة النقاش والتوصؿ إلى الحقائؽ المطموبة. ،تقسيميـ إلى مجموعات

 المناقشة مف حيث الموضوع:3- 

إذا كاف الموضوع  ؛والموضوعلذلؾ، الحالة األولى تختمؼ المناقشة باختبلؼ المحتوى  افيوجد حالت
الحالة  أما يتوجب عمى المدرس اإلشراؼ المباشر عمى النقاش وطرح المادة العممية عمييـ.ًا جديد
إذا كاف الموضوع يتعمؽ بخبراتيـ السابقة،  فإنو يسمح لمطمبة بإدارة المناقشة والمشاركة  :الثانية

 .( 2010)الحريري، الجماعية فييا
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ستفادة لكؿ لمدرس في قيادة المناقشة بغرض االىمية كونيا تحدد دور الطالب واأشات ألنواع المناق إذا
 العممية. موقؼ يواجو الطالب في حياتو أي أو ،أثناء تقديـ المحتوىمنيما في 

 مميزات استراتيجية الحوار والمناقشة

يث ذكر)مركز دب التربوي والدراسات السابقة مميزات استراتيجية الحوار والمناقشة حذكر األ
 :يأتي( مجموعة مف المميزات كما  2010) الحريري،و 2011)نوف،

التعرؼ إلى مستوى طمبتو بشكؿ س يستطيع المدرّ ، و مشاركة الطمبة واالستمتاع في العممية التعميمية 
 ،وتدربيـ عمى التحميؿ ، والجرأة،والمعرفية ،ي لدى الطمبة قدراتيـ الفكريةتنمّ  مع ذلؾ ػ، جيد

روح  ، أيضاوتحمؿ المسؤولية ،وأسموب القيادة، ي لدييـ التعاوف والعمؿ الجماعيمّ تن، كذلؾ نتاجواالست
مف  وتقدير مشاعرىـ، راـ آراء اآلخريفتنمي لدييـ عادة احت ،  كذلؾوتخمصيـ مف الخجؿ ،المشاركة

 يستطيع الطمبة جمع أكبر قدر مف المعمومات لنفس الموضوع. جية أخرى

مدى قدرة المدرس عمى  يعتمد عمى عمى نجاح ىذه الطريقة وفيؤكد (2006خروف، )ىاني وآ بيد أف
صياغة األسئمة وطرحيا بطريقة متدرجة تسيؿ عمى الطمبة الفيـ واالستيعاب واستدعاء ما لدييـ مف 

 خبرات سابقة لتسيـ في بناء خبرات جديدة. 

وح المشاركة والتفاعؿ والتعاوف فيما بينيما ي لدى الطمبة ر استراتيجية المناقشة والحوار تنمّ نتيجة لذلؾ 
 .ةمع القدرة عمى تحمؿ المسؤولي ـي مشكمة تواجييأوذلؾ لموصوؿ الى حؿ 

 دور المعمـ والمتعمـ في استراتيجية الحوار والمناقشة

 يتضح دوري المعمـ والمتعمـ في استراتيجية الحوار والمناقشة فنرى المعمـ

ة، أو يكوف مشاركا طبلبو في المناقشة، أو أف يشرؼ عمى سير مشرفا عمى سير المناقشة الصفي
، مناقشة كؿ مجموعة مف مجموعات طبلبو الذيف يبحثوف ويناقشوف موضوعا مف موضوعات المناقشة

 أو طرفا. أو جزءً 

عطاء فرصة لمشاركة جميع الطمبة.و  ،الطمبة عمى المشاركة مف خبلؿ تعدد األسئمة وتنوعيا يساعدو   ا 
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الفكر واكتشاؼ الحموؿ  مراعاة تسمسؿ الحوار لموصوؿ إلى تعمؽو ، سير األفكار والخبراتتنظيـ وتو 
 .( 16، 2012)الرشيدي،المناسبة 

 :استراتيجية االستنتاجية 7-

  تعريؼ االستنتاجية

 تتعد تعريفات االستنتاجية  فيما جاء في االدب التربوي والدراسات السابقة حيث: 

حيث أف  ،عة لخطوة التطبيؽ في الطريقة االستقرائيةصورة موس  بأنيا  (2011) مركز نوف،  عّرفيا
س مف تقديـ حيث تمكف المدرّ  ،ـ إلى الطمبة جاىزة أي تبدأ مف الكؿ إلى الجزءاألسس العامة تقدّ 

 حقائؽ جديدة إلى الطمبة أو تشرح أو تفسر المحتوى أو المفيـو المراد تدريسو.

طريقة تعميمية تقوـ بتزويد الطمبة بالقاعدة الكمية لممحتوى أو  ابأني (2005)جابر،  عّرفيا كذلؾ
حتوى عمى شكؿ أمثمة وظيفية س في توضيح جزئيات المالمفيوـ المراد تدريسو، ثـ يشرع المدرّ 

مع ترتيب األمثمة بطريقة تقود إلى إعادة تشكيؿ ، صحة المحتوى ، أو توضح الطريقة ، تبيفواضحة
 قيسوف المحتوى المعروض عمييـ.بعد ذلؾ ي ثـّ  ،القاعدة

وتعد  ،طريقة تقوـ عمى تقديـ المعمومات واألمثمة مف الكؿ إلى الجزء ومف العاـ إلى الخاصكما أنيا 
ويقدـ تعريؼ المفيوـ  ،الة في تعمـ المفاىيـ  مع ارتباطيا بالخبرة بسيولةوفعّ  ،وسيمة مباشرة

)االىدؿ،  مطابقةاليؼ األمثمة المطابقة وغير والخصائص المميزة لو أوال، ثـ تميو تطبيقات لتصن
2005).  

باستدالؿ معيف بشكؿ  ىي إحدى العمميات العقمية الطبيعية التي يقوـ بيا العقؿأنيا باإلضافة إلى 
بؿ ال بد مف الرجوع إلى  ،االستدالالت العقمية  ال تقتصر عمى المحاكاة االستقرائية عفوي حيث أفّ 

 .(2014) داود ،  سواء في شؤوف الحياة أو في الدروس التعميميةالمحاكمات االستنتاجية 

س  ـ المدرّ حيث يقدّ  ،ما يقوـ بو العقؿ  مف عمميات عقمية يى بأنيا الباحثة ياتعرف تمخيصا لما ذكر
في  المراد تعممولى الجزء مف الكؿ لممحتوى المعرفي  إحتى يتوصموا  ؛مثمة عمى الطمبةالمعمومات واأل

 تعميمية. العممية ال
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 االستنتاجيةمميزات 

 : ما يأتي (2011)مركز نوف، ذكر 

 ؛تطبيقيالمكشؼ عف مدى استذكار الطمبة  لممعمومات وقدرتيـ عمى  ؛ستخدـ في التطبيؽ والتقويـت
الطمبة بحاجة لبلستنتاج أثناء  نظرا ألف ؛ر في حالة االستنتاج  يعتبر مطبقا لنتائج االستقراءالمفكّ  ألف

  ترسيخ القاعدة في عقوليـالتطبيؽ ل

 كبر قدر ممكفبأ في تمكيف الطمبة مف المحتوى المراد تعمموستراتيجية االستنتاج يتبيف دور ا لذلؾ
  ذىانيـ وقدرتيـ عمى تطبيؽ المعمومات في حياتيـ العممية.أفي  وترسيخو

 خطوات استراتيجية االستنتاجية

( 2014داود، تيجية االستنتاج حيث ذكر)استرا دب التربوي والدراسات السابقة خطواتذكر في األ
 :كما يأتيمجموعة مف الخطوات

 المبدأ الذي يعتمد كمعمومة عامة بحيث يستنتج منيا معمومات جزئية منتمية ليا. 1-

 التأكد مف فيـ الطمبة لممعمومات حتى يقودىـ الستنتاجات إيجابية ومجدية.2- 

إلى استخبلص نتيجة منيا، أو ترؾ المتعمميف _  طرح أسئمة حوؿ تمؾ المعرفة التي تفضي3- 
 بحسب قدراتيـ _ يستنتجوف بأنفسيـ معمومات لـ تكف صريحة أو بارزه قبؿ استنتاجيا

 التأكد مف دقة النتيجة في ضوء قواعد االستنتاج التي يفترض أف تكوف معروفو لدى الطمبة.  4-

س والطمبة في توظيؼ لية سير المدرّ آوضح كونيا ت السابقة خطواتأىمية المف خبلؿ ماسبؽ يتبيف 
لى إلموصوؿ  ؛بطريقة سمسة وسيمة ومرنة يـ المحتوى التعميمي المراد تعممواالستراتيجية في تقد

 العممية التعميمية. االستنتاجات التعميمية التي تخدـ
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 الدراسات السابقة2.2 

 جيات التدريسية  في محوريفتناولت الباحثة الدراسات السابقة التي تحدثت عف االستراتي

المحور االوؿ: الدراسات العربية التي تناولت االستراتيجيات التدريسية ) المحاضرة ,  1.1.2 
 (تاجيةالحوار والمناقشة, االستقصاء, التعمـ التعاوني , العصؼ الذهني, االستقرائية , االستن

 :(2017دراسة محمد و فضيمة )

أثر برنامج عبلجي قائـ عمى طريقة العصؼ الذىني في تحسيف  إلىىدفت ىذه الدراسة التعرؼ 
واستخدمت الباحثة المنيج  ،مستوى الفيـ القرائي لدى تبلميذ صعوبات القراءة في السنة الرابعة ابتدائي

التابعة لدائرة يسر بوالية  ابتدائيالوصفي التحميمي،  وتكوف مجتمع الدراسة مف طمبػػة السنة الرابعة 
وتكونت أداة الدراسة  ،طالب (18( طالبة و)12( طالبا وطالبة )30بمغت عينة الدراسة )بومرداس، و 

 والذي يقـو عمى مجموعة مف 2015مـ مف طرؼ الباحثة حموي إيماف مف اختبار الفيـ القرائي المصّ 
ـ   ،مة خصيصا لتبلميذ ذوي صعوبات القراءة في مرحمة التعميـ االبتدائياختبارات كتابية مصم    وت

تطبيقو بصورة قبمية وبعدية عمى عينة مف تبلميذ التعميـ االبتدائي، وأظيػرت النتائػج وجػود فػروؽ في 
مستوى الفيـ القرائي لدى التبلميذ بيف القياس القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي لصالح فئة اإلناث 

ني في القائـ عمى طريقة العصؼ الذىكاف أشد فعالية مقارنة بالذكور، تعػزى لفعالية البرنامج المقترح 
وأوصت الدراسة أف تكوف منطمقا لدراسات عمى عينات موسعة بيدؼ  ،التقميؿ مف صعوبات القراءة

 المساىمة في عبلج ىذا الصنؼ مف صعوبات التعمـ.

  :(2017) حميد دراسة 
 فاىيـ النحوية وتنميةاثر استراتيجية التعمـ التعاوني في اكتساب الم إلىىدفت ىذه الدراسة التعرؼ 

اتبعت ، ميار ات التفكير الناقد لدى طالبات الصؼ الخامس العممي في مادة قواعد المغة العربية
الباحثة المنيج التجريبي، وتكوف مجتمع الدراسة مف طالبات الصؼ الخامس العممي في المدارس 

( طالبة، حيث 54عينة الدراسة )وبمغت  ،الثانوية واإلعدادية النيارية في مركز مدينة محافظة بابؿ
وتكونت أداة الدراسة مف  ،( طالبة27( طالبة، وتجريبية )27مت إلى مجموعتيف احدىما ضابطة )قسّ 

اختبار التحصيؿ يقيس المفاىيـ النحوية واختبار التفكير الناقد يقيس ميارات التفكير الناقد، وأظيػرت 
اختبار التحصيؿ، تعػزى إلى فاعمية استراتيجية التعمـ  النتائػج وجػود فػروؽ ذات داللة إحصائيػة فػي

التعاوني في زيادة تحصيؿ الطالبات في مادة قواعد المغة العربية، وجػاءت الفػروؽ لصالػح المجموعػة 
دت النتائػج إف استعماؿ استراتيجية التعمـ التعاوني في تدريس قواعد المغة العربية التجريبيػة، كمػا أكػّ 
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اإللماـ بالمشكمة واستعماؿ عمميات عقمية عميا كالربط والموازنة ، كما تسيـ في إتاحة ساعدت عمى 
 ازديادو  ،الفرصة لكؿ طالبة في التعبير عف رأييا والحكـ عمى اآلراء، وتفاعؿ الطالبات مع الدرس

سئمة التي االىتماـ بالمفاىيـ النحوية واالىتماـ باألبمدرسي المغة العربية  وأوصت الدراسة  ،نشاطيف
 توظيؼ سي المغة العربية ومدرساتيا عمىب مدرّ تقيس التفكير، واالىتماـ بالدورات التدريبية التي تدرّ 

 استراتيجية التعمـ التعاوني.

 :(2017سعودي ) دراسة
استخداـ التعمـ القائـ عمى االستقصاء في تنمية الكتابة اإلقناعية  إلىىدفت ىذه الدراسة التعرؼ 

ف اقتضت ىذه الدراسة اتباع المنيج التجريبي،  وتكوّ ، اتيا لدى طبلب المرحمة الثانويةوالوعي بميار 
مجتمع الدراسة مف مجموعة واحدة مف طبلب المدرسة اإلبراىيمية الثانوية بنيف بإدارة غرب القاىرة 

مقياسي نت أداة الدراسة مف ( طالبا، وتكوّ 30التعميمية في محافظة القاىرة، وبمغت عينة الدراسة )
ر تدريس البرنامج ستة أسابيع الكتابة اإلقناعية، والوعي بميارتيا عمى مجموعة الدراسة قبميا ،واستمّ 

،وقد أظيرت النتائػػج فاعمية البرنامج في تنمية ميارات الكتابة اإلقناعية، والوعي بيا لدى طبلب 
الميارات اإلقناعية في وضع الصؼ األوؿ الثانوي، وكاف مف أبرز التوصيات باالستناد إلى قائمة 

عادة النظر في مناىج تعميـ المغة العربية وأدوات  ة العربية في الصؼ األوؿ الثانويأىداؼ تعميـ المغ وا 
ووسائؿ تقويـ ميارات الكتابة اإلقناعية، والوعي بيا لدى الطبلب،  وعقد دورات تدريبية لمعممي المغة 

 العربية.

 :(2016الصويركي ) دراسة 
أثر استخداـ طريقة العصؼ الذىني في تنمية ميارات المغة العربية  إلىىذه الدراسة التعرؼ ىدفت 

ف مجتمع الدراسة مف وتكوّ  ،لدى طبلب السنة التحضيرية بجامعة الممؾ عبد العزيز واتجاىاتيـ نحوىا
( 131)وبمغت عينة الدراسة  ،مقرر الميارات المغوية فيف يدرسو جميع طبلب السنة التحضيرية الذ

( طالبا 65حدىما ضابطة )أمت إلى مجموعتيف طالبا مف جامعة الممؾ عبد العزيز، حيث قسّ 
بعدي يقيس ميارات المغة القبمي و ال( طالبا، وتكونت أداة الدراسة مف اختبار التحصيؿ 66وتجريبية )

داللة  اتوأظيرت النتائج وجود فروؽ ذ ،العربية،  و مقياس االتجاىات نحو تعمـ المغة العربية
حصائية لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ العصؼ الذىني عمى المجموعة الضابطة إ

 ستخداـ طريقة العصؼ الذىني في تنميةالفي اختبار التحصيؿ البعدي وأظيرت أيضا وجود أثر 
العربية  وأوصت الدراسة في توظيؼ العصؼ الذىني في تدريس فروع المغة ميارات الّمغة العربية،
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لفاعميتيا وأثرىا اإليجابي، وتزويد أعضاء ىيئة  التدريس في أقساـ المغة العربية بدليؿ إرشادي يوضح 
جراء المزيد مف الدراسات عمى جامعات  ،كيفية توظيفيا في تدريس ميارات المغة العربية المختمفة وا 

 أخرى . 

  :(2016منسي ) دراسة 
استراتيجية العصؼ الذىني في تنمّيػة ميػارات القػراءة الناقدة لػدى  إلىىدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى 

استخدمت الباحثة المنيج ، واتجاىاتيػـ نحػو القػراءةصػؼ السػادس األساسي فػي األردف،طمبػة ال
 طمبػػة الصػػؼ السػػادس االبتدائي فػػي المممكػػة األردنية الياشػػميةف مجتمع الدراسة مف ي،  وتكوّ التجريب

( 60ىما ضابطة )احدإمت إلى مجموعتيف ( طالبا وطالبة، حيث قسّ 125، وبمغت عينة الدراسة )
 ،( طالبة32( طالبا )33( طالبا وطالبة، )65( طالبة، وتجريبية )28( طالبا و)32طالبا وطالبة)

اءة، وتكونت أداة الدراسة مف اختبار التحصيؿ يقيس القراءة الناقدة، ومقياس االتجاىات نحو القر 
وأظيػرت النتائػج وجػود فػروؽ ذات داللة إحصائيػة فػي اختبار القػراءة الناقػدة، تعػزى ألثر استراتيجية 

 ت النتائػج تحسػفالعصػؼ الذىنػي، وجػاءت الفػروؽ لصالػح المجموعػة التجريبيػة، كمػا أكػدّ  التدريػس
برامج تعميـ المغة العربية والقراءة اتجاىػات الطمبػة نحػو القػراءة. وأوصت الدراسة في تضميف 

عداد دورات تدريبة لمعصؼ الذىني وتعريؼ معممي المغة العربية  ،باستراتيجيات العصؼ الذىني، وا 
ضرورة تضميف مناىج المغة العربية عامة ،والقراءة خاصة بميارات القراءة و بميارات القراءة الناقدة، 

 الناقدة.

 :(2015دراسة أبو الريشة )
غة العربية في المرحمة المتوسطة لميارات سي المّ درجة ممارسة مدرّ  إلى ىذه الدراسة التعرؼىدفت 
المدارس الثانوية مف ف مجتمع الدراسة ، وتكوّ الوصفي التحميمي. استخدمت الباحثة المنيج اإللقاء

ة ممف مدرسّ سًا و مدرّ  (32 ) مف واإلعدادية النيارية لمبنيف في محافظة ديالي، وبمغت عينة الدراسة
وتكونت أداة  ،يدرسوف في مدارس األنبار قضاء الرمادي المتواجديف في محافظة أربيؿ إقميـ كردستاف

بطاقة مبلحظة لقياس درجة ممارسة مدرسي المغة العربية ومدرساتيا في المرحمة الدراسة مف 
حظة في صورتيا النيائية تكونت بطاقة المبل ،المتوسطة لميارات اإللقاء أثناء مواقؼ القراءة الجيرية

عدـ وجود فروؽ ذات داللة ، وأظيػرت النتائػج عة عمى مجاليف؛ صوتي، وحركي.ميارة موزّ  22مف 
 .الخبرة التدريسية في جميع الميارات  و إحصائية عند مستوى الداللة تعػزى ألثػر الجنس
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 :(2015دراسة العنزي )
غة العربية لبلستراتيجيات التدريسية البلزمة ي المّ درجة ممارسة معمم إلىالتعرؼ ىدفت ىذه الدراسة 
ف ، وتكوّ استخدـ الباحث المنيج الوصفي المسحي ،رة في المرحمة المتوسطةلتنفيذ المناىج المطوّ 
جميع معممي المغة العربية بالمرحمة المتوسطة في المدارس الحكومية بمدينة مجتمع الدراسة مف 

اختيار عينة الدراسة مف مجتمع الدراسة بطريقة العينة  وتـّ ، ( معمما986الرياض والبالغ عددىـ )
لقياس درجة ممارسة معممي الّمغة  االستبانة وتكونت أداة الدراسة ( معمما،211بمغ عددىـ ) ،العشوائية

أف االستراتيجية  وقد أظيرت النتائػػج ،العربية لبلستراتيجيات التدريسية البلزمة لتنفيذ المناىج المطورة
كثر استخداما وفعالية ىي استراتيجية المحاضرة ، تمييا المناقشة الجماعية ، أما األقؿ فيي لعب األ

إعداد برامج تدريب نوعية ذات جودة عالية ، بيدؼ تمكيف وكاف مف أبرز التوصيات  ،األدوار
المعمميف ر حديثا، وتحديث أدلة المعمميف مف اكتساب  ميارات التدريس البلزمة لتنفيذ أي منيج مطوّ 

 .رةوتزويدىـ بما ىو جديد مف استراتيجيات الزمة لتنفيذ ىذه المنياج المطوّ 
 

 :(2014) الجبوريدراسة 
أثر استخداـ طريقة المناقشة في تحصيؿ طبلب الصؼ الخامس  إلىىدفت ىذه الدراسة التعرؼ 

مف تمع الدراسة ف مجاستخدمت الباحثة المنيج التجريبي، وتكوّ  ،العممي في مادة األدب والنصوص
( طالبا مف 56المدارس الثانوية واإلعدادية النيارية لمبنيف في محافظة ديالي، وبمغت عينة الدراسة )

مت إلى مجموعتيف طبلب الصؼ الخامس العممي مف النضيد لمبنيف في مدينة بعقوبو ، حيث قسّ 
ة مف اختبار التحصيؿ يقيس ( طالبا. وتكونت أداة الدراس28( طالبا، وتجريبية )28ىما ضابطة )احدإ

التحصيؿ في مادة األدب والنصوص، وأظيػرت النتائػج وجػود فػروؽ ذات داللة إحصائيػة فػي اختبار 
التحصيؿ، تعػزى إلى فاعمية طريقة المناقشة في زيادة تحصيؿ الطبلب في مادة األدب والنصوص، 

النتائػج إف استعماؿ طريقة المناقشة في  توجػاءت الفػروؽ لصالػح المجموعػة التجريبيػة، كمػا أكػدّ 
االحتفاظ بالمفاىيـ لمدة  فيتدريس األدب والنصوص تسيـ في رفع المستوى العممي لمطبلب ويساعد 

طويمة، وتعالج بعض المشكبلت النفسية التي يعتني منيا الطبلب وأىميا االنطواء والعزلة والخوؼ ، 
المغة لمصؼ الخامس  يمدرسأوصت الدراسة استخداـ وتشجع الطبلب عمى المنافسة والمشاركة. و 

طريقة المناقشة عند تدريس األدب والنصوص، وتحث مديرية التربية عمى تدريب مدرسي المغة العربية 
 وفؽ طريقة المناقشة وأساليبيا.
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 :(2014دراسة جرار )
د إلى التعمـ التعاوني في فاعمية برنامج تعميمي في المغة العربية مستن إلىىدفت ىذه الدراسة التعرؼ  

وتكوف مجتمع الدراسة مف ، ميارة القراءة لدى طمبة الصؼ التاسع األساسي في مدارس محافظة جنيف
مف مدرسة  اً ( طالب64طمبة ذكور الصؼ التاسع األساسي في محافظة جنيف وبمغت عينة الدراسة )

( 32( طالب وتجريبية )32ذكور حطيف األساسية ، حيث قسمت إلى مجموعتيف احدىما ضابطة )
ءة ، وأظيرت النتائج وجود فروؽ طالب وتكونت أداة الدراسة مف اختبار التحصيؿ يقيس ميارة القرا

داللة احصائية لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ البرنامج التعميمي عمى  اتذ
امج المستند إلى التعمـ المجموعة الضابطة في اختبار التحصيؿ وأظيرت أيضا وجود أثر لمبرن

التعاوني في ميارات الطمبة ) المعرفة، والتذكر، والفيـ ، واالستيعاب، والتطبيؽ، والتحميؿ، والتركيب، 
إجراء المزيد مف البحوث حوؿ أثر التعمـ التعاوني مقارنة بالطريقة بوالتقويـ ( وأوصت الدراسة في 

 ختمفة .ؿ في صفوؼ ومواد دراسية مالتقميدية عمى التحصي

 (:2014الدرؾ )
ألساسية العميا حمة اممارسة معممي المغة العربية لممر   واقع إلى التعرؼ ت ىذه الدراسةىدف

،  استخدـ الباحث المنيج الوصفيقتو باتجاىاتيـ نحو مينة التدريس، دريس وعبلالستراتيجيات الت
( 156ساسية العميا والبالغ عددىـ )جميع معممي المغة العربية بالمرحمة األف مجتمع الدراسة مف وتكوّ 

وتكونت أداة  اختيار عينة الدراسة مف مجتمع الدراسة باستخداـ عينة عنقودية ، وتـّ ، معمما ومعممة 
لبلستراتيجيات  التدريسية لممرحمة األساسية العميا، واستبانة لبلتجاىات نحو مينة  ستبانةمف ا الدراسة

ووجود عبلقة طردية  ،ود فروؽ دالة إحصائيا الستجابات معمميفعدـ وجالنتائج وقد أظيرت  التدريس،
وكاف مف أبرز التوصيات  ،بيف ممارسة معممي المغة العربية لممرحمة االساسية واتجاىاتيـ نحوىا

ي ؼ ،والتنويع فوعقد دورات وورش عمؿ وتدريب مكثّ  تقميص عدد الطبلب داخؿ الصؼ،
 دث.حأوسع و االستراتيجيات المستخدمة بشكؿ أ

 :(2014) الخالدي وياسيف دراسة
أثر تدريس الببلغة باستراتيجية االستقصاء الحر في التفكير الناقد  إلىىدفت ىذه الدراسة التعرؼ 

 ف مجتمع الدراسة مف طمبة ذكورواستيعاب المفاىيـ الببلغية لدى طبلب الصؼ الخامس األدبي. وتكوّ 
مت إلى ، حيث قسّ اً ( طالب62بمغت عينة الدراسة )و  ،الصؼ الخامس االبتدائي في العراؽ الفيحاء

الباحث  ياـة الدراسة مف قوتكونت أدا ًا،( طالب31وتجريبية ) اً ( طالب31ضابطة ) إحداىمامجموعتيف 
بإعداد خطط لتدريس المواد التي سيتـ تدريسيا وتـ عرضيا عمى مجموعة مف الخبراء والمتخصصيف 
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مادة، واختبار التفكير النقدي واختبار التحصيؿ الذي يقيس لم مبلءمتيالمعرفة مدى صحتيا ومدى 
داللة احصائية لصالح المجموعة التجريبية التي  اتية ، وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذالمفاىيـ الببلغ

درست باستخداـ استراتيجية االستقصاء الحر عمى المجموعة الضابطة في اختبار التحصيؿ لممفاىيـ 
ضا وجود أثر تدريس الببلغة باستراتيجية االستقصاء الحر في التفكير الناقد الببلغية،  وأظيرت أي

قدرة الطالب عمى تحديد معظـ  واستيعاب المفاىيـ الببلغية لدى طبلب الصؼ الخامس األدبي ، طورّ 
مواكبة التطور المعرفي مف و المفاىيـ والتميز الببلغي وتطبيقيا بشكؿ أفضؿ مف الطريقة التقميدية، 

الة مف أجؿ إزالة الطبلب مف قوالب أساليب أساليب التدريس الحديثة أتباع واستراتيجيات فعّ  خبلؿ
إجراء المزيد مف البحوث حوؿ أثر تدريس الببلغة باستراتيجية بالتدريس التقميدية، وأوصت الدراسة 

ة ودراسة االستقصاء الحر مقارنة بالطريقة التقميدية عمى التحصيؿ في صفوؼ ومواد دراسية مختمف
 مماثمة لمتغير الجنس . 

 :(2013آدـ  ) دراسة
عمى التحصيؿ الدراسي لمقرر قواعد النحو لمصؼ  تاجيةأثر الطريقة االستن معرفة ىدفت ىذه الدراسة
واتبع الباحث المنيج الوصفي  والمنيج التجريبي،  لتعميـ الساسي محمية جبؿ أولياء،الثامف بمرحمة ا

داللة  اتدي،  وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذاالختبار التحصيمي القبمي والبع مف وتكونت أداة الدراسة
حصائية لصالح تبلميذ المجموعة التجريبية  عمى تبلميذ المجموعة الضابطة، وأف الطريقة إ

معمـ المغة  اىتماـاالستنباطية مف أكثر الطرؽ استخداما في قواعد النحو ، وأوصت الدراسة بضرورة 
الصؼ  يقواعد النحو، واالىتماـ بالمعمـ والوسائؿ التعميمية، وتقميؿ عدد التبلميذ فبة العربية وخاص

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ليساعد المعمـ في توصيؿ المعمومة. 

 :(2013دراسة مستقيـ )
أثر تطبيؽ الطريقة االستقرائية فى استيعاب قواعد المغة العربية لتبلميذ  إلى ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ

تبلميذ الصؼ ف مجتمع الدراسة مف جميع وتكوّ  ،كونوع جاتى االبتدائية اإلسبلميةمدرسة سنف 
أثر و  ،لجمع البيانات والمراقبة والوثيقة افاالستبيمف  الدراسة أداةوتكونت  ،الخامس وىـ سبعة تبلميذ

لجمع البيانات بأخذ البيانات الماضية فى  طريقة التدريس االستقرائية فى استيعاب قواعد المغة العربية
 اتوأظيرت النتائج وجود فروؽ ذ ،مدرسة سنف كونوع جاتى عف حالة المدرسة وجممة التبلميذ وغيرىا

التجريبية التي درست باستخداـ البرنامج التعميمي عمى المجموعة حصائية لصالح المجموعة إداللة 
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ة فى استيعاب المغة وأظيرت أيضا وجود أثر إيجابي بيف تطبيؽ طريقة التدريس االستقرائي، الضابطة
. وأوصت الدراسة في تعمـ قواعد المغة العربية تعمما جيدا، ويستخدـ المدرسيف التقنيات العربية 

 .اً ة، وأف يكوف ىذا البحث مرجعوالطرائؽ المبتكر 

 :(2013محسف ) دراسة 
أثر استراتيجية العصؼ الذىني في تدريس مادة الببلغة والتطبيؽ  إلىىدفت ىذه الدراسة التعرؼ 

الصؼ الخامس األدبي في  طبلباستخدـ الباحثاف المنيج التجريبي، وتكوف مجتمع الدراسة مف 
مت إلى حيث قسّ  ( طالبا60وبمغت عينة الدراسة ) ،انيةإعدادية قطيبة لمبنيف في محافظة الديو 

وتكونت أداة الدراسة مف اختبار  اً ( طالب30وتجريبية ) اً ( طالب30حدىما ضابطة )إمجموعتيف 
حصائية لصالح إداللة  اتغة ، وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذالتحصيؿ يقيس التحصيؿ في الببل

لببلغة والتطبيؽ باستراتيجية العصؼ الذىني عمى المجموعة المجموعة التجريبية الذيف يدرسوف مادة ا
ستراتيجية العصؼ الذىني في تدريس مادة الالضابطة في اختبار التحصيؿ، وأظيرت أيضا وجود أثر 

الببلغة والتطبيؽ، فيي تثير اىتماـ الطبلب وتجعميـ أكثر قدرة عمى فيـ الببلغة وتذوقيا، وتبرز دور 
أثرة االيجابي كونو محور العممية التعميمية ، وأوصت الدراسة  و وتعزيزالطالب في إثبات شخصيت

اعتماد استراتيجية العصؼ الذىني لدى طمبة المرحمة اإلعدادية، وفتح دورات تدريبية لممدرسيف عمى ب
 استخداميا ، واف تتضمف المناىج الدراسية استراتيجيات التفكير التي تنمي ميارات التفكير واإلبداع. 

  :(2013بني ذياب ) اسةدر 

أثر استخداـ طريقة العصؼ الذىني في تنمية التحصيؿ الدراسي في  إلىىدفت ىذه الدراسة التعرؼ 
اقتضت ىذه الدراسة اتباع المنيج الوصفي، وتكوف مجتمع الدراسة مف جميع ، مادة قواعد المغة العربية

الحكومية التابعة لمنطقة الشػػارقة  الفرع األدبي، المسجميف في المدارس طمبة الصؼ الحادي عشر
( طالبا وطالبة 117التعميمية في إمارة الشػػارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة، وبمغت عينة الدراسة )

، منيا مدرسػػتاف لمذكور، ومدرسػػتاف لئلناث، عب الصؼ الحاديمف حيث تكونت مف أربع شعب مف ش
( طالبا وطالبة، 60( طالبا وطالبة وتجريبية )57ة )دىما ضابطاحإمت إلى مجموعتيف حيث قسّ 

وتكونت أداة الدراسة مف اختبار التحصيؿ يقيس مستوى تحصيؿ الطمبة في مادة النحو والصرؼ، وقد 
أظيرت النتائػػج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في اختبار التحصيؿ في مادة النحو والصرؼ، 

النتائػػج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور واإلناث  تكما بين   ،لصالح المجموعة التجريبية
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ى المعنيف بالتوجيو في اختبار التحصيؿ، لصالح اإلناث، وكاف مف أبرز التوصيات توجيو إشارة إل
دارات المدرسية إليبلء مسألة ضعؼ الطمبة في قواعد المغة العربية األولوية في االىتماـ، التربوي، واإل
 .، ومف بينيا طريقة العصؼ الذىنيعمى استخداـ الطرؽ الحديثة في التدريس وذلؾ بالتركيز

  :(2012الجشعمي وآخروف ) دراسة

ىدفت ىذه الدراسة مقارنة بيف الطريقة القياسية وطريقة المحاضرة في تحصيؿ طمبة المرحمة األولى 
( طالبا 103ينة الدراسة مف )نت عقسـ المغة العربية كمية التربية جامعة ديالى في مادة الصرؼ، وتكوّ 

وطالبة  اً ( طالب52تقسيميـ إلى مجموعتيف، مجموعة ضابطة وىي شعبة ج عددىـ) وطالبة تـّ 
وطالبة يدرسوف وفؽ الطريقة القياسية في قسـ المغة  اً ( طالب51ومجموعة تجريبية شعبة )ب( وعددىـ )

أداة الدراسة مف اختبار التحصيؿ  العربية _ كمية التربية األصمعي _ في جامعة ديالي ، وتكونت
حصائية لصالح طمبة المجموعة إداللة  ات،  وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذيقيس المستوى المعرفي

ؽ طالبات المجموعة التجريبية الذيف يدرسوف مادة الصرؼ عمى طمبة المجموعة الضابطة ، وتفوّ 
مى طالبات المجموعة الضابطة البلئي التجريبية البلئي يدرسف مادة الصرؼ بالطريقة القياسية ع

 ،وتفوؽ طبلب المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطة ،يدرسف الصرؼ بطريقة المحاضرة
وأظيرت أيضا وجود أثر إيجابي لمطريقة القياسية وأوصت الدراسة في اعتماد مادة الصرؼ الطريقة 

ياسية ، وزيادة عدد االختبارات ادة وال سيما القالقياسية  والتنوع في الطرائؽ المستعممة لتدريس ىذه الم
 .الطمبة مف التطبيؽ والتدريب الذي يفيد منو ًا ف في كثرة االختبارات نوعأل

 :(2012دراسة أبو شنب )
عرب الاستراتيجيات تعمـ المغة العربية التي يستخدميا الطبلب غير إلى  التعرؼ ىدفت ىذه الدراسة

جميع معممي المغة العربية بالمرحمة ف مجتمع الدراسة مف ، وتكوّ يستخدـ الباحث المنيج الوصفا
اختيار عينة  وتـّ ، ( معمما986المتوسطة في المدارس الحكومية بمدينة الرياض والبالغ عددىـ )

مف  وتكونت أداة الدراسة ( دارسا مف طبلب قسـ التخصص المغوي والتربوي،102الدراسة مف )
أف االستراتيجية األكثر استخداما وفعالية ىي استراتيجية المحاضرة ،  ئػػج وقد أظيرت النتا ،االستبانة

إعداد برامج تدريب وكاف مف أبرز التوصيات  ،تمييا المناقشة الجماعية ، أما األقؿ فيي لعب األدوار
  نوعية ذات جودة عالية ، بيدؼ تمكيف المعمميف .
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  :(2011دراسة فطاني )

استخداـ الطريقة االستقرائية في تعميـ قواعد المغة العربية لترقية ميارة  إلى ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ
واستخدـ  ،الكتابة لدى طمبة الصؼ الثامف األساسي في مدرسة الرئيسية المتوسطة االسبلمية بمتاراـ

 وبمغت ،ف مجتمع الدراسة مف طمبة الصؼ الثامف األساسي في متاراـالباحث المنيج التجريبي ، وتكوّ 
( 30وتجريبية ) اً ( طالب30دىما ضابطة )احإمت إلى مجموعتيف ، حيث قسّ اً ( طالب94عينة الدراسة )

نة،  وأظيرت ، وتكونت أداة الدراسة مف اختبار التحصيؿ يقيس ميارة الكتابة والمبلحظة واالستبااً طالب
باستخداـ البرنامج حصائية لصالح المجموعة التجريبية التي درست إداللة  اتالنتائج وجود فروؽ ذ

ستخداـ الطريقة الوأظيرت أيضا وجود أثر  ،التعميمي عمى المجموعة الضابطة في اختبار التحصيؿ
االستقرائية في تعميـ قواعد المغة العربية لترقية ميارة الكتابة ، وأوصت الدراسة في إجراء المزيد مف 

ية عمى التحصيؿ في صفوؼ ومواد دراسية البحوث حوؿ استخداـ االستقرائية مقارنة بالطريقة التقميد
 مختمفة ومجاؿ اوسع . 

 (:2011العقيمي )دراسة 
درجة ممارسة معممي المغة العربية لبلستراتيجيات التدريسية البلزمة  إلى التعرؼ ىدفت ىذه الدراسة

ف ، وتكوّ استخدـ الباحث المنيج الوصفي المسحي، رة في المرحمة المتوسطةلتنفيذ المناىج المطوّ 
وتـ ، طبلب التربية الميدانية في تخصص المغة العربية المعمميف السبع عشرةمجتمع الدراسة مف 

طبلب التربية الميدانية تخصص المغة العربية بكميات المعمميف بمغ عددىـ  اختيار عينة الدراسة مف 
اتيجيات التدريس، ، خصصت االستبانة األولى الستر مف استبانتيف وتكونت أداة الدراسة ،طالبا( 123)

التربية الميدانية يروف أف أعضاء ىيئة  أف طبلبوقد أظيرت النتائػػج  ،والثانية ألساليب التقويـ
التدريس يستخدموف استراتيجية المحاضرة دائما، وغالبا ما يعرضوف أثناء تدريسيـ استراتيجيات 

التدريس يستخدموف اسموب التدريس، وبينت النتائج المرتبطة باسموب التقويـ أف أعضاء ىيئة 
إنشاء وكاف مف أبرز التوصيات االختبارات المقالية والموضوعية غالبا واحيانا اسموب إعداد التقارير 

مركز التميز في التدريس الجامعي في الكميات يعنى بتدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى استراتيجيات 
ضرورة تطوير و  لة في المستوى الجامعي،وأساليب التقويـ الحديثة وتطبيقاتيا الفعاّ  ،التدريس

استراتيجيات التدريس وأساليب التقويـ المستخدمة في برنامج إعداد معمـ المغة العربية في ضوء 
المعايير العالمية، وتطوير محتويات مقرري طرؽ التدريس العامة والخاصة في خطة إعداد معمـ المغة 

 العربية شكبل ومضمونا وكميا وكيفيا.
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المحور الثاني : الدراسات االجنبية التي تناولت االستراتيجيات التدريسية ) المحاضرة , 2.2.2 
 (تاجيةالحوار والمناقشة, االستقصاء, التعمـ التعاوني , العصؼ الذهني, االستقرائية , االستن

 (Sudana, 2017) دراسة سودانا

مناقشة مقابؿ  -تعميمية )محاضرةاالختبلؼ في تأثير األساليب ال إلىىدفت ىذه الدراسة التعرؼ 
اقتضت ىذه  ،وتعميـ المواىب عمى مخرجات المعمميف مف مخرجات تعمـ الطبلب ،مناقشة جماعية(

سا كمتدربيف مف ثمانية ( مدرّ 168) ف مجتمع الدراسة مف التجريبي، وتكوّ شبو الدراسة اتباع المنيج 
وبمغت عينة الدراسة ، معة جمبر، أندونيسيابرامج دراسية  في كمية تدريب المعمميف والتعميـ ، جا

تـ التعامؿ مع إلى فئتيف  ا( طالب84ىما ضابطة )احدإمت إلى مجموعتيف ، حيث قسّ ا( طالب168)
 ـّ ت ،ا إلى فئتيف( طالب84، وتجريبية )فئات المجموعة الضابطة باستخداـ إستراتيجية مناقشة المجموعة

وتكونت أداة  ، مناقشة -تعميمية محاضرة  استراتيجيةستخداـ التعامؿ مع فئتي المجموعة التجريبية با
وكاف جمع البيانات عف مواىب التدريس باستخداـ استبيانات المواىب  اختبار التحصيؿ الدراسة مف

طريقة وقد أظيرت النتائػػج فاعمية  ( الصورة،2001اـ وكميفتوف )مصممة عمى أساس باكنغي يةالتدريس
 -ة في تحسيف نتائج تعمـ الطالب مف طريقة المحاضرة تكوف أكثر فعاليّ  حيث المناقشة الجماعية

لطبلب الذيف يتمتعوف بموىبة تدريس أعمى يميموف إلى تحقيؽ أف ا المواىب التدريسية و  ،المناقشة
نتائج تعميمية أعمى بيف مجموعتي الطبلب الذيف يدرسوف إما باستخداـ محاضرات أو طرؽ مناقشة 

اإلطار المفاىيمي لمبحوث التي  تدعـ نتائج ىذه الدراسة وتمشيا معأبرز التوصيات  وكاف مف جماعية،
 وميريؿ ونتائج ىذه الدراسة. تقوـ عمى نظرية وصفية لمتعميـ كما اقترح ريجموث

  :((Mbalamula, 2017 مباالموالدراسة 

لطبلب في الجامعات في تكممة المحاضرة كعمـ التدريس وأساليب تعمـ ا إلىىدفت ىذه الدراسة التعرؼ 
نة وبمغت عيّ   ،الطبلب الجامعييف مفف مجتمع الدراسة ، وتكوّ مسحياتبع الباحث المنيج ال ،تنزانيا

لمتحري عف أساليب التعمـ لدى طمبة   استبانةوتكونت أداة الدراسة مف  ،ا جامعيا( طالب206الدراسة )
ية في تكمؿ احتياجات الطبلب التعميمالتي  ،المرحمة الجامعية ومدى تربوية محاضرات التدريس

أف غالبية طبلب المرحمة الجامعية ، وأظيػرت النتائػج المحاضرات الصفوؼ الشاممة خبلؿ جمسات
تظير النتائج أف ىناؾ فرقا كبيرا في العاـ الدراسي، والخبرة الرئيسة، والعمؿ و  ،كانوا في أماكف اإلقامة
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سوى جزء مف التربية التربوية التي يجب أف تكوف مرنة  المحاضرات ليست أف، و واستثنائية الطبلب
ختبلفات الطبلب بما في ذلؾ الستيعاب ا ؛لتتناسب مع السياقات السائدة مف التعميـ والتعمـ الشامؿ

السنة الدراسية، تخضع الرئيسية والخبرة في العمؿ وخصائص استثنائية مف الطبلب في قاعات 
مف الدراسات حوؿ المحاضرات وأساليب التعمـ لزيادة النظرية  اً مزيد وأوصت الدراسة. المحاضرات

 وممارسة التدريس الشامؿ في الجامعات.

 :(Thabani, 2017 &Citaliaui) ثابانيو  سيتشالياودراسة 
 االستراتيجيات التعميمية التي تدعـ خمؽ التعميـ اإلبداعي واالبتكاري إلى ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ  

 ، في مجاؿ االستراتيجيات التعميميةمف خبراء ف مجتمع الدراسة ، وتكوّ وصفيلمنيج الالباحث ا استخدـ
 ،خبيرا في مجاؿ االستراتيجيات التعميمية التي تدعـ االبتكار في التعميـ 11وبمغت عينة الدراسة مف 

مف بينيـ خمسة متخصصيف في تصميـ وتطوير التعميـ والتعمـ، وثبلثة في مجاؿ التكنولوجيا و 
وتكونت أداة الدراسة مف ، التعميـ، والثبلثة األخرى في تصميـ وتطوير التدريس المبتكرفي االبتكار و 

، وأظيػرت الء المتخصصيف في خبراتيـ الخاصةمة ليؤ ثبلث مجموعات مف أسئمة المقابمة مصمّ 
نبغي أف تركز عمى أف االستراتيجيات التعميمية التي تدعـ إنشاء التعميـ اإلبداعي واالبتكاري يالنتائػج 

االستراتيجيات التعميمية التي تعتمد عادة عمى التعمـ القائـ عمى التصميـ، وحؿ و  ،نيج النظاـ
المشكبلت، وحؿ المشكبلت اإلبداعية، والتفكير اإلبداعي، والتعمـ القائـ عمى البحوث، والتعمـ القائـ 

، أو عمم ية التدريس المبتكرة يمكف أف تؤدي إلى عمى المشكمة، والتعمـ القائـ عمى المشروع، والعمـو
ىذه و  ،ز التدريس الذي ينطوي عمى الجوانب العمميةوينبغي أيضا أف يركّ  ،التعميـ المبتكر بشكؿ خبلؽ

االستراتيجيات التعميمية ليا عناصر وعمميات مشتركة: المشاكؿ في البداية، ونتائج الحموؿ، واالختبار، 
 إليجاد الحموؿ الممكنة لممشاكؿ اً اـ مجموعة متنوعة مف األفكار تحفيز باستخد وأوصت الدراسة والتقييـ،

 ة يسيؿ العصؼ الذىني ويساعد المتعمميف التفكير في أفكار جديد إذ

 :(aerial, 2017 . )جويراسة د

وأفضؿ الممارسات المستخدمة إلشراؾ الطبلب  ،الةحديد استراتيجيات تعميمية فعّ ت ىدفت ىذه الدراسة 
ينا الشمالية في والمناطؽ التعميمية في والية كارول ،ـ مف شأنيا أف تساعد المدارس األخرىفي التعم

 (، النوعي )دراسة حالةالمنيج  ةواستخدمت الباحث ،فجوة اإلنجاز في الرياضياتجيودىا لتحسيف 
 اتواالستراتيجي ،ف مجتمع الدراسة مف إحدى المدارس الحضرية في نورث كارولينا المتوسطةوتكوّ 
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المقاببلت وبيانات  نت أداة الدراسة مفوتكوّ ، التي يستخدميا موظفو المدرسة لتضييؽ ىذه الفجوة
االستراتيجيات والممارسات التعميمية التي تعمؿ عمى إشراؾ الطبلب في وأظيػرت النتائػج االستقصاء، 

ا يتعمؽ باستراتيجيات ظيرت موضوعات العقدة الثمانية التالية فيمو التعمـ وتحسيف التحصيؿ الدراسي 
دارة الصؼ، والنموذج التعميمي، والتكيؼ التعميمي، ومشاركة الطبلب، والتفاعؿ  التخطيط، وا 

 . االجتماعي، واألنشطة المتمايزة، وممارسات التقييـ

 :( Patrick & Dieder, 2016 .)ديدر و باتريؾدراسة 

الرياضية لممعمميف مف الصؼ  تحميؿ استراتيجيات التدريس إلىىدفت ىذه الدراسة التعرؼ 
فئات  4 ف مجتمع الدراسة مف،  وتكوّ النوعي )دراسة حالة(اقتضت ىذه الدراسة اتباع المنيج ،و الرابع

سباني فيمف  مختمفة الدراسة  عينة و ، ةتقع جنوب الواليات المتحد ريفيةمدرسة ابتدائية  أصؿ أفريقي وا 
وقد ، اة الدراسة المبلحظات والمقاببلتستخدـ أدوا ،عشوائية أربعة معمميف لمرياضيات مف الصؼ

دروس األقراف، والموسيقى / اليتافات، ربعة ذكروا التعمـ التعاوني، و ف المشاركيف األأأظيرت النتائػػج 
لتحسيف إجادة الطبلب مف أصؿ أفريقي وأسباني  ؛واستخداـ التكنولوجيا كاستراتيجيات تعميمية تستخدـ

استخداـ استراتيجيات تعميمية قائمة عمى البحوث وكاف مف أبرز التوصيات  ،في اختبارات الرياضيات
لزيادة تحصيؿ الطبلب في الموقع المحمي وتوفير معمومات جيدة لتحسيف برنامج التدريس ورياضيات 

 .الموظفيف

 :(  ,2016Aerom & Zahid)زاهد و  إيرـو دراسة
مفردات المستخدمة مف قبؿ طبلب المرحمة استراتيجيات تعمـ الالتعرؼ إلى ىدفت ىذه الدراسة  

 ،الجامعية مف جامعة سردار بيادور خاف المرأة )سبكوو( وجامعة بالوشيستاف )وب(، كويتا، باكستاف
وتكونت أداة الدراسة  ،جامعيا اً طالب 180وتكوف مجتمع الدراسة مف  ،تصميـ كمي ةواستخدمت الباحث

االستبانة  توشمم ،(1996التي اقترحيا قو وجونسوف ) تحوؿ استراتيجيات تعمـ المفردا استبيافمف 
مادة وثيقة في أربع استراتيجيات تعمـ مفردات عامة، واستراتيجية تنظيـ ما وراء المعرفي،  45

ال توجد  بأنووأظيػرت النتائػج  واختبار، ،واستراتيجية إدراكية، واستراتيجية الذاكرة، واستراتيجية التنشيط
ف الطبلب الجامعييف مف صائية وجدت في ممارسة استراتيجيات تعمـ المفردات بيفروؽ ذات داللة إح

التدريس والتعمـ مف خبلؿ تعريؼ  استراتيجيات تعمـ المفردات عمى تعزيز أثر وأظيرت، سبكوو ووب
 .الطبلب استراتيجيات تعمـ المفردات 



43 

 

 ( law, 2011) دراسة  الو 

نجازات الصؼ الخامس في ا  ىداؼ و تعاوني في تعزيز األثار التعمـ الآىدفت ىذه الدراسة معرفة 
الصيف في مدينة ىونغ كونغ عمى إتقاف ودافعية  القراءة، حيث قاـ الباحث بإجراء مقارنة بيف نوعيف 

نة مف أنشطة التعمـ التعاوني ) بانوراما_ دراما( وشرط التحكـ )منيج تعميمي تقميدي(، وبمغت عيّ 
د كبل الشرطيف وشدّ  ،فصوؿ صفية 9اختيارىـ مف  ىونغ كونغ وتـّ طمبة ًا طالب (279الدراسة )

فيـ النص مف خبلؿ أنشطة يقوـ بيا  في ميف المعرفي في مساعدة الطبلبالتجريبييف عمى دعـ المعم
ـ المدرس والطالب ، وتكونت أداة الدراسة مف اختبار القراءة والفيـ وثبلثة استبانات بحثت في توجياتي

مجموعة بانوراما تفوقت عمى مجموعة دراما وعمى رت النتائج أف الطبلب في وأىدافيـ ، وأظي
وتمت مناقشة اآلثار المترتبة عمى تنفيذ أنشطة التعمـ ، لضابطة في اختبار القراءة والفيـالمجموعة ا

 التعاوني مع توجييات المعمـ . 

 (: Bolukabs, etal,2011دراسة بولكباس وآخروف )

مغة فيـ المقروء في المغة التركية كفاعمية التعمـ التعاوني عمى ميارات  إلىتعرؼ ىدفت ىذه الدراسة ال
( 20تقسيميـ إلى مجموعتيف، مجموعة ضابطة ) تـّ  ،( طالبا40أجنبية، وتكونت عينة الدراسة مف )

 ( طالب يتعمموف المغة التركية كمغة ثانية في مركز جامعة اسطنبوؿ لمغة20ومجموعة تجريبية ) اً طالب
 وتـّ  ،، حيث استخدـ اسموب االختبارات القبمية والبعدية باعتبارىما أحد أساليب البحوث التجريبية

استخداـ تقنية التعمـ التعاوني ألنشطة القراءة والفيـ في  تطبيقو عمى المجموعة الضابطة في حيف تـّ 
استخداـ أداة لجمع  وتـّ  ،ةالمجموعة التجريبية ، والنموذج التقميدي في التدريس عمى المجموعة الضابط

الذي تـ تطويره مف قبؿ الباحثيف ،  ،البيانات وىي عبارة عف اختبار ميارات الفيـ والقراءة اإلنجازي
وأظيرت النتائج أف التعمـ التعاوني ىو عممية يقوـ مف خبلليا الطبلب بمختمؼ القدرات والجنس 

ـ مف خبلؿ العمؿ في مجموعات صغيرة ومساعدة والجنسيات والميارات االجتماعية بتنفيذ عممية التعم
بعضيـ البعض ، وأظيرت فعالية التعمـ التعاوني عمى ميارات فيـ المقروء في المغة التركية كمغة ثانية 

 .في المجموعة التجريبية
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  :عمى الدراسات السابقةالتعميؽ  3.2.2

 أوال: بالنسبة لألهداؼ:

 ركزت دراسة  وتباينت في ىدؼ توظيفو إذ تراتيجيات التدريس،اتفقت الدراسات السابقة عمى توظيؼ اس
إلى التعمـ التعاوني في ميارة  اً فاعمية برنامج تعميمي في المغة العربية مستندعمى  (2014ار )جرّ 

فركّزت ( 2017دراسة حميد ) هاأ ،القراءة لدى طمبة الصؼ التاسع األساسي في مدارس محافظة جنيف
لتعمـ التعاوني في اكتساب المفاىيـ النحوية وتنمية ميارات التفكير الناقد لدى ثر استراتيجية اأعمى 

ىدفت  (2013راسة مستقيـ )د8 في حين طالبات الصؼ الخامس العممي في مادة قواعد المغة العربية
رسة أثر تطبيؽ الطريقة االستقرائية فى استيعاب قواعد المغة العربية لتبلميذ مد إلىىذه الدراسة التعرؼ 

إلى ( ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ 2011دراسة فطاني )و  ،سنف كونوع جاتى االبتدائية اإلسبلمية
لدى طمبة الصؼ الثامف  لترقية ميارة الكتابة ؛استخداـ الطريقة االستقرائية في تعميـ قواعد المغة العربية

( ىدفت ىذه 2012آخروف )الجشعمي و  دراسةو  ،المتوسطة االسبلمية بمتاراـة مدرسة الرئيسب األساسي
قسـ المغة مف الدراسة مقارنة بيف الطريقة القياسية وطريقة المحاضرة في تحصيؿ طمبة المرحمة األولى 

ىدفت ىذه الدراسة ( 2015ما دراسة أبو الريشة )، أالعربية كمية التربية جامعة ديالى في مادة الصرؼ
اسة در في حيف  ،المرحمة المتوسطة لميارات اإللقاءسي المغة العربية في درجة ممارسة مدرّ إلى  التعرؼ
عمى التحصيؿ الدراسي لمقرر قواعد  تاجيةأثر الطريقة االستن التعرؼ إلى( ىدفت ىذه 2013آدـ )

( 2016لصويركي )دراسة  افي حيف , ساسي محمية جبؿ أولياءالنحو لمصؼ الثامف بمرحمة التعميـ األ
العصؼ الذىني في تنمية ميارات المغة العربية لدى طبلب  أثر استخداـ طريقة إلى التعرؼ ىدفت

 ( ىدفت2013ني ذياب )دراسة بما ، أالسنة التحضيرية بجامعة الممؾ عبد العزيز واتجاىاتيـ نحوىا
أثر استخداـ طريقة العصؼ الذىني في تنمية التحصيؿ الدراسي في مادة قواعد المغة  إلى التعرؼ
( ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ عمى أثر استراتيجية العصؼ الذىني في 2013دراسة  محسف )و , العربية

التعرؼ عمى أثر استراتيجية العصؼ  (ىدفت2016منسي ) اسةدر و 8, تدريس مادة الببلغة والتطبيؽ
الذىني في تنمّيػة ميػارات القػراءة الناقدة لػدى طمبػة الصػؼ السػادس األساسي فػي األردف، واتجاىاتيػـ 

أثر برنامج عبلجي  إلى ( ىدفت التعرؼ2017ـو فضيمة )دراسة تيعشاديف محمد وىيز و , اءةنحػو القػر 
قائـ عمى طريقة العصؼ الذىني في تحسيف مستوى الفيـ القرائي لدى تبلميذ صعوبات القراءة في 

 أثر استخداـ طريقة المناقشة إلى (ىدفت التعرؼ2014) الجبوري خالدودراسة  ,السنة الرابعة ابتدائي
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الخالدي و  دراسة  ياسيفو , في تحصيؿ طبلب الصؼ الخامس العممي في مادة األدب والنصوص
أثر تدريس الببلغة باستراتيجية االستقصاء الحر في التفكير الناقد  إلى ( ىدفت التعرؼ2014)

 ( ىدفت2017ة سعودي )دراس و، واستيعاب المفاىيـ الببلغية لدى طبلب الصؼ الخامس األدبي
استخداـ التعمـ القائـ عمى االستقصاء في تنمية الكتابة اإلقناعية والوعي بمياراتيا لدى  لىإالتعرؼ 

 8طبلب المرحمة الثانوية

ركزت  توظيؼ استراتيجيات التدريس، وتباينت في ىدؼ توظيفو إذجنبيت لج الذراساث األبينوا حناو
مناقشة  -ليب التعميمية )محاضرةاالختبلؼ في تأثير األسا إلى التعرؼ( في 2017سودانا)  دراسة 

دراسة و  ،مقابؿ مناقشة جماعية( وتعميـ المواىب عمى مخرجات المعمميف مف مخرجات تعمـ الطبلب
تكممة المحاضرة كعمـ التدريس وأساليب تعمـ  إلى ىدفت التعرؼ ،(2017) مباالموال، يازيدو سعيدي

 إلى الدراسة التعرؼ (2017) بانيسيتشالياو، ثادراسة و  ،الطبلب في الجامعات في تنزانيا
 ىدفت (2017) جويدراسة و  ،االستراتيجيات التعميمية التي تدعـ خمؽ التعميـ اإلبداعي واالبتكاري

مف شأنيا  ؛الة وأفضؿ الممارسات المستخدمة إلشراؾ الطبلب في التعمـحديد استراتيجيات تعميمية فعّ ت
فجوة ينا الشمالية في جيودىا لتحسيف في والية كارول أف تساعد المدارس األخرى والمناطؽ التعميمية

التعرؼ عمى تحميؿ استراتيجيات  ىدفت (2016)ديدرو باتريؾ، دراسة و  ،اإلنجاز في الرياضيات
استراتيجيات إلى  ىدفت (2016)حسيف، إيروـ، ودراسة ة لممعمميف مف الصؼ الرابعالتدريس الرياضي

المرحمة الجامعية مف جامعة سردار بيادور خاف المرأة  تعمـ المفردات المستخدمة مف قبؿ طبلب
ثار آلى معرفة إ ( ىدفتlaw,2011) ودراسة  ال)سبكوو( وجامعة بالوشيستاف )وب(، كويتا، باكستاف 

التعمـ التعاوني في تعزيز االىداؼ وانجازات الصؼ الخامس في الصيف في مدينة ىونغ كونغ عمى 
ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ ( Bolukabs, etal,2011لكباس وآخروف )دراسة بو  لقراءةاإتقاف ودافعية 

 8غة أجنبيةمعمى فاعمية التعمـ التعاوني عمى ميارات فيـ المقروء في المغة التركية ك

 : بالنسبة لممنهجثانيا

واحضح هن الذراساث الوسخعرضت أنها قذ حباينج في الونهج الوخبع, حيث احبعج الونهج الىصفي 

 حسيف، إيروـ (2017) سيتشالياو، ثاباني( دراسة 2017) سعيدي مباالموال،دراسة  :ندراست كل ه
بينما اتبعت المنيج  (2017) جوي( ودراسة 2016.)باتريؾ، ديدر( والمنيج النوعي دراسة 2016)

 .التجريبي باقي الدراسات 
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 ثالثا: بالنسبة لمعينة 

فضيمة محمد و  دراسة عينت دراست كل هنكوا حفاوحج العينت هن دراست إلً أخري, حيث حكىنج 
طمبػػة السنة الرابعة ابتدائي مف مؤسسات التعميـ االبتدائي التابعة لدائرة يسر بوالية مف ( 2017)

طالبات الصؼ الخامس العممي في المدارس الثانوية واإلعدادية مف  (2017حميد) ودراسة , بومرداس
مجموعة واحدة مف طبلب مف ( 2017سة سعودي )دراو , النيارية في مركز مدينة محافظة بابؿ

دراسة الصويركي و  ,المدرسة اإلبراىيمية الثانوية بنيف بإدارة غرب القاىرة التعميمية في محافظة القاىرة
جامعة الممؾ في مقرر الميارات المغوية  فبلب السنة التحضيرية الذيف يدرسو جميع طمف ( 2016)

طمبػػة الصػػؼ السػػادس االبتدائي فػػي المممكػػة األردنية مف ( 2016دراسة  منسي )و , عبد العزيز
المدارس الثانوية واإلعدادية النيارية لمبنيف في مف طمبة تكوف ( 2015ودراسة أبو الريشة )، الياشػػمية

طمبة ذكور الصؼ التاسع األساسي في محافظة مف  (2014دراسة شيد جرار )و  ,محافظة ديالي
طمبة ذكور الصؼ الخامس و  (2014) الخالدي ،دراسة  ياسيفحطيف. و في مدرسة ذكور جنيف 

طبلب الصؼ الخامس العممي مف النضيد  مف  (2014) الجبوري خالددراسة و, االبتدائي  في العراؽ
( لمصؼ الثامف بمرحمة التعميـ الساسي محمية جبؿ 2013دراسة آدـ  )و , لمبنيف في مدينة بعقوبو

محسف  دراسةو , تبلميذ الصؼ الخامس وىـ سبعة تبلميذ( جميع 2013دراسة مستقيـ )و , أولياء
الصؼ  طمبة  مف ( 2013دراسة بني ذياب )و ,  مدرسة ذكور إعدادية قطيبةطمبة  ( مف 2013)

الجشعمي وآخروف  ،دراسةو الحادي عشر مف أربع مدارس حكومية تابعة لمنطقة الشػػارقة التعميمية 
دراسة ، سـ المغة العربية كمية التربية جامعة ديالى في مادة الصرؼ( طمبة المرحمة األولى ق2012)

وتكوف ( 2017) دراسة سوداناو  .( وتكوف مف طمبة الصؼ الثامف األساسي في متاراـ2011فطاني )
كمتدربيف مف ثمانية برامج دراسية  في كمية تدريب المعمميف والتعميـ ، جامعة جمبر،  المدرسيف  مف 

ودراسة  ,الطبلب في الجامعات في تنزانيا( مف 2017) سعيديو مباالموال، ة دراس، أندونيسيا
( 2017) جويودراسة  8في مجاؿ االستراتيجيات التعميمية( مف خبراء 2017) سيتشالياو، ثاباني

ويمسوف ودراسة  .مف إحدى المدارس الحضرية في نورث كارولينا المتوسطة مف موظفيوتكوف 
 ، إيرـو 8ةتقع في جنوب الواليات المتحد ريفيةمدرسة ابتدائية في الفي  مبة ط مف( 2016)باتريؾ، ديدر

 .يتعمموف المغة التركية كمغة ثانية في مركز جامعة اسطنبوؿ لمغة( مف طمبة جامعية 2016)حسيف
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 رابعا:  بالنسبة لألدوات

دراسة و ( 2017) ديمباالموال، سعيداة للوخغيراث كذراست  ذهج الذراساث الىصفيت االسخبانت أاسخخ
 (2016.)ويمسوف باتريؾ، ديدردراسة  و( 2016)حسيف ،إيروـودراسة  (2017) سيتشالياو، ثاباني

 8 وباقي الذراساث  الخجربيت اسخخذهج اخخبار 8(2017. )جوي ودراسة

 

 

 خامسا: بالنسبة لمنتائج: 

فيـ القرائي لدى التبلميذ ( أظيػرت النتائػج وجػود فػروؽ في مستوى ال2017فضيمة ) و دراسة محمد
، بيف القياس القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي لصالح فئة اإلناث كاف أشد فعالية مقارنة بالذكور

أظيػرت النتائػج وجػود فػروؽ ذات داللة إحصائيػة فػي اختبار التحصيؿ، تعػزى  (2017حميد) ودراسة 
ة تحصيؿ الطالبات في مادة قواعد المغة العربية، إلى فاعمية استراتيجية التعمـ التعاوني في زياد

( وقد أظيرت النتائػػج فاعمية 2017دراسة سعودي )و  ،وجػاءت الفػروؽ لصالػح المجموعػة التجريبيػة
دراسة , والبرنامج في تنمية ميارات الكتابة اإلقناعية، والوعي بيا لدى طبلب الصؼ األوؿ الثانوي

حصائية لصالح المجموعة التجريبية التي إداللة  اتج وجود فروؽ ذرت النتائ( أظي2016الصويركي )
وأظيرت  ،درست باستخداـ العصؼ الذىني عمى المجموعة الضابطة في اختبار التحصيؿ البعدي

( أظيػرت 2016دراسة  منسي )و  .الخحصيل ستخداـ طريقة العصؼ الذىني في تنميةالوجود أثر 
صائيػة فػي اختبار القػراءة الناقػدة تعػزى ألثر استراتيجية التدريػس/ النتائػج وجػود فػروؽ ذات داللة إح

أظيػرت ( 2015ودراسة أبو الريشة ), العصػؼ الذىنػي وجػاءت الفػروؽ لصالػح المجموعػة التجريبيػة
الخبرة التدريسية في  و النتائػج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة تعػزى ألثػر الجنس

حصائية لصالح إداللة  اتأظيرت النتائج وجود فروؽ ذ (2014جرار ) دراسةو ، يع المياراتجم
المجموعة التجريبية التي درست باستخداـ البرنامج التعميمي عمى المجموعة الضابطة في اختبار 

 وأظيرت وجود أثر لمبرنامج المستند إلى التعمـ التعاوني في ميارات الطمبة ) المعرفة، ،التحصيؿ
الخالدي  ،دراسة  ياسيفو (  ؽ، والتحميؿ، والتركيب، والتقويـوالتذكر، والفيـ ، واالستيعاب، والتطبي

حصائية لصالح المجموعة التجريبية التي درست إداللة  اتأظيرت النتائج وجود فروؽ ذ( 2014)
فاىيـ لمم باستخداـ استراتيجية االستقصاء الحر عمى المجموعة الضابطة في اختبار التحصيؿ

وجود أثر تدريس الببلغة باستراتيجية االستقصاء الحر في التفكير الناقد واستيعاب  تالببلغية،  وأظير 
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أظيػرت النتائػج  (2014) الجبوري خالددراسة  ،المفاىيـ الببلغية لدى طبلب الصؼ الخامس األدبي
أظيرت النتائج وجود ( 2013دراسة آدـ  )و , وجػود فػروؽ ذات داللة إحصائيػة فػي اختبار التحصيؿ

دراسة و  ،حصائية لصالح تبلميذ المجموعة التجريبية عمى تبلميذ المجموعة الضابطةإداللة  اتفروؽ ذ
حصائية لصالح المجموعة التجريبية التي إداللة  ات( أظيرت النتائج وجود فروؽ ذ2013مستقيـ )

وجود أثر إيجابي بيف تطبيؽ يرت عميمي عمى المجموعة الضابطة وأظدرست باستخداـ البرنامج الت
سوروه طريقة التدريس االستقرائية فى استيعاب المغة العربية بمدرسة سنف كونوع جاتى فمومبوف دوكوه 

داللة  ات( أظيرت النتائج وجود فروؽ ذ2013محسف ) دراسةو  (2012)سمرانجى لمعاـ الدراسى
لببلغة والتطبيؽ باستراتيجية العصؼ الذىني حصائية لصالح المجموعة التجريبية الذيف يدرسوف مادة اإ

، وأظيرت أيضا وجود أثر استراتيجية العصؼ الذىني جموعة الضابطة في اختبار التحصيؿعمى الم
أظيرت النتائػػج وجود فروؽ ذات داللة ( 2013دراسة بني ذياب )و , في تدريس مادة الببلغة والتطبيؽ

والصرؼ، لصالح المجموعة التجريبية. كما بينت  إحصائية في اختبار التحصيؿ في مادة النحو
النتائػػج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الذكور واإلناث في اختبار التحصيؿ، لصالح 

حصائية لصالح إداللة  اتأظيرت النتائج وجود فروؽ ذ( 2012الجشعمي وآخروف ) دراسةو 8اإلناث
دراسة فطاني و ، ؼ عمى طمبة المجموعة الضابطةطمبة المجموعة التجريبية الذيف يدرسوف مادة الصر 

( أظيرت النتائج وجود فروؽ ذي داللة احصائية لصالح المجموعة التجريبية التي درست 2011)
وأظيرت أيضا وجود أثر  ،باستخداـ البرنامج التعميمي عمى المجموعة الضابطة في اختبار التحصيؿ

  .المغة العربية لترقية ميارة الكتابةاستخداـ الطريقة االستقرائية في تعميـ قواعد 

فاعمية طريقة المناقشة الجماعية تكوف  إلى أف (2017)سودانا  توصمت دراسةفاما الدراسات االجنبية 
أف و  والمواىب التدريسية المناقشة، -عالية في تحسيف نتائج تعمـ الطالب مف طريقة المحاضرة أكثر ف  

أعمى يميموف إلى تحقيؽ نتائج تعميمية أعمى بيف مجموعتي  لطبلب الذيف يتمتعوف بموىبة تدريسا
 مباالموال، سعيديودراسة , طرؽ مناقشة جماعية أو الطبلب الذيف يدرسوف إما باستخداـ محاضرات

 أف، و ة، والعمؿ واستثنائية الطبلبي العاـ الدراسي، والخبرة الرئيسأف ىناؾ فرقا كبيرا ف( 2017)
ف التربية التربوية التي يجب أف تكوف مرنة لتتناسب مع السياقات المحاضرات ليست سوى جزء م
 ختبلفات الطبلب بما في ذلؾ السنة الدراسية، والخبرة.الستيعاب ا ؛السائدة مف التعميـ والتعمـ الشامؿ

وأظيػرت النتائػج أف االستراتيجيات التعميمية التي تدعـ إنشاء (2017) سيتشالياو، ثابانيدراسة و 
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أظيػرت النتائػج  (2017) جويدراسةو  اإلبداعي واالبتكاري ينبغي أف تركز عمى نيج النظاـ.التعميـ 
األىـ مف ىذه الدراسة عمى االستراتيجيات والممارسات التعميمية التي تعمؿ عمى إشراؾ  زيركتأف ال

يؾ، باتر دراسة و ، الطبلب في التعمـ وتحسيف التحصيؿ الدراسي في الرياضيات في "مدرسة األوسط
دروس األقراف، ربعة ذكروا التعمـ التعاوني، و ف المشاركيف األأوقد أظيرت النتائػػج  (2016) ديدر

والموسيقى / اليتافات، واستخداـ التكنولوجيا كاستراتيجيات تعميمية تستخدـ لتحسيف إجادة الطبلب مف 
ال  أنووأظيػرت النتائػج  (2016) حسيف، إيروـودراسة ، أصؿ أفريقي وأسباني في اختبارات الرياضيات

توجد فروؽ ذات داللة إحصائية وجدت في ممارسة استراتيجيات تعمـ المفردات بيف الطبلب الجامعييف 
( وأظيرت النتائج إلى أف الطبلب في  مجموعة بانوراما تفوقت 2011دراسة الو )و,  مف سبكوو ووب

ت مناقشة اآلثار المترتبة اءة والفيـ وتمّ عمى مجموعة دراما وعمى المجموعة الضابطة في اختبار القر 
( أظيرت 2011دراسة بولكباس وآخروف )و 8عمى تنفيذ أنشطة التعمـ التعاوني مع توجييات المعمـ 

النتائج أف التعمـ التعاوني ىو عممية يقوـ مف خبلليا الطبلب بمختمؼ القدرات والجنس والجنسيات 
مف خبلؿ العمؿ في مجموعات صغيرة ومساعدة بعضيـ  والميارات االجتماعية بتنفيذ عممية التعمـ

عالية التعمـ التعاوني عمى ميارات فيـ المقروء في المغة التركية كمغة ثانية في البعض ، وأظيرت فّ 
 .المجموعة التجريبية

  :بين الدراست الحاليت والدراساث السابقت االختالف واالتفاق سادساً: أوجه 

 

أنيا اشتممت عمى مجموعة مف االستراتيجيات   الدراسات السابقة في ف جميععالدراسة الحالية  اختمفت
، والتعمـ التعاوني، التدريسية السائدة في الجامعات) المحاضرة ، والحوار والمناقشة، والعصؼ الذىني

) ومجموعة مف الجامعات واالستقصاء، واالستقراء، واالستنتاجية( مف وجية نظر المدرسيف والطمبة،
مف وجية  تطويرىاالنجاح، والخميؿ (  ومعرفة سبؿ و ، وبيت لحـ ، وبير زيت،  -أبو ديس – القدس

نظر المدرسيف والطمبة في ظؿ الثورة المعموماتية، ودمج التكنولوجيا في التعميـ، مع شيوع استخداـ 
 لدييـ .األجيزة التكنولوجية، وسيولة توفرىا لحصوؿ الطمبة عمى المعمومات، وتّنمية الدافعية 

 8لجوع الوعلىهاث  الونهج الىصفي واسخخذام االسخبانهواحفقج بعضها في اسخخذام 

 
 

 ستفادة مف الدراسات السابقةاالوجه أسابعا: 
 تكمف االستفادة مف الدراسات السابقة في اآلتية:

  .بموضوع الدراسة الحالية قةبلعالحصوؿ عمى مراجع ذات         
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 ة .بناء أداة الدراسة الحالي
 .المناسبة اإلحصائية األساليباستخداـ 

 
 

 التعميؽ العاـ عمى الدراسات السابقةثامنا: 
ثر لمبرامج القائمة عمى االستراتيجيات التدريسية أعمى وجود  السابقة  أكدت معظـ الدراسات
 في مواد المغة العربية .

ريس مساقات المغة وصت بعض الدراسات السابقة باىمية االستراتيجيات التدريسية في تدأ
 ى تطويرىا. العربية والعمؿ عم
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 الفصؿ الثالث

 

 المنهجية )الطريقة واإلجراءات(

  مقدمة 1.3

، دراسةداة الكما يستعرض وصفًا أل، وعينتيا دراسةمجتمع الو ، دراسةمنيج اليتضمف ىذا الفصؿ 
 .في الدراسة عتاتبباإلضافة إلى أساليب المعالجة اإلحصائية التي 

 دراسةمنهج ال 2.3

الذي يعتمد عمى دراسة الظاىرة في الوقت  التحميمي المنيج الوصفي في ىذه الدراسة الباحثة اتبعت
باستخداـ استبانة  الدراساتالحاضر وكما ىي في الواقع، وىو المنيج المناسب واألفضؿ لمثؿ ىذه 

 لذلؾ. أعدت

  دراسةمجتمع ال3.3 
 اسة لممدرسيف:مجتمع الدر  1.3.3

مف الفصؿ  سات المغة العربية في الجامعات الفمسطينيةسي ومدرّ مدرّ جميع مف  دراسةمجتمع ال فتكوّ 
 (1.3)الجدوؿ و  سةومدرّ سًا ( مدرّ 78والبالغ عددىـ ) ( ـ38.7-38.6 )الدراسي األوؿ لمعاـ الدراسي

 . الديموغرافية المجتمعيبيف خصائص 

 

 

 

 



5. 

 

 ) لممدرسيف(الديموغرافية المجتمعخصائص  : ((1.3 الجدوؿ        
 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير

 الجنس
 90.0 72 ذكر
 10.0 8 أنثى

 الجامعة

 12.5 10 القدس )أبو ديس(
 12.5 10 الخميؿ

 15.0 12 بيت لحـ
 26.2 21 النجاح
 33.8 27 بيرزيت

 سنوات الخبرة
 6.2 5 سنوات 5أقؿ مف 

 33.8 27 سنوات 10 – 5
 60.0 48 سنوات 10أكثر مف 

 الحالة الوظيفية
 71.2 57 متفرغ

 28.8 23 غير متفرغ
 

 

 : طلبتمجتمع الدراست لل 2.3.3

مف جميع  طمبة كمية األداب تخصص لغة عربية في الجامعات الفمسطينية مف  دراسةالمجتمع   تكّوف
 . ( طالبا وطالبة4388والبالغ عددىـ )( ـ 38.7-38.6الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الدراسي )

 

 عينة الدراسة: 4.3

مف  طمبة كمية األداب تخصص لغة عربية في الجامعات الفمسطينية مف  دراسةالعينة    نتتكوّ 
 ( طالب وطالبة . 348ـ والبالغ عددىـ ) (38.7-38.6)الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ الدراسي 
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 ) لمطمبة( المجتمع الديموغرافية خصائص: ( 2.3 )الجدوؿ      
 

 النسبة % العدد مستويات المتغير المتغير

 48 120 ذكر الجنس
 52 130 أنثى

 الجامعة

 20 50 القدس )أبو ديس(
 20 50 الخميؿ

 20 50 بيت لحـ
 20 50 النجاح
 20 50 بيرزيت

 
 السنة الدراسية 

 

 16 40 اولى
 32 80 ثانية
 36 90 ثالثة 
 16 40 رابعة 

 
 أدوات الدراسة 5.3

سي المغة العربية في الجامعات الفمسطينية وسبؿ االستراتيجيات التدريسية السائدة لدى مدرّ  لمتعرؼ إلى
 توزيعيا عمى تـّ سبعة استراتيجيات تدريسية  د استبانة لبلستراتيجيات شممتاعتما تطويرىا، حيث تـّ 

 التأكد مف صدؽ وثبات األداه عمى النحو اآلتي:  العربية ، وتـّ سي المغة العربية، وطمبة المغة مدرّ 

 : لممدرسيف دراسةأداة ال1.5.3 

، تربوييف ودراسات سابقةاستبانة مف خبلؿ االستفادة مف مشرفيف  عمى شكؿ دراسةأداة ال بناء تـّ 
فية وىي )الجنس، ف القسـ األوؿ مف المتغيرات الديمغراقسميف، وتكوّ  مة إلىت االستبانة مقسّ كانقد و 

ف المجاؿ مجاالت، فقد تكوّ  ف القسـ الثاني مف سبعةالجامعة، سنوات الخبرة، الحالة الوظيفية( وتكوّ 
 ستراتيجيةفقرات تقيس ا( 7، والثاني مف )المحاضرة ستراتيجيةا تقيس فقرات( 8.األوؿ مف )

( فقرات تقيس 7والرابع مف ) ،االستقصاءستراتيجية اتقيس  فقرات( 7، والثالث مف )والحوار المناقشة
، والسادس الذىني العصؼستراتيجية يس ا( فقرات تق8، والخامس مف )التعاوني لتعمـاستراتيجية ا

 ،االستنتاجيةستراتيجية ( فقرات تقيس ا6، والسابع مف)االستقرائيةستراتيجية تقيس ا( فقرات 5مف )
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االستراتيجيات الّتدريسّية الّسائدة عيا بقياس تشترؾ جمي( فقرة 45)ستبانة وبذلؾ يكوف عدد فقرات اال
وفرع ج كاف عبارة عف ما مقترحاتكـ لتكوف  ،لدى مدرسي الّمغة العربّية في الجامعات الفمسطينّية

جراء التعديبلت البلزمة مف إضافة وحذؼ ا  وبعد عرضيا و االستراتيجيات التدريسية مثمرة وناجحة؟ 
  .عمى طمب المحكميف تـ اعتمادىا بصيغتيا النيائية بناء

 : دراسة لمطمبةأداة ال2.5.3 

تربوييف ودراسات استبانة مف خبلؿ االستفادة مف مشرفيف  عمى شكؿ دراسة الثانية أداة ال بناء تـّ 
ف القسـ األوؿ مف المتغيرات الديمغرافية وىي مة إلى قسميف، وتكوّ ت االستبانة مقسّ كانقد ، و سابقة

 ، وسؤاؿ المقترحات  دراسية( وتكوف القسـ الثاني مف سبعة مجاالت)الجنس، الجامعة، السنة ال
 

 : لممدرسيف دراسةصدؽ أداة ال 3.5.3

بعرضيا عمى مجموعة مػف المحكمػيف مػف ذوي االختصػاص، والػذيف  دراسةالتحقؽ مف صدؽ أداة ال تـّ 
ذا مػف ناحيػة، و مػف ، ىػإخػراج االسػتبانة بشػكميا الحػالي أبدوا بعض المبلحظات حوليا، وبناًء عميػو تػـّ 

 Pearsonناحيػػػػة أخػػػػرى تػػػػـ التحقػػػػؽ مػػػػف صػػػػدؽ األداة أيضػػػػًا بحسػػػػاب معامػػػػؿ االرتبػػػػاط بيرسػػػػوف )

correlation (3.3)، وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ فقرة( لفقرات الدراسة مع الدرجة الكمية لكؿ. 

وفة ارتباط فقرات أداة الدراسة لمصف (Pearson correlationاالرتباط بيرسوف )نتائج معامؿ  : ( 3.3 ) جدوؿال
 .فقرةمع الدرجة الكمية لكؿ 

 محسوبةالداللة ال قيمة )ر( الرقـ الداللة المحسوبة قيمة )ر( الرقـ
1.  0.420 0.000 29.  0.810 0.001 
2.  0.564 0.000 30.  0.897 0.001 
3.  0.704 0.000 31.  0.942 0.001 
4.  0.308 0.006 32.  0.932 0.001 
5.  0.398 0.000 33.  0.842 0.001 
6.  0.315 0.004 34.  0.867 0.001 
7.  0.625 0.000 35.  0.657 0.001 
8.  0.491 0.000 36.  0.854 0.001 
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9.  0.278 0.012 37.  0.762 0.001 
10.  0.521 0.000 38.  0.895 0.001 
11.  0.707 0.000 39.  0.632 0.001 
12.  0.718 0.000 40.  0.792 0.001 
13.  0.680 0.000 41.  0.781 0.001 
14.  0.685 0.000 42.  0.774 0.001 
15.  0.784 0.000 43.  0.801 0.001 
16.  0.767 0.000 44.  0.761 0.001 
17.  0.830 0.000 45.  0.588 0.001 
18.  0.659 0.000 46.  0.729 0.001 
19.  0.719 0.000 47.  0.867 0.001 
20.  0.545 0.000 48.  0.760 0.001 
21.  0.324 0.003 49.  0.806 0.001 
22.  0.661 0.000 50.  0.537 0.001 
23.  0.594 0.000 51.  0.779 0.001 
24.  0.606 0.000 52.  0.837 0.001 
25.  0.610 0.000 53.  0.916 0.001 
26.  0.535 0.000 54.  0.889 0.001 
27.  0.786 0.000 55.  0.827 0.001 
28.  0.845 0.000 56.  0.764 0.001 

 
إلى أف جميع قيـ مصفوفة ارتباط فقرات أداة الدراسة مع الدرجة  (3.3في الجدوؿ ) نستنتج مما ذكر

لداخمي لفقرات األداة و أنيا تشترؾ معا في الكمية لؤلداة دالة إحصائيًا، مما يشير إلى قوة االتساؽ ا
وسبؿ   سي الّمغة العربّية في الجامعات الفمسطينّيةاالستراتيجيات الّتدريسّية الّسائدة لدى مدرّ قياس 
 إلطار النظري الذي بني عمى أساسو.ضوء ا في ،ساتسيف والمدرّ مف وجية نظر المدرّ  تطويرىا
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 : لمطمبة دراسةصدؽ أداة ال4.5.3 

بعرضيا عمى مجموعة مػف المحكمػيف مػف ذوي االختصػاص، والػذيف  دراسةالتحقؽ مف صدؽ أداة ال تـّ 
، ىػذا مػف ناحيػة، و مػف أبدوا بعض المبلحظات حوليا، وبناًء عميػو تػـ إخػراج االسػتبانة بشػكميا الحػالي

 Pearsonالتحقػػػػؽ مػػػػف صػػػػدؽ األداة أيضػػػػًا بحسػػػػاب معامػػػػؿ االرتبػػػػاط بيرسػػػػوف ) ناحيػػػػة أخػػػػرى تػػػػـّ 

correlation (4.3)، وذلؾ كما ىو واضح في الجدوؿ فقرة( لفقرات الدراسة مع الدرجة الكمية لكؿ. 

لمصفوفة ارتباط فقرات أداة الدراسة  (Pearson correlationاالرتباط بيرسوف )نتائج معامؿ  : ( 4.3)جدوؿ ال
 .فقرةمع الدرجة الكمية لكؿ 

 محسوبةالداللة ال )ر(قيمة  الرقـ المحسوبةالداللة  قيمة )ر( الرقـ
1.  0.219 0.001 29.  0.283 0.001 
2.  0.587 0.001 30.  0.245 0.001 
3.  0.356 0.001 31.  0.200 0.001 
4.  0.197 0.002 32.  0.190 0.043 
5.  0.515 0.001 33.  0.230 0.001 
6.  0.228. 0.001. 34.  0.196 0.002 
7.  0.728 0.001 35.  0.267 0.008 
8.  0.500 0.001 36.  0.412 0.001 
9.  0.306 0.001 37.  0.455 0.001 
10.  0.624 0.001 38.  0.445 0.001 
11.  0.327 0.001 39.  0.417 0.001 
12.  0.228 0.001 40.  0.270 0.001 
13.  0.437 0.001 41.  0.213 0.001 
14.  0.347 0.001 42.  0.323 0.001 
15.  0.149 0.018 43.  0.420 0.001 
16.  0.387 0.001 44.  0.139 0.028 
17.  0.347 0.001 45.  0.245 0.001 
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18.  0.437 0.001 46.  0.435 0.001 
19.  0.305 0.001 47.  0.126 0.047 
20.  0.699 0.001 48.  0.419 0.001 
21.  0.624 0.001 49.  0.320 0.001 
22.  0.595 0.001 50.  0.622 0.001 
23.  0.314 0.001 51.  0.196 0.002 
24.  0.196 0.002 52.  0.245 0.001 
25.  0.278 0.001 53.  0.240 0.001 
26.  0.620 0.001. 54.  0.600 0.003 
27.  0.272 0.001 55.  0.584 0.001 
28.  0.512 0.001 56.  0.422 0.001 

إلى أف جميع قيـ مصفوفة ارتباط فقرات أداة الدراسة مع الدرجة الكمية لؤلداة  (4.3)الجدوؿ يتضح مف 
في قياس  وأنيا تشترؾ معاً ة االتساؽ الداخمي لفقرات األداة، دالة إحصائيًا، مما يشير إلى قو 

مف  في الجامعات الفمسطينّية وسبؿ تطويرىا سي الّمغة العربّيةاالستراتيجيات الّتدريسّية الّسائدة لدى مدرّ 
إلطار النظري الذي بني عمى أساسو، وبمغت حجـ العينة االستطبلعية ضوء افي  وجية نظر الطمبة

 مف المدرسيف تسعة مدرسيف،  والطمبة  عشروف طالبًا وطالبة 
 

 :لممدرسيف دراسةثبات أداة ال 5.5.3
، لفاأاؽ الداخمي وبحساب معادلة الثبات كرونباخ حساب الثبات بطريقة االتسب ةالباحث تقام

وذلؾ كما ىو موضح في  ،( مدرسيف مف خارج عينية الدراسة7وذلؾ بعد تطبيقيا عمى عينة بمغت )
 .( 5.3)الجدوؿ 

 دراسةال أداةنتائج معامؿ كرونباخ ألفا لثبات  :  (  5.3)جدوؿ ال               

عدد  المجاؿ
 الفقرات

قيمة 
 ألفا

 0.723 10 حاضرةالم
 0.852 8 المناقشة والحوار
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 0.712 8 االستقصاء
 0.950 8 التعمـ التعاوني
 0.907 9 العصؼ الذىني
 0.845 6 االستقرائية
 0.881 7 االستنتاجية
 0.84 56 الدرجة الكمية

درجة ( وبمغت عند ال0.950 – 0.712قيمة ثبات أداة الدراسة تراوحت بيف ) (5.3)الجدوؿ  يظير أف
وقابمة العتمادىا لتحقيؽ أىداؼ  مف الثباتعالية بدرجة  نةتمتع االستباتوبذلؾ (، 0.84)الكمية 
 .الدراسة
 :لمطمبةدراسة ثبات أداة ال 3.5.6

وذلؾ بعد  ،لفاأحساب الثبات بطريقة االتساؽ الداخمي وبحساب معادلة الثبات كرونباخ قامت الباحثة ب
 (5.3وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ ) البا وطالبة،( ط.3تطبيقيا عمى عينة بمغت )

 دراسةال أداةنتائج معامؿ كرونباخ ألفا لثبات  : ( 6.3)جدوؿ ال           

عدد  المجاؿ
 الفقرات

ة مقي
 ألفا

 1..1 01 المحاضرة
 1.00 . والحوار المناقشة

 1.03 . االستقصاء
 1.00 . التعاوني لتعمـ

 1.03 9 الذهني العصؼ
 0..1 3 تقرائيةاالس

 0..1 0 االستنتاجية
 1.09 53 الدرجة الكمية

 
( وبمغت عند 8876 -  8863قيمة ثبات أداة الدراسة تراوحت بيف ) أف (6.3)الجدوؿ يتضح مف

وقابمة العتمادىا لتحقيؽ  مف الثباتجيدة بدرجة  نةتمتع االستباتوبذلؾ (، 8868الدرجة الكمية بمغت )
 .أىداؼ الدراسة
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 :لممدرسيف دراسةخطوات تطبيؽ ال 7.5.3
 سيف بما يأتي:يمكف تمخيص خطوات تطبيؽ الدراسة لممدرّ 

سي االستراتيجيات الّتدريسّية الّسائدة لدى مدرّ تحديد موضوع الدراسة والمتمثؿ في التعرؼ عمى  ..
 . وسبؿ تطويرىا الّمغة العربّية في الجامعات الفمسطينّية

 جمع البيانات. لغاية)أبو ديس( جامعة القدس الحصوؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة مف  .3

الجامعات الفمسطينية مف أجؿ الحصوؿ عمى موافقة بتوزيع االستبانة عمى الكتاب إلى  تقديـ .2
 الدراسة. مجتمع مف مدرسي 

مدرسي عمى  ة( استبان74توزيع )بطبع و  ةالباحث تقام دراسةال أداةبعد التأكد مف صدؽ  .3
 جامعات الفمسطينية.ومدرسات المغة العربية في ال

 ةالباحث توبعد ذلؾ قام منيـ بتعبئة االستبانة بما ىو مطموب المدرسوف والمدرساتقاـ  .4
 .ةاستبان (78)نات المسترجعة ابجمعيا منيـ وقد بمغت االستب

 . spssلتحميؿ النتائج باستخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي .5
 لمطمبةدراسة خطوات تطبيؽ ال 8.5.3

 يؽ الدراسة بما يأتي:تمخص خطوات تطب
االستراتيجيات الّتدريسّية الّسائدة لدى مدرسي  إلىتحديد موضوع الدراسة والمتمثؿ في التعرؼ  ..

 الّمغة العربّية في الجامعات الفمسطينّية وسبؿ تطويرىا .

 الحصوؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة مف جامعة القدس )أبو ديس( لغايات جمع البيانات. .3

الجامعات الفمسطينية مف أجؿ الحصوؿ عمى موافقة بتوزيع إلى  مةكتاب تسييؿ ميتقديـ  .2
 االستبانة عمى الطمبة مف عينة الدراسة.

عمى  ة( استبان378توزيع )و  بطباعة ةالباحث قامت دراسةال أداة وثبات  بعد التأكد مف صدؽ .3
 طمبة  المغة العربية في الجامعات الفمسطينية.

بجمعيا منيـ وقد  ةالباحث توبعد ذلؾ قام منيـ ىو مطموب اكمبتعبئة االستبانة قاـ  الطمبة   .4
 .ةاستبان (348)بمغت االستبانات المسترجعة 

 .spss تحميؿ النتائج باستخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي .5
 :لممدرسيف دراسةمتغيرات ال6.3  

 المتغيرات المستقمة:1.6.3 
 : )ذكر، أنثى(.مستوييف ويتضمف الجنس 

 خمسة مستويات: )القدس، الخميؿ، بيت لحـ، النجاح، بيرزيت(. ويتضمف الجامعة
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 8.سنوات، أكثر مف  8. – 4سنوات، مف  4ثبلثة مستويات: )أقؿ مف  ويتضمفسنوات الخبرة 
 سنوات(.

 .: )متفرغ، غير متفرع(مستوييف ويتضمف :الحالة الوظيفية
سي الّمغة العربّية في الجامعات ى مدرّ االستراتيجيات الّتدريسّية الّسائدة لدالمتغير التابع: 2.6.3 

 .وسبؿ تطويرىا  الفمسطينّية
 :لمطمبة دراسةمتغيرات ال 7.3

 المتغيرات المستقمة: 1.7.3  
 : )ذكر، أنثى(.مستوييف ويتضمفالجنس 
 خمسة مستويات: )القدس، الخميؿ، بيت لحـ، النجاح، بيرزيت(. ويتضمفالجامعة 

 ويات: )اولى، ثانية، ثالثة ، رابعة(.ربع مستأ ويتضمفالسنة الدراسية 
سي الّمغة العربّية في الجامعات االستراتيجيات الّتدريسّية الّسائدة لدى مدرّ المتغير التابع:  2.7.3

 .الفمسطينّية وسبؿ تطويرىا 
 
 المعالجة اإلحصائية8.3  

اسوب، لعمؿ المعالجة إلدخاليا لمح بمراجعتيا وذلؾ تمييداً  ةالباحث ت، قامدراسةبعد جمع بيانات ال
كؿ مستوى مف  معينة، حيث أعطي أرقاماً إدخاليا وذلؾ بإعطائيا  اإلحصائية لمبيانات، وقد تـّ 

 ومحايد( درجات، 3) وافؽوأ( درجات، 4) بشدة أوافؽرجة الموافقة درجة معينة، فأعطيت مستويات د
 تزادكمما زادت الدرجة  بحيث، ( درجة واحده.) عارض بشدةأو ( درجتاف، 3) عارضأو ( درجات، 2)

 .االستراتيجيات الّتدريسّية الّسائدة لدى مدرسي الّمغة العربّية في الجامعات الفمسطينّية 
 

المتوسطات الحسابية، و النسب المئوية، و عداد، ت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج األوقد تمّ 
(، t-testختبار ت )او (، Pearson correlationمعامؿ االرتباط بيرسوف )و االنحرافات المعيارية، و 
واختبار توكي لممقارنات البعدية  (،one way analysis of varianceاختبار التبايف األحادي )و 
(Tukey،)  ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا، وذلؾ باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائيةSPSS. 
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 تصحيح المقياس: 9.3
 : كما في الجدوؿ اآلتيمدت الباحثة مفتاح التصحيح اعت

 
 مفاتيح التصحيح ( 7.3)جدوؿال                    

 الدرجة المتوسط الحسابي

x≤2.33 
 منخفضة

x≤3.66 >3822  
 متوسطة

x > 2855  
 مرتفعة
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 فصؿ الرابعال
 
 نتائج الدراسة 
  

 مقدمة
سي المغة العربية في ائدة لدى مدرّ االستراتيجيات التدريسية الس إلىىدفت ىذه الدراسة التعرؼ 

مف أجؿ ذلؾ قامت الباحثة بإعداد استبانة لبلستراتيجيات التدريسية السائدة في  ،الجامعات الفمسطينية 
جمع البيانات وتحميميا  تـّ ثـ  لعربية، وطمبة المغة العربية ،سي المغة اعمى مدرّ  بقتالجامعة، وقد ط

 وفرضياتيا. إحصائيا لمحصوؿ عمى نتائج األسئمة

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ  :1.1.4

سي الّمغة العربّية في الجامعات الفمسطينّية مف وجية االستراتيجيات الّتدريسّية الّسائدة لدى مدرّ ما  
 ؟نظر المدرسيف 

سّية لبلستراتيجيات الّتدري المعيارية استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات تـّ  ؿلئلجابة عف السؤا
وذلؾ كما ىو  مف وجية نظر المدرسيف ، لجامعات الفمسطينّيةالّسائدة لدى مدرسي الّمغة العربّية في ا

 (.(1.4موضح في الجدوؿ 

ستراتيجيات الت دريسي ة الس ائدة لدى مدرسي الم غة العربي ة في لال: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (1.4) جدوؿال
 ني ة مف وجهة نظر المدرسيف.الجامعات الفمسطي

 الترتيب
رقـ 
 فقرات استراتيجية المحاضرة  الفقرة

متوسط ال
 الحسابي

االنحراؼ 
 الدرجة المعياري

 مرتفعة  0.449 4.73 د لموضوع المحتوى المعرفيأميّ  1  .1
 مرتفعة  0.680 4.64 أشرح الموضوع شرحا توضيحيا بطريقة اإللقاء 3  .2
 مرتفعة  0.745 4.54 اية المحاضرة لطرح األسئمةأعطي الطمبة فرصو في ني 5  .3
 مرتفعة  0.503 4.51 و الطمبة نحو مصادر تعميمية ذات صمة بالمحتوى المعرفيأوجّ  10  .4
 مرتفعة  0.799 4.36 أحدد األفكار الرئيسة لمموضوع في بدايتو 2  .5
 مرتفعة  0.873 4.35 اربط نتاجات التعمـ بالمواقؼ الحياتية لمطمبة مف خبلؿ األمثمة 4  .6

7.  9 
ؼ التقنيات والوسائؿ التعميمية في العروض التوضيحية أوظّ 

 مرتفعة 0.718 4.13 لممادة

 مرتفعة 0.955 3.89 ألخص األفكار الرئيسة لمضاميف المحتوى المعرفي عمى السبورة 8  .8
 متوسطة 1.220 3.17 أستخدـ اإللقاء لتوفير الوقت والجيد 7  .9
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 منخفضة 1.345 1.99 أو المداخبلت أثناء اإللقاءأرفض تبادؿ األفكار  6  .10
 مرتفعة 0.380 4.03 الدرجة الكمية                      

رقـ  الترتيب
 الفقرة

متوسط  فقرات الحوار والمناقشة 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 0.382 4.83 أشجع الطمبة عمى تقّبؿ الرأي والرأي اآلخر 13  .11
 مرتفعة  0.436 4.75 ش بعض األفكار واآلراء مع الطمبة  أناق 12  .12
 مرتفعة  0.471 4.68 أطرح اسئمة مثيرة لمنقاش والحوار 16  .13
 مرتفعة  0.495 4.59 أشجع الطمبة عمى إثارة فكرة أو تساؤؿ أو رأي لغرض المناقشة 15  .14
 مرتفعة  0.499 4.56 أعرض الموضوع المطروح لمنقاش 11  .15
 مرتفعة  0.502 4.54 ؽ عمييابات الطمبة وأعمّ أتقبؿ إجا 18  .16
 مرتفعة  0.502 4.54 ؼ النقاش لطرح المحتوى المعرفيأوظّ  17  .17
 مرتفعة  0.758 4.41 أفسح المجاؿ لمطمبة لمناقشة مسألة معينة بأنفسيـ 14  .18

 مرتفعة  0.368 4.61 الدرجة الكمية  

رقـ  الترتيب
 الفقرة

توسط م فقرات استراتيجة االستقصاء 
 الحسابي

االنحراؼ 
 الدرجة المعياري

 مرتفعة  0.490 4.61  أراعي الفروؽ الفردية بينيـ في القدرات والذكاءات 26  .19
 مرتفعة  0.569 4.43 أشجع الطمبة عمى المثابرة لغاية الوصوؿ إلى النتائج 25  .20
 مرتفعة  0.484 4.36 أسمح بطرح أسئمة اعتمادا عمى إجابات أسئمة سابرة 19  .21
 مرتفعة  0.556 4.29 أعطي الطمبة فرصة لمتخيؿ والتخميف  والتفكير 24  .22

23.  22 
 أطرح أسئمة مفتوحة النياية تثير تفكير الطمبة

 
 مرتفعة 0.582 4.20

24.  23 
أقدـ لمطمبة أنشطة متنوعة مثيرة لمتفكير لمساعدتيـ ليتوصموا 

 إلى المعرفة بأنفسيـ
 مرتفعة 0.645 4.16

 مرتفعة 0.718 4.06 جمع معمومات حوؿ محتوى معرفيأطمب مف الطمبة  21  .25
 متوسطة 1.369 3.11 أعطي مشكمة لمطمبة دوف تقديـ طرؽ الحؿ 20  .26

 مرتفعة 0.380 4.15 الدرجة الكمية                         

رقـ  التريب
 الفقرة 

متوسط  فقرات استراتيجية التعمـ التعاوني 
 الحسابي

االنحراؼ 
 الدرجة المعياري

27.  34 
أنمي دافعية الطمبة نحو العمؿ الجماعي والمسؤولية تجاه 

 اآلخريف
 مرتفعة  0.628 4.40

 مرتفعة  0.720 4.39 أتيح لمطمبة االعتماد المتبادؿ اإليجابي 27  .28
 مرتفعة  0.603 4.37 أتيح لمطمبة تفاعبل معززا لتعمميـ مف بعضيـ البعض 28  .29

30.  33 
الطمبة مف خبلؿ تعاونيـ مع ي أسموب التعمـ الذاتي لدى أنمّ 

 زمبلئيـ
 مرتفعة 0.650 4.21
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31.  29 
أحرص عمى توظيؼ الميارات االجتماعية التي يتطمبيا التعاوف 

 أثناء العمؿ في مجموعات
 مرتفعة 0.787 4.16

32.  30 
ع األدوار عمى أفراد المجموعة لمقياـ بالميمات التعميمية أوزّ 

 مرتفعة 0.946 4.12 وانجازىا  

 مرتفعة 0.827 4.11 ـ التوجييات واإلرشادات لمطمبة أثناء العمؿ في مجموعاتأقدّ  32  .33
 مرتفعة 0.834 3.96 عمؿ المجموعة بناء عمى انجاز الميمات التعميمية أقيـّ  31  .34

 مرتفعة  0.651 4.22 الدرجة الكمية 

رقـ  التريب
 الفقرة 

متوسط  فقرات استراتيجية العصؼ الذهني 
 الحسابي

االنحراؼ 
 الدرجة لمعياريا

 مرتفعة  0.572 4.54 أنوع مضاميف األسئمة لتراعي الفروؽ في قدرات الطمبة 39  .35
 مرتفعة  0.528 4.51 أثير حوارا مفتوحا لتقبؿ أفكار الطمبة وآرائيـ 37  .36
 مرتفعة  0.584 4.39 أطرح أسئمة سابرة تتعمؽ بموضوع معيف لشحذ تفكير الطمبة 40  .37
 مرتفعة  0.534 4.36 ة لطرح حموؿ لؤلسئمة المعروضة عمييـأثير تفكير الطمب 38  .38
 مرتفعة  0.641 4.36 أىيئ لمطمبة مناخا يساعد عمى المرونة واالبتكار 41  .39
 مرتفعة  0.572 4.34 و نحو حؿ مشكمة ماأشجع التفكير الموجّ  36  .40
 مرتفعة  0.624 4.30 أقّيـ األفكار المطروحة مف قبؿ الطمبة 43  .41

42.  35 
الطمبة بمجموعة مف القواعد لتوليد األفكار دوف إصدار  دأزوّ 

 األحكاـ
 مرتفعة  0.783 4.24

 مرتفعة 0.840 3.95 ف األفكار المقترحة في مكاف محدد حسب الوقتأدوّ  42  .43
 مرتفعة  0.484 4.33 الدرجة الكمية 

رقـ  التريب
 الفقرة 

متوسط  فقرات استراتيجية االستقراء
 الحسابي

االنحراؼ 
 الدرجة عياريالم

 مرتفعة  0.471 4.68 أتسمسؿ منطقيا في عرض المحتوى المعرفي وصوال لمنتائج 44  .44

45.  46 
أتيح لمطمبة التأمؿ في األفكار الجزئية التي تساعدىـ عمى ربط 

 مرتفعة  0.490 4.61 المحتوى المعرفي ككؿ

 مرتفعة  0.572 4.54 أقدـ أمثمة متنوعة تساعد الطمبة لموصوؿ إلى القواعد العامة  45  .46
 مرتفعة  0.656 4.50 ؼ الطمبة باستقراء الظواىر المطردة مف األمثمةأكمّ  47  .47
 مرتفعة  0.592 4.44 أساعد الطمبة عمى تثبيت المعمومة لمتوصؿ إلييا بأنفسيـ 49  .48
 مرتفعة  0.560 4.37 أطمب مف الطمبة توظيؼ ما تعمموه في مواقؼ مشابو 48  .49

 مرتفعة  0.421 4.52 الدرجة الكمية 

رقـ  التريب
 الفقرة 

متوسط  فقرات استراتيجية االستنتاجية 
 الحسابي

االنحراؼ 
 الدرجة المعياري

 مرتفعة  0.524 4.56 أعزز القاعدة باألمثمة التطبيقية 51  .50
 مرتفعة  0.634 4.45 أكمؼ الطمبة بتقديـ أمثمة توضح استيعابيـ لمقاعدة العامة   53  .51
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52.  56 
ة تساعدني عمى تقييـ قدرة الطمبة عمى ربط العاـ أطرح أسئم
 بالخاص

 مرتفعة  0.648 4.40

53.  52 
المعمومات وتنظيميا لمتوصؿ إلى  أكمؼ الطمبة بتحميؿ

 مرتفعة  0.808 4.33 استنتاجات محددة

 مرتفعة  0.739 4.31 أنظـ إجابات الطمبة عمى أساس منطقي يؤدي لتثبيت المادة 54  .54

55.  55 
نتاج الطمبة لممفاىيـ واألفكار المطروحة في أقّيـ مدى است

 المحتوى المعرفي
 مرتفعة  0.661 4.24

 مرتفعة 0.995 3.85 أعرض القاعدة العامة مف بداية المقاء 50  .56
 مرتفعة  0.557 4.30 الدرجة الكمية  
 مرتفعة  0.369 4.29 الدرجة الكمية 

 
 :يأتي ما( 83.) يتبيف مف الجدوؿ

سي الّمغة العربّية في الجامعات الفمسطينّية مف وجية ت الّتدريسّية الّسائدة لدى مدرّ االستراتيجيا إف 
( مع انحراؼ معياري 3838سيف جاءت بدرجة مرتفعة حيث بمغ المتوسط الحسابي )نظر المدرّ 

العربية في الجامعات الفمسطينية عمى اإلستراتجيات السائدة لدى مدرسي المغة أ(، وكاف 88258)
فقراتيا أعمى و  (،88257( مع انحراؼ معياري ).385جية المناقشة والحوار بمتوسط حسابي)ستراتيا

(، مع انحراؼ معياري 3872شجع الطمبة عمى تقّبؿ الرأي والرأي اآلخر( بمتوسط حسابي )أ)ىي :
( مع انحراؼ 3864( بمتوسط حسابي )أناقش بعض األفكار واآلراء مع الطمبة  (، تبلىا )88273)

نحراؼ ( مع ا3857ثيرة لمنقاش والحوار( بمتوسط حسابي )أطرح اسئمة م(، تبلىا )88325) معياري
( بمتوسط مناقشة مسألة معينة بأنفسيـلأفسح المجاؿ لمطمبة ) (.وكاف أدنى فقراتيا.8836معياري )
وظؼ النقاش لطرح المحتوى المعرفي( أ(، تبلىا )88647( مع انحراؼ معياري ).383حسابي )
(، تبلىا وعمى التوالي)أتقبؿ إجابات الطمبة 88483( مع انحراؼ معياري )3843حسابي )بمتوسط 

 (.88483( مع انحراؼ معياري )3843وأعمؽ عمييا( بمتوسط حسابي )

تيا فقرا عمىأو (، .8833( مع انحراؼ معياري )3843ستراتيجية االستقرائية بمتوسط حسابي )تبلىا ا
(، مع 3857توى المعرفي وصوال لمنتائج( بمتوسط حسابي )ىي: )أتسمسؿ منطقيا في عرض المح

(، تبلىا )أتيح لمطمبة التأمؿ في األفكار الجزئية التي تساعدىـ عمى ربط .8836انحراؼ معياري )
(، تبلىا )أقدـ أمثمة 88388( مع انحراؼ معياري ).385المحتوى المعرفي ككؿ( بمتوسط حسابي )

( مع انحراؼ معياري 3843القواعد العامة ( بمتوسط حسابي )متنوعة تساعد الطمبة لموصوؿ إلى 
( بمتوسط حسابي ةة توظيؼ ما تعمموه في مواقؼ مشاب)أطمب مف الطمبيافقرات وادنى(. 88463)
(، تبلىا )أساعد الطمبة عمى تثبيت المعمومة لمتوصؿ إلييا 88458( مع انحراؼ معياري )3826)



64 

 

(، تبلىا )أكمؼ الطمبة باستقراء 88483حراؼ معياري )( مع ان3833بأنفسيـ( بمتوسط حسابي )
 (.88545( مع انحراؼ معياري )3848الظواىر المطردة مف األمثمة( بمتوسط حسابي )

 

اعمى و ( 88373( مع انحراؼ معياري )3822ستراتيجية العصؼ الذىني بمتوسط حسابي )تبلىا ا
(، 3843( بمتوسط حسابي )درات الطمبةأنوع مضاميف األسئمة لتراعي الفروؽ في قىي: ) يافقرات

(، تبلىا )أثير حوارا مفتوحا لتقبؿ أفكار الطمبة وآرائيـ( بمتوسط 88463مع انحراؼ معياري )
أطرح أسئمة سابرة تتعمؽ بموضوع معيف (، تبلىا )88437( مع انحراؼ معياري ).384حسابي )

أدوف ) ياأدنى فقرات و(. 88473) ( مع انحراؼ معياري3828( بمتوسط حسابي )لشحذ تفكير الطمبة
( مع انحراؼ معياري 2884( بمتوسط حسابي )األفكار المقترحة في مكاف محدد حسب الوقت

( بمتوسط أزود الطمبة بمجموعة مف القواعد لتوليد األفكار دوف إصدار األحكاـ(، تبلىا )88738)
( المطروحة مف قبؿ الطمبة ـ األفكارأقيّ (، تبلىا )88672( مع انحراؼ معياري )3833حسابي )

 (.88533( مع انحراؼ معياري )3828بمتوسط حسابي )
 

 يااعمى فقراتو  (88446( مع انحراؼ معياري )3828ستراتيجية االستنتاجية بمتوسط حسابي )تبلىا ا
(، 88433(، مع انحراؼ معياري )3845ز القاعدة باألمثمة التطبيقية( بمتوسط حسابي )ىي: )أعزّ 

( مع 3834( بمتوسط حسابي ) ؼ الطمبة بتقديـ أمثمة توضح استيعابيـ لمقاعدة العامة كمّ أتبلىا )
(، تبلىا )أطرح أسئمة تساعدني عمى تقييـ قدرة الطمبة عمى ربط العاـ 88523انحراؼ معياري )

دنى فقرات )أعرض أ(. وكاف 88537( مع انحراؼ معياري )3838بالخاص( بمتوسط حسابي )
قّيـ أ(، تبلىا )88884( مع انحراؼ معياري )2874ف بداية المقاء( بمتوسط حسابي )القاعدة العامة م

( 3833مدى استنتاج الطمبة لممفاىيـ واألفكار المطروحة في المحتوى المعرفي( بمتوسط حسابي )
أنظـ إجابات الطمبة عمى أساس منطقي يؤدي لتثبيت (، تبلىا ).8855مع انحراؼ معياري )

 (.88628( مع انحراؼ معياري ).382سابي )( بمتوسط حالمادة
 

اعمى و (، .8854( مع انحراؼ معياري )3833ستراتيجية التعمـ التعاوني بمتوسط حسابي )تبلىا ا 
ي دافعية الطمبة نحو العمؿ الجماعي والمسؤولية تجاه اآلخريف( بمتوسط حسابي نمّ أىي: ) يافقرات

ي( بمتوسط تيح لمطمبة االعتماد المتبادؿ اإليجابأ(، تبلىا )88537(، مع انحراؼ معياري )3838)
معززا لتعمميـ مف أتيح لمطمبة تفاعبل (، تبلىا )88638( مع انحراؼ معياري )3828حسابي )

أقيـ ) يا(. و أدنى فقرات88582( مع انحراؼ معياري )3826بعضيـ البعض( بمتوسط حسابي )
( مع انحراؼ معياري 2885متوسط حسابي )نجاز الميمات التعميمية( بإعمؿ المجموعة بناء عمى 

ـ التوجييات واإلرشادات لمطمبة أثناء العمؿ في مجموعات( بمتوسط حسابي (، تبلىا )أقدّ 88723)
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ع األدوار عمى أفراد المجموعة لمقياـ بالميمات (، تبلىا )أوزّ 88736( مع انحراؼ معياري )..38)
 (.88835نحراؼ معياري )( مع ا38.3نجازىا( بمتوسط حسابي )ا  التعميمية و 

 

 ( وأعمى فقراتيا88278( مع انحراؼ معياري )38.4)تبلىا إستراتيجية االستقصاء بمتوسط حسابي 
(، مع انحراؼ معياري .385)أراعي الفروؽ الفردية بينيـ في القدرات والذكاءات( بمتوسط حسابي )

( 3832النتائج( بمتوسط حسابي )ع الطمبة عمى المثابرة لغاية الوصوؿ إلى (، تبلىا )أشجّ 88388)
(، تبلىا )أسمح بطرح أسئمة اعتمادا عمى إجابات أسئمة سابرة( 88458مع انحراؼ معياري )

)أعطي مشكمة لمطمبة دوف  فقراتيادنى وأ (88373( مع انحراؼ معياري )3825)بمتوسط حسابي 
ىا )أطمب مف الطمبة تبل (8258.( مع انحراؼ معياري )..28)تقديـ طرؽ الحؿ( بمتوسط حسابي 

(، 886.7( مع انحراؼ معياري )3885معمومات حوؿ محتوى معرفي( بمتوسط حسابي ) جمع
تبلىا )أقدـ لمطمبة أنشطة متنوعة مثيرة لمتفكير لمساعدتيـ ليتوصموا إلى المعرفة بأنفسيـ( بمتوسط 

 (.88534( مع انحراؼ معياري )38.5حسابي )

 

  (88278( مع انحراؼ معياري )3882يجية المحاضرة بمتوسط حسابي )وكاف أقؿ االستراتجيات إسترات 
(، مع انحراؼ معياري 3862د لموضوع المحتوى المعرفي( بمتوسط حسابي )ىي: )أميّ عمى فقراتيا أو 
( مع 3853(، تبلىا )أشرح الموضوع شرحا توضيحيا بطريقة اإللقاء( بمتوسط حسابي )88338)

(بمتوسط فرصو في نياية المحاضرة لطرح األسئمة الطمبة أعطي) (، تبلىا88578انحراؼ معياري )
أرفض تبادؿ األفكار أو المداخبلت )فقراتيا  (. و أدنى88634( مع انحراؼ معياري )3843حسابي )

لتوفير أستخدـ اإللقاء (، تبلىا )8234.( مع انحراؼ معياري )888.( بمتوسط حسابي )أثناء اإللقاء
(، تبلىا )ألخص األفكار الرئيسة 8338.( مع انحراؼ معياري )28.6سابي )الوقت والجيد( بمتوسط ح

 (.88844( مع انحراؼ معياري )2878لمضاميف المحتوى المعرفي عمى السبورة( بمتوسط حسابي )

 لثانيالنتائج المتعمقة بالسؤاؿ ا 2.1.4
لجامعات الفمسطيني ة مف وجهة ما االستراتيجيات الت دريسي ة الس ائدة لدى مدرسي الم غة العربي ة في ا 

 نظر الطمبة ؟
الستراتيجيات الّتدريسّية  استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لئلجابة عف السؤاؿ تـّ 

سي الّمغة العربّية في الجامعات الفمسطينّية مف وجية نظر الطمبة ، وذلؾ كما ىو لّسائدة لدى مدرّ ا
 .(2.4)موضح في الجدوؿ 

ستراتيجيات الت دريسي ة الس ائدة لدى مدرسي الم غة لالحسابية واالنحرافات المعيارية : المتوسطات ال( 2.4)وؿجدال
 مف وجهة نظر الطمبة. الفمسطيني ة العربي ة في الجامعات 
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 الترتيب
رقـ 
 فقرات استراتيجية المحاضرة  الفقرة

متوسط 
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة  8885 3888 وع المحتوى المعرفيد لموضيميّ  .  ..

 مرتفعة  8837 3825 لتوفير الوقت والجيدستخدـ اإللقاء ي 6  .3

 مرتفعة 8888 3888 رفض تبادؿ األفكار أو المداخبلت أثناء اإللقاءي 5  .2

 مرتفعة .888 3888 وجو الطمبة نحو مصادر تعميمية ذات صمة بالمحتوى المعرفيي 8.  .3

 متوسطة 8836 2822 لرئيسة لمضاميف المحتوى المعرفي عمى السبورةيمخص األفكار ا 7  .4

 متوسطة .883 2887 يحدد األفكار الرئيسة لمموضوع في بدايتو 3  .5

 متوسطة 8833 2885 يشرح الموضوع شرحا توضيحيا بطريقة اإللقاء 2  .6

 متوسطة 8836 .388 ؼ التقنيات والوسائؿ التعميمية في العروض التوضيحية لممادةيوظّ  8  .7

 منخفضة 8835 3823 يربط نتاجات التعمـ بالمواقؼ الحياتية لمطمبة مف خبلؿ األمثمة 3  .8

 منخفضة 8832 3884 فرصو في نياية المحاضرة لطرح األسئمة  الطمبة عطيي 4  .8.

 متوسطة 1.09 6.00 الدرجة الكمية

 الترتيب
رقـ 
 الفقرة

متوسط  فقرات الحوار والمناقشة 
 الحسابي

 ؼاالنحرا
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 8888 3888 يشجع الطمبة عمى تقّبؿ الرأي والرأي اآلخر 2.  ...

 متوسطة 8885 2882 شجع الطمبة عمى إثارة فكرة أو تساؤؿ أو رأي لغرض المناقشةي 4.  .3.

 متوسطة 88.4 2883 يتقبؿ إجابات الطمبة وأعمؽ عمييا 7.  .2.

 متوسطة 88.2 .288 يعرض الموضوع المطروح لمنقاش ..  .3.

 متوسطة 88.8 .288 مناقشة مسألة معينة بأنفسيـ لفسح المجاؿ لمطمبة ي 3.  .4.

 متوسطة 88.3 .288 يوظؼ النقاش لطرح المحتوى المعرفي 6.  .5.

 متوسطة 8887 2888 ناقش بعض األفكار واآلراء مع الطمبة  ي 3.  .6.

 متوسطة 8838 3847 ثيرة لمنقاش والحوارطرح اسئمة مي 5.  .7.

 متوسطة 1.00 6.15 الكمية الدرجة  

رقـ  الترتيب
 الفقرة

متوسط  فقرات استراتيجة االستقصاء 
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 8888 3888 محتوى معرفي طمب مف الطمبة جمع معمومات حوؿي .3  .8.

 متوسطة ..88 2883 شجع الطمبة عمى المثابرة لغاية الوصوؿ إلى النتائجي 34  .38

 متوسطة 88.4 2883 عي الفروؽ الفردية بينيـ في القدرات والذكاءاتراي 35  ..3

 متوسطة 88.8 .288 ابرةسمح بطرح أسئمة اعتمادا عمى إجابات أسئمة سي 8.  .33

 متوسطة 88.3 .288 الطمبة أسئمة مفتوحة النياية تثير تفكير يطرح 33  .32

موا إلى يقدـ لمطمبة أنشطة متنوعة مثيرة لمتفكير لمساعدتيـ ليتوص 38  .33
 المعرفة بأنفسيـ

 متوسطة 8885 2888

 متوسطة 8887 2888 عطي مشكمة لمطمبة دوف تقديـ طرؽ الحؿي 32  .34
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 متوسطة 8838 3847 عطي الطمبة فرصة لمتخيؿ والتخميف  والتفكيري 33  .35

 متوسطة 1.00 ...0 الدرجة الكمية                         

رقـ  التريب
 الفقرة 

متوسط  ية التعمـ التعاوني فقرات استراتيج
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 الدرجة

يوزع األدوار عمى أفراد المجموعة لمقياـ بالميمات التعميمية  28  .36
  وانجازىا 

 مرتفعة 8887 .388

 مرتفعة 8888 3888 عمؿ المجموعة بناء عمى انجاز الميمات التعميمية قيـ ي .2  .37

 مرتفعة 8885 3888 مؿ الجماعي والمسؤولية تجاه اآلخريف ي دافعية الطمبة نحو العينمّ  23  .38

 متوسطة 8826 28.5  ـ التوجييات واإلرشادات لمطمبة أثناء العمؿ في مجموعاتيقدّ  23  .28

 متوسطة 8837 2887  معززا لتعمميـ مف بعضيـ البعضتيح لمطمبة تفاعبل ي 37  ..2

التعاوف  الميارات االجتماعية التي يتطمبيا يحرص عمى توظيؼ 38  .23
 أثناء العمؿ في مجموعات

 متوسطة 88.5 2883

ي أسموب التعمـ الذاتي لدى الطمبة مف خبلؿ تعاونيـ مع نمّ ي 22  .22
 زمبلئيـ

 متوسطة 8888 2888

 متوسطة 8838 3843 يتيح لمطمبة االعتماد المتبادؿ اإليجابي 36  .23

 متوسطة .1.0 6.65 الدرجة الكمية 

رقـ  التريب
 الفقرة 

متوسط  ستراتيجية العصؼ الذهني فقرات ا
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 8826 2873 طرح أسئمة سابرة تتعمؽ بموضوع معيف لشحذ تفكير الطمبة ي 38  .24

 مرتفعة 8835 2857 يثير تفكير الطمبة لطرح حموؿ لؤلسئمة المعروضة عمييـ 27  .25

 منوسطة 8838 2832 بتكارلمطمبة مناخا يساعد عمى المرونة واالييئ ي .3  .26

 متوسطة 8826 28.6 دوف األفكار المقترحة في مكاف محدد حسب الوقت ي 33  .27

 متوسطة 88.6 2882 ماو نحو حؿ مشكمة شجع التفكير الموجّ ي 25  .28

 متوسطة 88.7 2882 يثير حوارا مفتوحا لتقبؿ أفكار الطمبة وآرائيـ  26  .38

لتوليد األفكار دوف إصدار الطمبة بمجموعة مف القواعد  زودّ ي 24  ..3
 األحكاـ 

 متوسطة 88.3 2883

 متوسطة 88.4 2883 ع مضاميف األسئمة لتراعي الفروؽ في قدرات الطمبة نوّ ي 28  .33

 متوسطة 8888 2888 ـ األفكار المطروحة مف قبؿ الطمبة قيّ ي 32  .32

 متوسطة 1.00 6.00 الدرجة الكمية 

رقـ  التريب
 الفقرة 

متوسط  الستقراءفقرات استراتيجية ا
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة 8836 3822 يتسمسؿ منطقيا في عرض المحتوى المعرفي وصوال لمنتائج  33  .33

34.  34 
 يقدـ أمثمة متنوعة تساعد الطمبة لموصوؿ إلى القواعد العامة 

 
 مرتفعة 8887 3888
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 مرتفعة 8885 2888  ؼ الطمبة باستقراء الظواىر المطردة مف األمثمةيكمّ  36  .35

 مرتفعة 88.8 2888 المعمومة لمتوصؿ إلييا بأنفسيـ  ى تثبيتساعد الطمبة عمي 38  .36

 مرتفعة 8836 2856 ةيطمب مف الطمبة توظيؼ ما تعمموه في مواقؼ مشابي 37  .37

يتيح لمطمبة التأمؿ في األفكار الجزئية التي تساعدىـ عمى ربط  35  .38
 المحتوى المعرفي ككؿ 

 متوسطة 8.33 2882

 الدرجة الكمية 
 

 مرتفعة .1.0 0..6

رقـ  التريب
 الفقرة 

متوسط  فقرات استراتيجية االستنتاجية 
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 الدرجة

 مرتفعة  8885 3888 ز القاعدة باألمثمة التطبيقية يعزّ  .4  .48
 مرتفعة 8888 3888  الطمبة بتقديـ أمثمة توضح استيعابيـ لمقاعدة العامة  يكمؼّ  42  ..4
 مرتفعة .883 2866  يعرض القاعدة العامة مف بداية المقاء 48  .43

عمى تقييـ قدرة الطمبة عمى ربط العاـ  يطرح أسئمة تساعد 45  .42
 بالخاص

 مرتفعة 8833 2865

ؼ الطمبة بتحميؿ المعمومات وتنظيميا لمتوصؿ إلى استنتاجات يكمّ  43  .43
 محددة

 متوسطة 8837 2853

 متوسطة 8835 .282 ابات الطمبة عمى أساس منطقي يؤدي لتثبيت المادة ـ إجنظّ ي 43  .44

يقّيـ مدى استنتاج الطمبة لممفاىيـ واألفكار المطروحة في المحتوى  44  .45
 المعرفي

 متوسطة 8835 2828

 مرتفعة  1.01 0..6 الدرجة الكمية  
 متوسطة 1.10 6.60 الدرجة الكمية لالستبانة 

 
 :ما يأتي (3.3)نبلحظ مف الجدوؿ 

سي الّمغة العربّية في الجامعات الفمسطينّية مف وجية أف االستراتيجيات الّتدريسّية الّسائدة لدى مدرّ  
( مع انحراؼ معياري 2826نظر الطمبة جاءت بدرجة متوسطة حيث بمغ المتوسط الحسابي )

( مع انحراؼ 2.84ستراتيجية االستقرائية بمتوسط حسابي)ااالستراتيجيات عمى أ(، وكاف .888)
( يتسمسؿ منطقيا في عرض المحتوى المعرفي وصوال لمنتائجىي: )واعمى فقراتيا (، 88.7معياري )

يقدـ أمثمة متنوعة تساعد الطمبة (، تبلىا )8836(، مع انحراؼ معياري )3822بمتوسط حسابي )
يكمؼ ، تبلىا )(8887( مع انحراؼ معياري )3888( بمتوسط حسابي )لموصوؿ إلى القواعد العامة 

( مع انحراؼ معياري 2888( بمتوسط حسابي )الطمبة باستقراء الظواىر المطردة مف األمثمة
يتيح لمطمبة التأمؿ في األفكار الجزئية التي تساعدىـ عمى ربط المحتوى ) يادنى فقراتأ( و 8885)

ف الطمبة يطمب م(،  تبلىا)8833( مع انحراؼ معياري ) 2882( بمتوسط حسابي) المعرفي ككؿ
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(، 8836( مع انحراؼ معياري )2856( بمتوسط حسابي )ةتوظيؼ ما تعمموه في مواقؼ مشابي
( مع 2888( بمتوسط حسابي )المعمومة لمتوصؿ إلييا بأنفسيـ ى تثبيتساعد الطمبة عميتبلىا )

 (.88.8انحراؼ معياري )
 

 عمى فقراتياأ( و 8838اري )( مع انحراؼ معي2873ستراتيجية االستنتاجية بمتوسط حسابي )ىا اتبل
(، تبلىا 8885(، مع انحراؼ معياري )3888( بمتوسط حسابي )يعزز القاعدة باألمثمة التطبيقية)
راؼ ( مع انح3888( بمتوسط حسابي ) ؼ الطمبة بتقديـ أمثمة توضح استيعابيـ لمقاعدة العامة يكمّ )

( مع 2866) ( بمتوسط حسابيءيعرض القاعدة العامة مف بداية المقاتبلىا )(،8888معياري )
يقّيـ مدى استنتاج الطمبة لممفاىيـ واألفكار المطروحة في ) فقراتيادنى أو  (.883انحراؼ معياري )
ـ إجابات نظّ ي(، تبلىا )8835( مع انحراؼ معياري )2828( بمتوسط حسابي )المحتوى المعرفي

( مع انحراؼ معياري 2.31( بمتوسط حسابي )الطمبة عمى أساس منطقي يؤدي لتثبيت المادة
( بمتوسط ؼ الطمبة بتحميؿ المعمومات وتنظيميا لمتوصؿ إلى استنتاجات محددةيكمّ (، تبلىا )35)

 (.8837( مع انحراؼ معياري )2853حسابي )
 ياأعمى فقراتو  (8888.8( مع انحراؼ معياري ).283ستراتيجية المحاضرة بمتوسط حسابي )تبلىا ا

(، 8885(، مع انحراؼ معياري )3888وى المعرفي( بمتوسط حسابي )د لموضوع المحتىي: )يميّ 
( مع انحراؼ معياري 3825لتوفير الوقت والجيد( بمتوسط حسابي )ستخدـ اإللقاء تبلىا )ي

( مع 3888(بمتوسط حسابي )رفض تبادؿ األفكار أو المداخبلت أثناء اإللقاء(، تبلىا )ي8837)
( فرصو في نياية المحاضرة لطرح األسئمة الطمبة عطي)يفقراتيادنى أو ( 8888انحراؼ معياري )
تبلىا )يربط نتاجات التعمـ بالمواقؼ الحياتية  (8832( مع انحراؼ معياري )3884) بمتوسط حسابي

ؼ (، تبلىا )يوظّ 8835( مع انحراؼ معياري )3823لمطمبة مف خبلؿ األمثمة( بمتوسط حسابي )
( مع انحراؼ .388ض التوضيحية لممادة( بمتوسط حسابي )التقنيات والوسائؿ التعميمية في العرو 

 (.8836معياري )
 عمىأو  (88.7( مع انحراؼ معياري )2824ستراتيجية التعمـ التعاوني بمتوسط حسابي )تبلىا ا

( بمتوسط  نجازىاا  ع األدوار عمى أفراد المجموعة لمقياـ بالميمات التعميمية و يوزّ ىي: ) يافقرات
نجاز الميمات إعمؿ المجموعة بناء عمى ـ قيّ ي( تبلىا )8887حراؼ معياري )( مع ان.388حسابي )
ي دافعية الطمبة نحو ينمّ تبلىا ) (8888( مع انحراؼ معياري )3888) ( بمتوسط حسابيالتعميمية

(. 8885( مع انحراؼ معياري )3888( بمتوسط حسابي )العمؿ الجماعي والمسؤولية تجاه اآلخريف
( مع انحراؼ 3843( بمتوسط حسابي )يتيح لمطمبة االعتماد المتبادؿ اإليجابيدنى فقرات )أوكاف 

( ي أسموب التعمـ الذاتي لدى الطمبة مف خبلؿ تعاونيـ مع زمبلئيـنمّ ي(، تبلىا )8838معياري )
الميارات  يحرص عمى توظيؼ(، تبلىا )8888( مع انحراؼ معياري )2888بمتوسط حسابي )
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( مع انحراؼ 2883( بمتوسط حسابي )أثناء العمؿ في مجموعاتالتعاوف االجتماعية التي يتطمبيا 
 (.88.5معياري )

عمى أو  (88.6( مع انحراؼ معياري )2833) ستراتيجية العصؼ الذىني بمتوسط حسابيتبلىا ا 
( بمتوسط حسابي طرح أسئمة سابرة تتعمؽ بموضوع معيف لشحذ تفكير الطمبةيىي: ) يافقرات

يثير تفكير الطمبة لطرح حموؿ لؤلسئمة المعروضة تبلىا ) (8826عياري )مع انحراؼ م (2873)
لمطمبة مناخا يساعد ييئ يتبلىا ) (8835( مع انحراؼ معياري )2857) ( بمتوسط حسابيعمييـ

ـ قيّ ي) ياادنى فقراتأو  (8838انحراؼ معياري ) ( مع2832( بمتوسط حسابي )عمى المرونة واالبتكار
(، تبلىا 8888( مع انحراؼ معياري )2888( بمتوسط حسابي )قبؿ الطمبةاألفكار المطروحة مف 

( مع انحراؼ 2883( بمتوسط حسابي )وع مضاميف األسئمة لتراعي الفروؽ في قدرات الطمبةنّ ي)
( د الطمبة بمجموعة مف القواعد لتوليد األفكار دوف إصدار األحكاـزوّ ي(، تبلىا )88.4معياري )

 (88.3انحراؼ معياري ) ( مع2883) بمتوسط حسابي
( مع انحراؼ معياري 3877ستراتيجية االستقصاء بمتوسط حسابي )وكاف أدنى االستراتجيات ا

محتوى معرفي( بمتوسط  طمب مف الطمبة جمع معمومات حوؿىي: )ي يااعمى فقراتو ( 88.6)
لوصوؿ إلى شجع الطمبة عمى المثابرة لغاية اتبلىا )ي (8888مع انحراؼ معياري ) (3888حسابي )
راعي الفروؽ الفردية بينيـ (، تبلىا )ي..88( مع انحراؼ معياري )2883( بمتوسط حسابي )النتائج

دنى الفقرات أوكاف  (88.4( مع انحراؼ معياري )2883) ( بمتوسط حسابيفي القدرات والذكاءات
معياري  ( مع انحراؼ3847( بمتوسط حسابي )عطي الطمبة فرصة لمتخيؿ والتخميف  والتفكير)ي
( مع انحراؼ 2888( بمتوسط حسابي )عطي مشكمة لمطمبة دوف تقديـ طرؽ الحؿ(، تبلىا )ي8838)

ـ لمطمبة أنشطة متنوعة مثيرة لمتفكير لمساعدتيـ ليتوصموا إلى (، تبلىا )يقدّ 888887معياري )
 (.88885( مع انحراؼ معياري )2888المعرفة بأنفسيـ( بمتوسط حسابي )

 

عمى أو (. 88.3( مع انحراؼ معياري )2884ية المناقشة والحوار بمتوسط حسابي )ستراتيجتبلىا ا
(، مع انحراؼ 3888( بمتوسط حسابي )ع الطمبة عمى تقّبؿ الرأي والرأي اآلخريشجّ ىي: )فقراتيا 

( بمتوسط ع الطمبة عمى إثارة فكرة أو تساؤؿ أو رأي لغرض المناقشةشجّ ي(، تبلىا )8888معياري )
( بمتوسط عمؽ عمييايبؿ إجابات الطمبة و يتقّ (، تبلىا )8885( مع انحراؼ معياري )2882حسابي )
ثيرة لمنقاش طرح اسئمة مي) يادنى فقراتأوكاف ( 88.4( مع انحراؼ معياري )2883) حسابي
ناقش بعض األفكار ي(، تبلىا )8838( مع انحراؼ معياري )3847( بمتوسط حسابي )والحوار

(، تبلىا وعمى 8887( مع انحراؼ معياري )2888بمتوسط حسابي )( واآلراء مع الطمبة  
( مع انحراؼ معياري .288( بمتوسط حسابي )ؼ النقاش لطرح المحتوى المعرفييوظّ التوالي)

(88.3.) 
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 :الثالثالنتائج المتعمقة بالسؤاؿ  3.1.4

غة العربية  في ستراتيجيات التدريسية السائدة لدى مدرسي المبلتختمؼ المتوسطات الحسابية ل ىؿ
، ةتعزى لممتغيرات )الجنس، الجامعة، سنوات الخبر سيف مف وجية نظر المدرّ  الجامعات الفمسطينية

 ؟الحالة الوظيفية(
وذلؾ كما ىو موضح  ،المعيارية المتوسطات الحسابية، واالنحرافات حساب لئلجابة عف ىذا السؤاؿ، تـّ 

 .(3.4)في الجدوؿ 
 
نحو االستراتيجيات التدريسية  إلجابات أفراد المجتمعالحسابية, واالنحرافات المعيارية المتوسطات : ( 3.4) جدوؿال

السائدة لدى مدرسي المغة العربية  في الجامعات الفمسطينية مف وجهة نظر المدرسيف والمدرسات تعزى إلى متغير 
 ؟الحالة الوظيفية(و سنوات الخبرة, و الجامعة, و )الجنس, 

 : ما يأتي (283)الجدوؿ  يتضح مف
ظاىرية في المتوسطات الحسابية في االستراتيجيات التدريسية السائدة لدى  اتاختبلفوجود   -.

سات وفقًا سيف والمدرّ مف وجية نظر المدرّ  مدرسي المغة العربية  في الجامعات الفمسطينية

 االنحراؼ المعياري الحسابيالمتوسط  العدد الجنس
 0.365 4.27 72 ذكر
 0.334 4.53 8 أنثى

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد الجامعة
 0.245 4.09 10 القدس )أبو ديس(

 0.132 4.40 10 الخميؿ
 0.281 4.01 12 بيت لحـ
 0.394 4.61 21 النجاح
 0.291 4.20 27 بيرزيت

 االنحراؼ المعياري توسط الحسابيالم العدد سنوات الخبرة
 0.41 4.54 5 سنوات 5أقؿ مف 

 0.39 4.25 27 سنوات 10 – 5
 0.35 4.29 48 سنوات 10أكثر مف 

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد الحالة الوظيفية
 0.36 4.30 57 متفرغ

 0.39 4.26 23 غير متفرغ
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( وانحراؼ معياري 3842لمتغير الجنس، حيث كاف االختبلؼ لصالح االناث بمتوسط حسابي )
  .(88254( وانحراؼ معياري ) 3836الذكور بمتوسط حسابي ) ( مقارنة مع88223)

سات المغة العربية سي ومدرّ مدرّ بيف إجابات في المتوسطات الحسابية  ظاىرية  اختبلفاتوجود  -3
حيث كاف االختبلؼ لصالح جامعة النجاح  ، الجامعةوفقًا لمتغير في الجامعات الفمسطينية 

( ثـ جامعة الخميؿ بمتوسط حسابي ) 88283)( وانحراؼ معياري .385بمتوسط حسابي )
( 3838جامعة بير زيت بمتوسط حسابي )( ثـ تبلىا 88.23( وانحراؼ معياري ) 3838

( وانحراؼ معياري 3888( ثـ تبلىا جامعة القدس بمتوسط حسابي ) .8838وانحراؼ معياري ) 
 ( ..8837ري ) ( وانحراؼ معيا.388( ثـ تبلىا جامعة بيت لحـ بمتوسط حسابي )88334)

سي ومدرسات المغة العربية بيف إجابات مدرّ ظاىرية في المتوسطات الحسابية وجود اختبلفات  -2
في الجامعات الفمسطينية وفقًا لمتغير سنوات الخبرة ، حيث كاف االختبلؼ لصالح  سنوات 

ة ( ثـ سنوات الخبر .883( وانحراؼ معياري )3843سنوات بمتوسط حسابي ) 4الخبرة أقؿ مف 
( ثـ تبلىا سنوات 8824( وانحراؼ معياري ) 3838سنوات بمتوسط حسابي )  8.اكثر مف 

 (.8828( وانحراؼ معياري ) 3834سنوات بمتوسط حسابي ) 8. – 4الخبرة 
سات المغة العربية سي ومدرّ بيف إجابات مدرّ ظاىرية في المتوسطات الحسابية وجود اختبلفات  -3

الحالة لصالح   متغير الحالة الوظيفية، حيث كاف االختبلؼفي الجامعات الفمسطينية وفقًا ل
 متفرع الغير مقارنة ب (8825( وانحراؼ معياري )3828بمتوسط حسابي )  للوخفرغ الوظيفية

 .( 8828( وانحراؼ معياري ) 3835بمتوسط حسابي ) 

 :الرابعالنتائج المتعمقة بالسؤاؿ  4.1.4

سي المغة العربية  في يجيات التدريسية السائدة لدى مدر  ستراتاللهؿ تختمؼ المتوسطات الحسابية 
 ؟ السنة الدراسية(تعزى لممتغيرات )الجنس, الجامعة, مف وجهة نظر الطمبة الجامعات الفمسطينية 

  :فرضيات ثبلث الرابع سؤاؿ الع عف وقد تفرّ 
(  بيف ≤1.15) توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة الفرضية الصفرية األولى: ال

ستراتيجيات التدريسية السائدة لدى مدرسي المغة العربية  في الجامعات الالمتوسطات الحسابية ل
 الفمسطينية تعزى لمتغير الجنس.

 .(4.4وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ )(، T-testت )اختبار  داـاستخ لئلجابة عف ىذا السؤاؿ، تـّ 
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في االستراتيجيات التدريسية السائدة لدى مدرسي المغة العربية  في  الفروؽ ة لدالل: نتائج اختبار ت ( 4.4) جدوؿال
                           متغير الجنسوفقًا ل الجامعات الفمسطينية

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

 اللةالد
 المحسوبة

 1.47 186.4 120 ذكر
2.48 7.76 0.001 

 3.06 188.8 130 أنثى

 
المتوسطات ( في ≤8884)مستوى داللة احصائية عند  ذات  فروؽوجود  (4.3)الجدوؿ يتضح مف 
تعزى  سي المغة العربية  في الجامعات الفمسطينيةستراتيجيات التدريسية السائدة لدى مدرّ لبلالحسابية 

 ( .2885( وانحراؼ معياري )7787.توسط حسابي )وكانت الفروؽ لصالح االناث بم،  لمتغير الجنس
(  بيف ≤1.15توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة ) الفرضية الصفرية الثانية: ال

سي المغة العربية  في الجامعات ستراتيجيات التدريسية السائدة لدى مدر  الالمتوسطات الحسابية ل
  الفمسطينية تعزى لمتغير الجامعة.

لبلستراتيجيات  ةاستخداـ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري جابة عف ىذا السؤاؿ، تـّ لئل
 تعزىمف وجية نظر الطمبة  نيةسي المغة العربية في الجامعات الفمسطيالتدريسية السائدة لدى مدرّ 

 (.5.4وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ ) لمتغير الجامعة،
     إلجابات أفراد العينة نحو االستراتيجيات التدريسية ابية, واالنحرافات المعيارية : المتوسطات الحس( 5.4)جدوؿال 

 تعزى إلى متغير الجامعةمف وجهة نظر الطمبة  طينيةالسائدة لدى مدرسي المغة العربية  في الجامعات الفمس

المغة العربية في الجامعات  طمبة ظاىرية بيف إجابات  فروؽوجود  (483)الجدوؿ  يتضح مف
بايف األحادي الفمسطينية وفقًا لمتغير الجامعة، ولفحص داللة االختبلؼ تـ استخداـ اختبار تحميؿ الت

One Way ANOVA ،( 583وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ): 

 االنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي العدد الجامعة
 0.93 186.9 50 القدس )أبو ديس(

 1.45 186.6 51 الخميؿ
 1.09 184.7 51 بيت لحـ
 1.27 1.89.2 50 النجاح
 2.87 190.8 48 بيرزيت
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         المغة يات التدريسية السائدة لدى مدرسي االستراتيجفي   لمفروؽ: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي ( 43.)جدوؿال
 تبعًا لمتغير الجامعة  مف وجهة نظر الطمبة العربية  في الجامعات الفمسطينية

 التبايف مصدر
مجموع 
 المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 376878 3 4.832.. بيف المجموعات

 334 565852 داخؿ المجموعات 0.000 104.2
3865 

 338 736876. المجموع

 
عند المستوى وىي دالة إحصائيا  104.2)قيمة )ؼ( قد بمغت ) فأ ( 583)الجدوؿ يتضح مف

(≤8884 ) ذات داللة إحصائية بيف متوسطات االستراتيجيات التدريسية   فروؽمما يعني وجود
مف وجية نظر الطمبة تبعًا لمتغير  سي المغة العربية  في الجامعات الفمسطينيةالسائدة لدى مدرّ 

 .الجامعة 
الجدوؿ  يتضح مف كماالبعدية  ولمعرفة مصدر الفروؽ فقد تـ استخراج نتائج اختبار توكي لممقارنات

وجود اختبلفات ظاىرية بيف إجابات طمبة المغة العربية في الجامعات الفمسطينية  وفقًا لمتغير السابؽ 
 :(683وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ )الجامعة، 

هرية بيف ظافروقات وجود الجدوؿ السابؽ  اختبار توكي لممقارنات البعدية في يتضح مفنتائج :  (7.4) جدوؿال
                  لمتغير الجامعة تبعاالمغة العربية في الجامعات الفمسطينية  طمبة إجابات 

بيت جامعة   طمبة جامعة القدس وبيف طمبةبيف  تكان الفروؽ أف  يظير (7.4) الجدوؿ يتضح مف
وبيف  القدسجامعة  طمبةبيف  الفروؽ ، كما جاءت  القدسجامعة  طمبةلصالح  الفروؽ ، وكانتلحـ
 طمبة أيضًا بيف  الفروؽ وجاءت ، كما  طمبة النجاحلصالح  وكانت الفروؽ ، النجاحجامعة  طمبة

 الجامعة
القدس )أبو 

 ديس(
 بيرزيت النجاح بيت لحـ الخميؿ

القدس )أبو 
 ديس(

  
2.154*  2.360-*  

3.995-*  

 *-4.307 -*2.671 *1.843   الخميؿ
 -*6.150 *-4.514    بيت لحـ

*-1.63     جاحالن  
      بيرزيت
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بيف  كما جاءت الفروؽ  .بير زيتجامعة طمبة  كانت لصالح و وطمبة جامعة بيرزيت  القدسجامعة 
 طمبةبيف  كما جاءت الفروؽ بيت لحـ  لصالح طمبة الخميؿ، جامعة  طمبةوبيف  الخميؿجامعة  طمبة

جامعة  طمبةبيف  ، كما جاءت الفروؽ النجاح لصالح طمبة النجاحجامعة  طمبةوبيف  الخميؿجامعة 
بيت جامعة  طمبةبيف  كما جاءت الفروؽ  بيرزيت لصالح طمبة بير زيت،جامعة  طمبةوبيف  الخميؿ 

بيت جامعة  طمبةبيف  كانت لصالح طمبة النجاح، كما جاءت الفروؽ و النجاح جامعة  طمبةوبيف  لحـ
 النجاح جامعة  طمبةبيف  كما جاءت الفروؽ  بيرزيت لصالح طمبة بير زيت،جامعة  طمبةوبيف  لحـ 
 بيرزيت لصالح طمبة بيرزيت .جامعة  طمبةوبيف 

 بيف  (≤8884): التوجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة الصفرية الثالثة الفرضية 
ات المتوسطات الحسابية الستراتيجيات التدريسية السائدة لدى مدرسي المغة العربية  في الجامع

 .تعزى لمتغير السنة الدراسيةالفمسطينية 
استخداـ المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري لبلستراتيجيات  ، تـّ لئلجابة عف ىذه الفرضية

 السائدة لدى مدرسي المغة العربية في الجامعات الفمسطينية مف وجية نظر الطمبة تعزىالتدريسية 
 (.8.4) موضح في الجدوؿوذلؾ كما ىو  ،السنة الدراسيةلمتغير 

إلجابات أفراد العينة نحو االستراتيجيات التدريسية : المتوسطات الحسابية, واالنحرافات المعيارية ( 8.4)جدوؿال 
 السنة الدراسيةالسائدة لدى مدرسي المغة العربية  في الجامعات الفمسطينية مف وجهة نظر الطمبة تعزى إلى متغير 

العربية في الجامعات  ظاىرية بيف إجابات طمبة  المغة فروؽوجود ( 8.4) الجدوؿ يتضح مف
استخداـ اختبار تحميؿ التبايف  االختبلؼ تـّ  ، ولفحص داللةلمتغير السنة الدراسيةالفمسطينية تبعا 

 (9.4)وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ، One Way ANOVAاألحادي 
      تدريسية السائدة لدى مدرسياالستراتيجيات الفي  لمفروؽ نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي  (: 9.4) جدوؿال

                  الطمبة  تبعًا لمتغير السنة الدراسيةمف وجهة نظر  في الجامعات الفمسطينية  العربية المغة

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات

قيمة ؼ 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.000 59.31 3448636 2 656833 بيف المجموعات

 االنحراؼ المعياري لمتوسط الحسابيا العدد السنة الدراسية 
 1.02 186.9 40 االولً

 1.60 186.0 81 الثانيت

 2.33 187.6 88 الثالثت

 2.90 191.3 41 الرابعت
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 335 858852. داخؿ المجموعات
382. 

 338 736876. المجموع

 
عند المستوى (، وىي دالة إحصائيا .4882قيمة )ؼ( قد بمغت ) فأ (9.4) الجدوؿ يتضح مف

(≤8884) ذات داللة إحصائية بيف متوسطات االستراتيجيات التدريسية   فروؽ، مما يعني وجود
تعزى لمتغير السنة  مف وجية نظر الطمبة سي المغة العربية  في الجامعات الفمسطينيةالسائدة لدى مدرّ 

 .ةالدراسي
الجدوؿ  يتضح مف كمااستخراج نتائج اختبار توكي لممقارنات البعدية  ولمعرفة مصدر الفروؽ فقد تـّ 

ظاىرية بيف إجابات طمبة المغة العربية في الجامعات الفمسطينية  وفقًا لمتغير فروقات وجود السابؽ 
 (: 10.4)وذلؾ كما ىو موضح في الجدوؿ ، السنة الدراسية

ظاهرية بيف فروقات وجود الجدوؿ السابؽ  يتضح مف اختبار توكي لممقارنات البعدية تائج ن: ( (10.4 جدوؿال
 السنة الدراسيةلمتغير  تبعاالمغة العربية في الجامعات الفمسطينية  طمبةإجابات 

لصالح  السنة الرابعة  طمبة وبيف ولىالسنة األ طمبةبيف  تكان الفروؽأف  (10.4) الجدوؿ يتضح مف
 طمبةلصالح السنة الثالثة  طمبة وبيف طمبة السنة الثانيةبيف  ، كما جاءت الفروؽ السنة الرابعة طمبة

السنة  طمبةلصالح السنة الرابعة   طمبة وبيف لثانيةطمبة السنة ابيف  الفروؽ  وأيضا، الثالثةالسنة 
السنة  طمبةلصالح السنة الرابعة   طمبة وبيف طمبة السنة الثالثة بيف  الفروؽ  باإلضافة إلى الرابعة،
 الرابعة.

 
 
 
 
 

 الرابعت  الثالثت الثانيت االولى السنة الدراسية 
 -*4.39    االولى

 -*5.21 -*1.56   الثانيت 

 *-3.65    تالثالث

     الرابعت
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 الفصؿ الخامس
 

 النتائج والتوصياتمناقشة  
 

مف ىذه الدراسة وتفسيرىا، وما أسفرت التوصؿ إلييا  ييدؼ ىذا الفصؿ إلى مناقشة النتائج التي تـّ 
خرى تسيـ في تطوير أإلجراء دراسات  ؛عنيا مف توصيات ومقترحات قد تفتح اآلفاؽ أماـ الباحثيف

االستراتيجيات التدريسية بما يخدـ المسيرة التعميمية والتربوية. فقد تناولت ىذه الدراسة أربعة أسئمة 
 قامت الباحثة باإلجابة عنيا كما يأتي:

 
 :نتائج السؤاؿ األوؿمناقشة  1.5

االستراتيجيات الّتدريسّية الّسائدة لدى مدرسي الّمغة العربّية في الجامعات الفمسطينّية مف وجية نظر ما 
 ؟المدرسيف والمدرسات 

جاءت بدرجة  ،االستراتيجيات الّتدريسّية الّسائدة لدى مدرسي الّمغة العربّية في الجامعات الفمسطينّية إف
ستراتجيات اال عمىأ(، وكاف 88258( مع انحراؼ معياري )3838حيث بمغ المتوسط الحسابي ) ،فعةمرت

 ستراتيجية المناقشة والحوار، تبلىااالسائدة لدى مدرسي المغة العربية في الجامعات الفمسطينية 
تيجية التعمـ سترااو ستراتيجية االستنتاجية، او  ستراتيجية العصؼ الذىني،او ستقرائية، ستراتيجية االا

أرفض دنى فقرات استراتجية المحاضرة )أثـ  استراتيجية المحاضرة(و, ستراتيجية االستقصاءاو التعاوني، 
ص األفكار الرئيسة ألخّ ) أستخدـ اإللقاء لتوفير الوقت والجيد،تبادؿ األفكار أو المداخبلت أثناء اإللقاء
أفسح المجاؿ لمطمبة ) المناقشةاستراتجية  ثـ أدنى فقرات( لمضاميف المحتوى المعرفي عمى السبورة

ؿ إجابات الطمبة وأعمؽ أتقبّ ) ،(ؼ النقاش لطرح المحتوى المعرفيوظّ أ) ،(مناقشة مسألة معينة بأنفسيـل
أطمب )،(أعطي مشكمة لمطمبة دوف تقديـ طرؽ الحؿ)فقرات استراتجية االستقصاء  ثـ أدنى  عمييا(،

أقدـ لمطمبة أنشطة متنوعة مثيرة لمتفكير لمساعدتيـ ) (،عرفيمف الطمبة جمع معمومات حوؿ محتوى م
أقيـ عمؿ المجموعة بناء )فقرات استراتجية التعمـ التعاوني أدنى  ثـ( ليتوصموا إلى المعرفة بأنفسيـ

(، ـ التوجييات واإلرشادات لمطمبة أثناء العمؿ في مجموعاتأقدّ )، (نجاز الميمات التعميميةإعمى 
 يةاستراتجثـ أدنى فقرات ( نجازها  عمى أفراد المجموعة لمقياـ بالميمات التعميمية و ع األدوار أوزّ )

د الطمبة بمجموعة مف أزوّ )أدوف األفكار المقترحة في مكاف محدد حسب الوقت)العصؼ الذىني 
فقرات  ثـ أدنى ( أقّيـ األفكار المطروحة مف قبؿ الطمبة()القواعد لتوليد األفكار دوف إصدار األحكاـ

أساعد الطمبة عمى )، ة(أطمب مف الطمبة توظيؼ ما تعمموه في مواقؼ مشابي)استراتجية االستقرائية 
دنى أ ثـ (،أكمؼ الطمبة باستقراء الظواىر المطردة مف األمثمة)،(تثبيت المعمومة لمتوصؿ إلييا بأنفسيـ
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ـ مدى استنتاج الطمبة قيّ أ فقرات استراتجية االستنتاجية )أعرض القاعدة العامة مف بداية المقاء،
أنظـ إجابات الطمبة عمى أساس منطقي يؤدي  لممفاىيـ واألفكار المطروحة في المحتوى المعرفي،

 (.لتثبيت المادة
 

ية لماـ مدرسي المغة الغربية الستراتيجيات التدريسية ألف المغة العربإلى مدى إ وتعزو الباحثة ذلؾ
صور األدبية، لذلؾ تحتاج إلى ىذة العوتنوع   ،والقواعد  ،الفصاحةتتميز بميزات عديدة كالببلغة، و 

رفي لمطمبة، وتسييؿ حضور المدّرسيف لممؤتمرات العممية، االستراتيجيات في تقديـ المحتوى المع
 والمقاءات التفاعمية المتخصصة لتنمية الميارات المينية، ومتابعة المستجدات العممية في التخصص،

 ,(2011العقيمي )( ،و 2012ودراسة أبو شنب ، ), (2015اسة العنزي )در واتفقت ىذه الدراسة مع 
 (. 2014الدرؾ )و 

 

 لسؤاؿ الثانيانتائج مناقشة  2.5
االستراتيجيات الّتدريسّية الّسائدة لدى مدرسي الّمغة العربّية في الجامعات الفمسطينّية مف وجية نظر ما 

 ؟الطمبة 
سي الّمغة العربّية في الجامعات الفمسطينّية مف وجية نظر لدى مدرّ االستراتيجيات الّتدريسّية الّسائدة  إف

(، .888( مع انحراؼ معياري )2826الطمبة جاءت بدرجة متوسطة حيث بمغ المتوسط الحسابي )
سي المغة العربية في الجامعات مف وجية نظر الطمبة،) وكاف أىـ اإلستراتجيات السائدة لدى مدرّ 

ستراتيجية التعمـ او ستراتيجية المحاضرة ، او ستراتيجية االستنتاجية ، تبلىا ا إستراتيجية االستقرائية ،
ثـ  ،ستراتيجية المناقشة والحوار(او ستراتيجية االستقصاء، او ستراتيجية العصؼ الذىني، ا والتعاوني، 

اربط ) ،(أعطي الطمبة فرصو في نياية المحاضرة لطرح األسئمة)دنى فقرات استراتجية المحاضرة أ
أوظؼ التقنيات والوسائؿ التعميمية في )، (تاجات التعمـ بالمواقؼ الحياتية لمطمبة مف خبلؿ األمثمةن

أطرح اسئمة مثيرة لمنقاش ) المناقشة( ثـ أدنى فقرات استراتجية العروض التوضيحية لممادة
أدنى  ثـ   (،أوظؼ النقاش لطرح المحتوى المعرفي ،أناقش بعض األفكار واآلراء مع الطمبة،والحوار

ـ لمطمبة أنشطة أقدّ )، (أعطي الطمبة فرصة لمتخيؿ والتخميف والتفكير )فقرات استراتجية االستقصاء
أعطي مشكمة لمطمبة دوف تقديـ طرؽ ) ,(متنوعة مثيرة لمتفكير لمساعدتيـ ليتوصموا إلى المعرفة بأنفسيـ

مي نّ ي)، (العتماد المتبادؿ اإليجابيتيح لمطمبة اي) فقرات استراتجية التعمـ التعاونيأدنى  ( ثنالحؿ
حرص عمى توظيؼ الميارات ي)، (أسموب التعمـ الذاتي لدى الطمبة مف خبلؿ تعاونيـ مع زمبلئيـ
العصؼ  يةاستراتج( ثـ أدنى فقرات االجتماعية التي يتطمبيا التعاوف أثناء العمؿ في مجموعات

ع مضاميف األسئمة لتراعي الفروؽ في قدرات أنو ) ،(أقّيـ األفكار المطروحة مف قبؿ الطمبة)الذىني
فقرات  ثـ  أدنى  (،ود الطمبة بمجموعة مف القواعد لتوليد األفكار دوف إصدار األحكاـأزّ )، (الطمبة
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تيح لمطمبة التأمؿ في األفكار الجزئية التي تساعدىـ عمى ربط المحتوى )ي استراتجية االستقرائية
ساعد الطمبة عمى تثبيت ي)،ة (يؼ ما تعمموه في مواقؼ مشابيطمب مف الطمبة توظي)، (المعرفي ككؿ

نظـ إجابات الطمبة عمى )ي دنى فقرات استراتجية االستنتاجيةأ (، ثـالمعمومة لمتوصؿ إلييا بأنفسيـ 
قّيـ مدى استنتاج الطمبة لممفاىيـ واألفكار المطروحة في ي)،(أساس منطقي يؤدي لتثبيت المادة

  (.مؼ الطمبة بتحميؿ المعمومات وتنظيميا لمتوصؿ إلى استنتاجات محددةكي) ،(المحتوى المعرفي
 

لماـ المدرّ م إلىف االستراتيجيات التدريسية تحتاج ألى إوتعزو الباحثة ذلؾ     بيا سيفيارات لتطبيقيا وا 
بية ألف المغة العر  ؛سموب مع المحتوى المعرفي المناسب في مساقات المغة العربيةبلءـ الطريقة واأللتت

النمط التقميدي اف  إلى ذلؾ تعزوفأما بالنسبة لممحاضرة، . تتميز بتنوع بحورىا وعمومياف آلغة القر 
كبر قدر ممكف مف المحتوى المعرفي وتوفير الوقت والجيد مف ألقاء المحاضرات لتغطية إالسائد في 

وجعمة ور الطالب، ة التعميمية مع تجاىؿ دلى دور المدرس كمحور لمعمميإضافة باإل قبؿ المدرس.
تطوير وسائط تعميمية تختصر مف  إلىستراتيجية الحوار والمناقشة تحتاج ا كما أفلممعمومات.  مستقببلً 

  إلىستراتجية االستقصاء تحتاج ا كذلؾ. فساح المجاؿ لمطمبة في توظيؼ النقاشالجيد والوقت إل
حثيـ عمى االستمرارية في  مع ،التطوير المستمر لبلستراتيجيةفي  ظؿ توظيؼ بطريقة صحيحة 

عض توظيؼ بإلى التعمـ التعاوني تحتاج ستراتجية ا أفكما عمميات البحث والتقصي عف المعمومات. 
تنمية فكرة التشارؾ والتعاوف لدى الطمبة مع استمرارية تقديـ  إلىضافة س باإلالميارات مف قبؿ المدرّ 

تمكف مف قبؿ  إلىتحتاج  العصؼ الذىني  ستراتجيةا كذلؾ ثناء العمؿ في مجموعات.أاالرشادات 
ة الفروؽ الفردية، ثارة المحتوى المعرفي مع تزويدىـ بمجموعة مف القواعد ومراعاإالمدرس في 

ربط  بيف  مميارة ل إلى تحتاج  االستقراء ستراتجية ا كذلؾ  فكار وتقويميا .استمرارية  بناء األو 
دريب مستمر مف قبؿ المدرس ت إلىة العممية وىذا يحتاج المحتوى المعرفي والمواقؼ المشابة في الحيا

المحتوى المعرفي مع  عند عرض ميارة  في التسمؿ إلى تحتاج االستنتاجية ستراتجية والطمبة. كذلؾ ا
واتفقت ىذه  استنتاجات محدة قابمة لمتعميـ. إلىمتابعتيـ وتقديـ تغذية راجعة بشكؿ مستمر لمتوصؿ 

ودراسة  ,(2011دراسة العقيمي )( ،و 2012ودراسة أبو شنب ، ) , (2015) دراسة العنزيالدراسة مع 
 (. 2014الدرؾ )
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 الثالثالسؤاؿ نتائج مناقشة   3.5

سي المغة العربية  في ستراتيجيات التدريسية السائدة لدى مدرّ بلىؿ تختمؼ المتوسطات الحسابية ل
سنوات الخبرة، و الجامعة، و متغيرات )الجنس، سيف تعزى لمالجامعات الفمسطينية مف وجية نظر المدرّ 

 الحالة الوظيفية(؟و 
 

سي ظاىرية في المتوسطات الحسابية في االستراتيجيات التدريسية السائدة لدى مدرّ  اتوجود اختبلف
سات وفقًا لمتغير الجنس، حيث سيف والمدرّ مف وجية نظر المدرّ  المغة العربية  في الجامعات الفمسطينية

( مقارنة مع الذكور 88223( وانحراؼ معياري )3842ؼ لصالح االناث بمتوسط حسابي )كاف االختبل
ناث وميميـ لى طبيعة اإلإوتعزو الباحثة ذلؾ ( 88254( وانحراؼ معياري ) 3836بمتوسط حسابي )

واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )  ،مى تطبيؽ االستراتيجات التدريسيةمما ينعكس ذلؾ ع لمتنوع والتغير
 ( . 38.5 سى و عبد الرحمف،عي

سات المغة العربية في سي ومدرّ جابات مدرّ رية  في المتوسطات الحسابية بيف إوجود اختبلفات ظاى
ختبلؼ لصالح جامعة النجاح  بمتوسط فقًا لمتغير الجامعة، حيث كاف االالجامعات الفمسطينية و 

( وانحراؼ 3838سط حسابي ) ( ثـ جامعة الخميؿ بمتو 88283( وانحراؼ معياري ).385حسابي )
( .8838( وانحراؼ معياري ) 3838( ثـ تبلىا جامعة بير زيت بمتوسط حسابي )88.23معياري ) 

جامعة بيت لحـ بمتوسط و ( 88334( وانحراؼ معياري )3888جامعة القدس بمتوسط حسابي ) و 
  ( ..8837( وانحراؼ معياري ) .388حسابي )

تطبيؽ االستراتيجيات التدريسة في الجامعات  في لفروؽ الفرديةطبيعة ا إلىوتعزو الباحثة ذلؾ 
   ،الفمسطينية

سات المغة العربية في سي ومدرّ بيف إجابات مدرّ ظاىرية في المتوسطات الحسابية وجود اختبلفات 
الجامعات الفمسطينية وفقًا لمتغير سنوات الخبرة ، حيث كاف االختبلؼ لصالح  سنوات الخبرة أقؿ مف 

سنوات  8.( ثـ سنوات الخبرة اكثر مف .883( وانحراؼ معياري )3843ات بمتوسط حسابي )سنو  4
سنوات بمتوسط  8. – 4( ثـ تبلىا سنوات الخبرة 8824( وانحراؼ معياري ) 3838بمتوسط حسابي ) 

 (.8828( وانحراؼ معياري ) 3834حسابي )

تكوف مرتفعة ثـ مع تقدـ الخبرات يصبح  ولىدافعية المدرسيف في السنوات األ إلىوتعزو الباحثة ذلؾ 
واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة ) عيسى و  ي تطبيؽ االستراتيجيات التدريسية، ف يـ ميؿ إلى الروتيفلدي

 (38.4ودراسة )ابو ريشة، ( 38.5 ،عبد الرحمف
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ة في سات المغة العربيسي ومدرّ جابات مدرّ إوجود اختبلفات ظاىرية في المتوسطات الحسابية بيف 

للوخفرغ   الجامعات الفمسطينية وفقًا لمتغير الحالة الوظيفية، حيث كاف االختبلؼ لصالح الحالة الوظيفية

( 3835 متفرع  بمتوسط حسابي )الغير ( مقارنة ب8825وانحراؼ معياري )( 3828بمتوسط حسابي )
  ( .8828وانحراؼ معياري ) 

غير المدرسيف المتفرغيف مقارنة مع  ي يمرو بيالى الخبرات التعميمية التإوتعزو الباحثة ذلؾ 
لمجامعة عند موعد محاضرتيـ فقط، لتدريس مساؽ معيف ،  يف، ألف المدرسيف المتفرغيف يأتوامتفرغال

 بينما المدرس المتفرغ يدرس أكثر مف مساؽ، لذلؾ يكتسب خبرات متنوعة مف المساقات التي يدرسيا.
 :الرابعنتائج السؤاؿ مناقشة  4.5

ستراتيجيات التدريسية السائدة لدى مدرسي المغة العربية  في لر ؿ تختمؼ المتوسطات الحسابية ال ه
مف وجهة نظر الطمبة تعزى لممتغيرات )الجنس, الجامعة, السنة  الجامعات الفمسطينية وسبؿ تطويرها

 قامت الباحثة بتحويؿ السؤاؿ الفرضيات صفرية . ؟الدراسية(
في المتوسطات الحسابية  (≤8884)ائية عند مستوى الداللة توجد فروؽ ذات داللة احص

الستراتيجيات التدريسية السائدة لدى مدرسي المغة العربية  في الجامعات الفمسطينية وسبؿ تطويرىا  
( 7787.ناث بمتوسط حسابي )، وكانت الفروؽ لصالح اإلمف وجية نظر الطمبة تعزى لمتغير الجنس

ناث بالعممية التعميمة مقارنة مع إلى مدى اىتماـ اإلوتعزو الباحثة ذلؾ  ( .2885وانحراؼ معياري )
 ،الذكور في مبلحظة ما يقـو بو المدرس في تقديـ المحتوى المعرفي وتطبيؽ االستراتيجيات التدريسية

 ( .38.5ودراسة ) عيسى و عبد الرحمف ، ، (38.4واختمفت ىذه الدراسة مع دراسة ) ابو الريشة ،

 

في المتوسطات الحسابية  (≤8884)ؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة توجد فرو 
سي المغة العربية  في الجامعات الفمسطينية وسبؿ تطويرىا مف الستراتيجيات التدريسية السائدة لدى مدرّ 

بيف طمبة جامعة القدس وبيف طمبة  تأف الفروؽ  كانحيث  ،الجامعة وجية نظر الطمبة  تعزى لمتغير
معة بيت لحـ، وكانت الفروؽ لصالح طمبة جامعة القدس، كما جاءت الفروؽ  بيف طمبة جامعة جا

بيف طمبة   النجاح ، كما وجاءت الفروؽالقدس وبيف طمبة جامعة النجاح، وكانت الفروؽ  لصالح طمبة 
 جامعة القدس وطمبة جامعة بيرزيت كانت لصالح  طمبة جامعة بير زيت. كما جاءت الفروؽ  بيف
طمبة جامعة الخميؿ وبيف طمبة جامعة بيت لحـ  لصالح طمبة الخميؿ، كما جاءت الفروؽ  بيف طمبة 
جامعة الخميؿ وبيف طمبة جامعة النجاح لصالح طمبة النجاح، كما جاءت الفروؽ  بيف طمبة جامعة 
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عة بيت الخميؿ  وبيف طمبة جامعة بيرزيت لصالح طمبة بير زيت، كما جاءت الفروؽ  بيف طمبة جام
لحـ وبيف طمبة جامعة النجاح كانت لصالح طمبة النجاح، كما جاءت الفروؽ  بيف طمبة جامعة بيت 
لحـ  وبيف طمبة جامعة بيرزيت لصالح طمبة بير زيت، كما جاءت الفروؽ  بيف طمبة جامعة النجاح  

درسي الجامعات متميز مدى  إلى وتعزو الباحثة ذلؾ .وبيف طمبة جامعة بيرزيت لصالح طمبة بيرزيت
 ،ثناء العمميات التعميميةأستراتيجيات التدريسية عمى الطمبة في االالفمسطينة واىتماىـ في تطبيؽ 

 (.38.5واختمفت ىذه النتيجة مع دراسة )ايرـو وحسيف،
 

في المتوسطات الحسابية  (≤8884)توجد فروؽ ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة 
سي المغة العربية  في الجامعات الفمسطينية وسبؿ تطويرىا مف السائدة لدى مدرّ الستراتيجيات التدريسية 

ولى وبيف طمبة الفروؽ بيف طمبة السنة األ وكانت، السنة الدراسية وجية نظر الطمبة  تعزى لمتغير
سنة السنة الرابعة  لصالح طمبة السنة الرابعة، كما جاءت الفروؽ  بيف طمبة السنة الثانية وبيف طمبة ال

الثالثة لصالح طمبة السنة الثالثة ، كما جاءت الفروؽ  بيف طمبة السنة الثانية وبيف طمبة السنة الرابعة  
لصالح طمبة السنة الرابعة، كما جاءت الفروؽ  بيف طمبة السنة الثالثة  وبيف طمبة السنة الرابعة  

 لصالح طمبة السنة الرابعة.

صدار الحكـ عمى المدرسيف إلتي يمر بيا الطمبة مع القدرة عمى مدة الخبرة ا إلى وتعزو الباحثة ذلؾ
 ـ لبلستراتيجيات. يثناء تطبيقأفي 
 
 سبؿ التطوير 5.5 

ف االستراتيجيات التدريسية السائدة في الجامعات الفمسطينية تقميدية، وغير مواكبة عصر التكنولوجيا إ 
التكنولوجيا والعمـ المعاصر أصبحت في متناوؿ  والثورة المعموماتية لمقرف الواحد وعشريف، والدليؿ أف

الجميع ، وأصبح مف السيؿ عمى أي باحث إجراء دراسة عف طريؽ اإلنترنت،  والتكنولوجيا الحديثة 
لذا يمـز األمر إعادة التفكير في االستراتيجيات التدريسية السائدة، إف العمـ ال يؤتى وال يأتي؛ بؿ عمى 

في طرؽ في تمقية لمعمـ؛ فالخروج عف المألوؼ ىو ما يجعؿ األمـ تتقدـ صاحب العمـ أف يكوف مبدعا 
سيف والطمبة في السؤاؿ المفتوح الذي تدريسيا، وتـ التوصؿ إلى آلية سبؿ التطوير مف مقترحات المدرّ 

 .تـ اإلجابة عميو في االستبانة الموزعة عمييـ 
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غة الم   در سيلتدريسية السائدة لدى مجيات استراتيالتقترح الباحثة سبؿ تطوير نتيجة لما سبؽ  
 :آلتيةشممت عمى االستراتيجيات ا العربية في الجامعات الفمسطينية حيث

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

                        

 (استراتيجية المحاضرة) تطويرلية آ( يبيف 1 .5) الشكؿ                      

 أوال: استراتيجة المحاضرة :

 :تطبيؽ التعميـ اإللكتروني وفيما يمي عرض لتطوير استراتيجية المحاضرة 

عممية توسيع نطاؽ التدريس أو تقديـ فرص تشارؾ الموارد العممية مع أماكف بعيدة عف الفصوؿ ىو و 
مزجيا  ت الصوتية أو الحاسوب أو االتصاالت متعددة الوسائط أوالممفاّ الدراسية، باستخداـ الفيديو أو 

 (69، 2017)وحشة، مع طرؽ التعميـ التقميدية

 دور المدرس : 

اوال: الشارح باستخداـ الوسائؿ التقنية بحيث يستخدـ شبكة اإلنترنت والتقنيات المختمفة لعرض 
 لحؿ الواجبات وعمؿ األبحاث.  المحاضرة. مف ثـ يعتمد الطمبة عمى ىذه التكنولوجيا

 التعميـ اإللكتروني

 عرض المحتوى دور الطالب دور المدرس

 الشارح 
 المشجع
 المحفز

 

يعتمد عمى نفسه في 
 الحصوؿ عمى المعمومة

 الوسائؿ التكنولوجية
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ع عمى التفاعؿ في العممية التعميمية عف طريؽ تشجيع طرح األسئمة واالتصاؿ بغيرىـ ثانيًا: دور المشجّ 
 مف الطمبة والمعمميف في مختمؼ الدوؿ. 

ار ز عمى توليد المعرفة واإلبداع فيو يحث الطمبة عمى استخداـ الوسائؿ التقنية وابتكثالثًا: دور المحفّ 
 يـ ووجيات نظرىـئالبرامج التعميمية التي يحتاجونيا، ويتيح ليـ التحكـ بالمادة الدراسية بطرح آرا

 .(2016)العقاد، 

 دور الطالب: 

 ،ي لديو حب االستطبلعف الطالب مف االعتماد عمى نفسو والحصوؿ عمى المعمومة ، وتنمّ يمكّ 
 .(2016، دراكيا )الباروديا  تذكر المعمومات و توضح الحقائؽ العممية بتنوع خبراتيا ،وتساعد عمى و 

 عرض المحتوى : 

توفر الوسائؿ التكنولوجية وسيولة وصوؿ المعمميف والطمبة إلييا،ومساعدة الطمبة الستعماؿ التكنولوجيا 
بميارة واالستفادة منيا بأكبر قدر ممكف وتجييز الجامعات بمتطمبات دمج التقنية .مف حيث الشبكة 

 (2016، )العقاد ب عديدةو ة اإلنترنت ومختبرات حاسالداخمية وشبك
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 (استراتيجة الحوار والمناقشة )لية تطويرآ( يبيف 2. 5الشكؿ )

 

 استراتيجة الحوار والمنافشة ثانيا :

 لتطوير استراتيجية الحوار والمنافشةوفيما يمي عرض مفصؿ 

عمـ اإللكتروني ببلؾ بورد ونظاـ متكامؿ يقوـ بإدارة العممية تعرؼ في ظؿ التطوير ىي نظاـ إدارة الت
سوف ـ المدرّ ويتيح بيئة تعمـ آمنة وسيمة االستخداـ: حيث يقدّ  ،التعميمية بشكؿ تزامني وغير تزامني

) يجتمع فييا و  ،مقرراتيـ ومحاضراتيـ مف خبلؿ إضافة الوسائط المتعددة ) نص، صوت، فيديو، رسـو
لمحتوى، كؿ بحسب حاجتو، ويتواصموف فيما بينيـ عبر أدوات االتصاؿ المتعددة) الطمبة ليتصفحوا ا

البريد اإللكتروني والمنتديات، ...( دوف التقيد بعاممي الوقت والمكاف، أو عبر الفصوؿ اإلفتراضية 
 ( 13022017التي يمكف تشغيميا مف أي نوع مف األجيزة الذكية )عمر، المصعبي،

 

 

 التعمـ اإللكتروني بالؾ بورد 

 المدرس
 الطالب

عرض 
 المحتوى

الوصوؿ لموسائط 
 التعميمية لممقرر

يقـو بوضع 
 ترونيالمقرر اإللك

نظاـ االتصاالت في 
 برمجية بالؾ بورد



86 

 

 دور المدرس 

ما يحتاج إليو وما يحتاج إليو الطمبة مف معمومات عف مادتو الدراسية أو عف دورة تدريبية  ضع كؿي
سيقوـ بتدريسيا، كالمحاضرات، المحتوى الدراسي، المراجع الدراسية ومواقعيا إف كانت الكترونية، أدلة 

مور األخرى بما فييا ات المرئية والمسموعة، السجبلت الطبلبية، وجميع األالدراسة، االختبارات، الممفّ 
 (2017 )الجراح، عناصر منظومة العممية التعميمية الوسائؿ التي تسمح بالتفاعؿ ما بيف

  دور الطالب

يستطيع الطمبة االطبلع عمى المقرر اإللكتروني، ومتابعة التحديثات، والدروس الجديدة، وحضور 
ويمكف مف خبللو أداء الواجبات والمياـ  ،والوصوؿ لموسائط التعميمية في المقرر ،المحاضرات المباشرة

المطموبة ، ويتيح تفاعؿ الطمبة مع المقرر مف أجؿ المشاركة الفاعمة في كافة األنشطة التعميمية 
 .(12722017)عمر، المصعبي،

عف طريؽ استخداـ نظاـ االتصاالت في برمجية ببلؾ بورد ولوحة المناقشة، التي يمكف لمطمبة 
ألسئمة واألجوبة مع الوثائؽ الداعمة، أو إجابات ألسئمة مف قبؿ بعض الطمبة، استخداميا في إيداع ا

حيث يطمب المعمـ منيـ تقبؿ عممية النقد بعضيـ لبعض في مشاركاتيـ ومناقشاتيـ لموضوع أو فكرة 
ليا عبلقة بالمادة التعميمية، وفي نياية المناقشة يمكف لممعمـ تقديـ مشاركتو ووجية 

 (129522017نظره.)الجراح،

 عرض المحتوى

إعداد المواد التعميمية أف يكوف المحتوى في أشكاؿ متعددة نصية ووسائط متعددة، وتوصيؼ يتطمب   
المقرر مف خبلؿ تحديد المخرجات وشرح لمميارات المطموبة وأدوات االتصاؿ مثؿ البريد االلكتروني، 

عدا لكترونية يمكف أف يشمؿ رسومات، ورة اإلد المواد التعميمية في الصوالمناقشة وغرفة المحادثة،وا 
وبناء ىيكؿ المقرر، ويشتمؿ عمى التسمسؿ المنطقي لعرض الممفات  مواد عرض الشرائح، ات ورد ،ممفّ 

 وضع المحتوى في مكانو المخصص وجمع كؿ الممفات المرتبطو بو في ممؼ واحد،، و والمواد التعميمية
 .(45522014)عمر،البعض ومع مدرسيـ لطمبة مع بعضيـوتصميـ إستراتيجية لتفاعؿ ا
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 (استراتيجية التعمـ التعاوني) تطويرليه آيبيف (  3. 5 ) الشكؿ

 

 التعمـ التشاركي اإللكتروني
    

 دور 

 المدرس

 عرض الوحخىي

دور 

 الطالب

 مشارؾ
 موجه

 البحث عف المعمومات
 جمعها وتنظيمها

تقسيـ الطمبة إلى 
مجموعات في بيئة 
 التعمـ االفتراضية
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 : استراتيجة التعمـ التعاونيثالثا:

 عرض مفصؿ لتطوير استراتيجية التعمـ التعاوني أتيوفيما ي

تعرؼ في ظؿ التطوير ىي استراتيجية التعمـ التشاركي اإللكتروني ونمط مف التعمـ  قائـ عمى التفاعؿ 
االجتماعي بيف الطمبة، حيث يعمموف في مجموعات صغيرة، يتشاركوف في إنجاز ميمة، أو تحقيؽ 

االتصاؿ ؽ باستخداـ خدمات وأدوات أىداؼ تعميمية مشتركة، مف خبلؿ أنشطة جماعية، في جيد منسّ 
)الغامدي، ى توليد المعرفة وليس استقبالياعم زّ ختمفة عبر الويب، ومف ثـ فيو يركوالتواصؿ الم

 .(2016 العافشي،

  دور المدرس

حيث تغير دوره مدرس عصر المعمومات مف محتكر لممعرفة وناقؿ ليا إلى مشارؾ وموجو يقدـ 
 عمـ المتاحة عبر اإلنترنت.المساعدة، ويرشد الطمبة إلى موارد المعمومات وفرص الت

  دور الطالب

 يقوـ بالكثير مف عمميات البحث عف المعمومات وتشاركيا وجمعيا وتنظيميا في يئة تعمـ شخصية

 (ple) ، (2622016)السيد. 

  عرض المحتوى 

 يعتمد التعمـ التشاركي اإللكتروني عمى تقسيػـ الطمبة إلى عدة مجموعات في بيئة التعمـ االفتراضية، 
تتولى كؿ مجموعة عدة  ىمية دوره داخؿ المجموعة، ومف ثـّ كي يعي أ ، يتولى كؿ فرد دورا محدداً 

مياـ تيدؼ إلى إنجاز بعض األىداؼ التعميمية، فيقـو الطمبة  بالبحث عف المعمومة والنقاش بينيـ 
عمـ التشاركي القائػـ عما توصموا إليو، باستخداـ إمكانات متوفرة في بيئة التعمـ اإللكترونية،ويشمؿ الت

 عمى الويب عدة استراتيجيات ىي:

استراتيجية التعمـ مف خبلؿ االتصاؿ بيف األشخاص: وتقوـ عمى صياغة فكرة واحدة عامة،  -
 يستجيب ليا أعضاء المجموعة بناء عمى قدراتيـ المعرفية.
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رة عمى تنظيػـ األنشطة استراتيجية المنتج التشاركي: العنصر األساس في ىذه االستراتيجية ىو القد-
التعميمية، التي تعتمد عمى المناقشة بيف أعضاء المجموعة، ويتـ تنظيـ العمؿ  بحيث يؤدي إلى إنتاج 

 .مادة مشتركة

الطريقة الحمقية: يقـو المعمـ بتوجيو المجموعات إلى كتابة نتائجيـ أو أفكارىـ في تقارير عمى الورؽ -
 . 

طريقة عمى تقسيـ الطمبة إلى أزواج، يقوموف بالتفكير معا، والوصوؿ شارؾ: تعمؿ ىذه ال طريقة فكرّ -
 إلى حؿ مشكبلت محددة، ثػـ كتابة الحؿ، يمي ذلؾ مشاركة الحؿ مع أقرانيـ اآلخريف .

بيئة التعممػ محاكاة التعمـ القائػـ عمى البيئة الصفية: وتقـو عمى التكامؿ بيف بيئة تعمـ الويب مع -
 .(622016زامنة وغير المتزامنة عبر الويب )الغامدي، العافشي،ت التواصؿ المتباستخداـ أدواالصفي 
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 (استراتيجية العصؼ الذهني) تطويرلية آ( يبيف 4.5الشكؿ )

 

 

 ي اإللكترونيالعصؼ الذهن

 دور المدرس
 دور الطالب عرض المحتوى

 تهيئة الطمبة
عرض الفكرة 

 لممشكمة
عرض القواعد 

 والمعايير
عرض بعض 
 المقتطفات

 مرحمة التصميـ
 صياغة األهداؼ السموكية
 استراتيجية تنظيـ المحتوى

 وتتابعه

تحديد األسئمة 
 واالستفسارات
 ابداء الرأي

 مراعاة الوقت
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 عصؼ الذهنياستراتيجة الرابعا:

 وفيما يمي عرض مفصؿ لمتطوير استراتيجية العصؼ الذىني

ىي تصميـ موقع العصؼ الذىني اإللكتروني  :استراتيجة العصؼ الذهني تعرؼ في ظؿ التطويررابعا:
وتطويره ، باستخداـ نموذج مف نماذج التصميـ والتطوير التعميمي  مثؿ نموذج عطية خميس ، 

رئيسة، التحميؿ، والتصميـ، والتطوير، والتقويـ والنشر، واالستخداـ  ويتضمف النموذج خمس مراحؿ
 والمتابعة.

 س دور المدر  

ويجب  ؛تقديـ المشكمة وتييئة المتعمميف لجمسة العصؼ الذىني االلكترونييتمثؿ دور المدّرس في 
ح لمطمبة أىمية يوضو جراءات الجمسة، إس في ىذه الخطوة القياـ بإثارة الطمبة لممشاركة في عمى المدرّ 

و، الموضوع الذي ستتـ مناقشتو بالنسبة إلييـ، والفائدة التي يحصموف عمييا مف خبلؿ المشاركو في حمّ 
 كما يجب عميو عرض الفكرة األساسية لممشكمة ، عرض القواعد والمعايير ، عرض بعض المقتطفات

 التي تتناسب مع الموضوع.

 دور الطالب

، بداء الرأيوا  سئمة واالستفسارات ، إذا ما وجد لبس في شي ما لدييـ، تحديد األيظير دور الطالب في 
 مع تحديد وقت زمني يجب أال يتجاوزوه. 

 عرض المحتوى

استخداـ نموذج مف نماذج التصميـ والتطوير التعميمي مثؿ نموذج عطية يتمثؿ عرض المحتوى في 
والتطوير، والتقويـ والنشر،  خميس، ويتضمف النموذج خمس مراحؿ رئيسة، التحميؿ، والتصميـ،

وتتعمؽ بوصؼ المبادئ النظرية واإلجراءات العممية المتعمقة  ومرحمة التصميـ، واالستخداـ والمتابعة
د تحقيقيا وتتضمف بكيفية إعداد موقع العصؼ الذىني بشكؿ يكفؿ تحقيؽ األىداؼ التعميمية المرا

تنظيـ و  وصياغة األىداؼ السموكية،، حميمو: إعداد قائمة األىداؼ التعميمية وتاآلتية الخطوات
 .(2015)عبد السميع،استراتيجية تنظيـ المحتوى وتتابع عرضو 
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 (استراتيجية االستقصاء )تطويرلية آ( يبيف 5.5الشكؿ )

 

 

 

 

 المعرفية عبر الويب )الويب كويست(الرحالت 

 عرض المحتوى دور الطالب دور المدرس

 توجيهات وارشادات
 خطة زمنية

 األهداؼ العامة
نماذج لخطط 

 الدروس

 جمع البيانات
 تحميمها
 تفسيرها

 المقدمة
 المهمة

 الموضوع
 اإلجراءات
 المصادر
 التقييـ 
 الختاـ
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 : استراتيجة االستقصاءخامسا:

 :وفيما يمي عرض مفصؿ لمتطوير استراتيجية االستقصاء

: تعرؼ في ظؿ التطوير باستخداـ استراتيجية الرحبلت المعرفية عبر الويب  تيجة االستقصاءاسترا
ىا الرحبلت المعرفية عبر الويب )الويب كويست(: أنشطة تربوية استكشافية يعدّ ف )الويب كويست(

ت البحث المدرس يجري بيا دمج شبكة الويب في العممية التعميمية التٌعممية؛ لمساعدة الطمبة في عمميا
ؼ العروض التقديمية والفبلش والتقصي عف المعمومات البلزمة، بصفحات ويب محددة  مسبقا ، وتوظّ 

 والفيديو التعميمي.

  س دور المدر  

الموضوعات المختارة وفؽ استراتيجية الرحبلت عف توجييات وارشادات س في تقديـ يتمثؿ دور المدرّ 
ونماذج لخطط تحضير دروس الموضوعات  عامة ، ىداؼأوخطة زمنية، و  ،المعرفية عبر الويب

خطة السير في  –األنشطة والوسائؿ التعميمية  –المختارة، حيث اشتممت عمى )النتاجات الخاصة 
 أساليب التقويـ(.–الدرس 

  دور الطالب

موضع  فوضع الطمبة  اماػـ سؤاؿ أو مشكمة أو ظاىرة مف الظواىر تكو يظير دور الطالب في  
ثيرة  لتفكيرىـ حيث يقوموف عمى أثرىا بتنفيذ األنشطة، وذلؾ مف خبلؿ جمع البيانات، اىتماميـ وم

وتحميميا، ومناقشتيا، ومف  ثػـ  تفسيرىا لمخروج بعدىا بتصور حوؿ تمؾ الظاىرة، مما يؤدي الى 
ية ترسيخ المفاىيـ العممية في ذىنيـ ، فتصبح لدييـ بنية مفاىيمية متماسكة، وىذا ما ساىـ بتنم

 .(2017)الزعبي، ميارات التفكير العممي لدييـ 

 

 

 

 



.84 

 

 عرض المحتوى

 تظهر خطوات عرض المحتوى بما يأتي:

 المقدمة: وتشمؿ التمييد لمدرس إلثارة دافعية.

 الطمبة، إذ يجري بيا توضيح فكرة المحتوى المعرفي وعناصره وأىدافو.

، انطبلؽ لمطبة في رحمتيـ ة بدايةالميمة: تحدد النتيجة النيائية المطموبة، وتعد ىذه المرحم
الميمة مجموعة مف األسئمة أو أف يطمب المدرس منيـ كتابة تقرير أو بحث وقد تكوف 

قصير، أو تصميـ ممصؽ يعبر عف الموضوع، أو جمع صور وفيديو ومعمومات وتقديػـ 
 عرض عنيا.

.  ذ المياـ المطموبةا لتنفيية تحديدا لمخطوات التي يجب اتباعاإلجراءات: وتشمؿ ىذه المرحم
ويجري فيو تقسيـ ػ  الطمبة إلى مجموعات، وتوزيع العمؿ بينيـ،  وتحديد الزمف البلـز لتنفيذ 

 المياـ.

المصادر: وفي ىذه المرحمة يجري سرد المواقع التي يجب عمى الطالب زيارتيا، وربطيا 
لكتب والموسوعات مباشرة بالمياـ المطموبة،وكذلؾ يمكف استخداـ مصادر تقميدية مثؿ: ا

 والمجبلت واألقراص، أو الذىاب لمناطؽ معينة. 

التقييـ : في ىذه المرحمة توضع مجموعة مف المعايير لتقييػـ أداء الطمبة، وتختمؼ معايير 
 الميمة المطموب إنجازىا. التقييـ حسب

حفيزىـ الختاـ: وفي ىذه المرحمة يجري تمخيص ما اكتسبو الطمبة خبلؿ الرحمة المعرفية، وت
 .(2017 )الزعبي، عمى االستفادة مف النتائج التي جرى التوصؿ إلييا
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 (استراتيجة االستقراء) تطويرلية آ( يبيف 6.5الشكؿ )

 

 التعمـ المعكوس

 دور الطالب توىعرض المح دور المدرس

تحويؿ المقرر إلى 
 مادة إلكترونية

 وضعها عمى اإلنترنت

االستماع إلى 
 المحاضرات

التعمـ مف خالؿ 
 األنشطة التفاعمية
 حؿ االختبارات 

تقديـ المحتوى لمطمبة 
 في المنزؿ قبؿ الحضور
المناقشات تحت إشراؼ 

 المدرس 
 التعمـ النشط الفعاؿ
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 استراتيجة االستقراء :سادسا:

 وفيما يمي عرض مفصؿ لمتطوير استراتيجية االستقراء

نموذج وىو تعرؼ في ظؿ التطوير ىي باستخداـ استراتيجية التعمـ المعكوس  راتيجة االستقراء :است
س أف يعد المحتوى المعرفي تربوي يرمي إلى استخداـ التقنيات الحديثة و اإلنترنت بطريقة تسمح لممدرّ 

 ،ة في منازليـليطمع عمييا الطمب ؛ أو غيرىا مف الوسائط ،أو ممفات صوتية ،عف طريؽ مقاطع فيديو
ؿ حضور باستخداـ حواسيبيـ أو ىواتفيـ الذكية أو أجيزتيـ الموحية قب ؛أو في أي مكاف آخر
يخصص وقت المحاضرة لممناقشات والمشروعات والتدريبات إذ يعد الفيديو  المحاضرة ، في حيف

وح مدتو ما بيف تترا عنصرا أساسيا في ىذا النمط مف  التدريس حيث يقـو المدرس بإعداد مقطع فيديو
 دقائؽ( بمشاركة الطمبة في أحد مواقع الويب أو شبكات التواصؿ االجتماعي.  10إلى  5)

 دور المدرس 

تحويؿ المادة العممية إلى مادة إلكترونية  وجعميا متاحة أماـ الطمبة عمى يتمثؿ دور المدّرس في 
 اعدة لمطمبة مف أجؿ الوصوؿ إلىاإلنترنت في المنزؿ وقبؿ الحضور إلى المحاضرة . و تقديـ المس

في ارتفاع مستوى التحصيؿ الدراسي لدى الطمبة، ويسيـ  درجة اإلتقاف في العممية التعميمية ، يسيـ
في تنمية التفكير االستقرائي لدييـ أيضا ؛ األمر الذي يدعـ سعي التعمـ المعكوس إلى دمج ومزج 

عمى التدريس المباشر والتعمـ النشط الذي يستند  أنماط التعمـ واستراتيجياتو المختمفة بحيث يحتوي
بشكؿ كبير عمى المتعمـ؛ لذا فيو ليس مجرد فيديوىات فقط بؿ أىـ جزئية فيو ىو التفاعؿ في قاعة 

لذا فيو ليس   ؛سألف تحؿ الفيديوىات محؿ المدرّ  يسعىالمحاضرة، كما أف ىذا النوع مف التعمـ ال 
أيضا ، بؿ إف أىمية التعمـ المعكوس تتجمى في زيادة الوقت  مواد تعميمية مسجمة عمى اإلنترنت

 س بشكؿ ذاتي . التفاعؿ مع المدرّ  المتوافر لمطمبة مف أجؿ
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 دور الطالب

ومرحمة التعمـ داخؿ  ، ساالستماع إلى المحاضرات التي أعدىا المدرّ يتضح دور الطالب في 
  ة مسبقا.االختبارات وممارسة التدريبات المعدّ وحؿ ، التفاعمية لمطمبة المحاضرة مف خبلؿ األنشطة 

  عرض المحتوى 

ما في أثناء المقاء فيتـ فييا إ  ،يتـ تقديـ المحتوى الجديد لمطمبة في المنزؿ قبؿ الحضور إلى المحاضرة
وكذلؾ العديد مف  ،تقوية المحتوى الجديد بما يقوـ بو الطمبة مف عدة تطبيقات عممية وتجارب

س، ففي أثناء ذلؾ يكوف وقت المقاء كامبل  لمتعمـ النشط ث يتـ ذلؾ تحت إشراؼ المدرّ المناقشات، بحي
 (.2016 )حمدا ا،عمؽ في المحتوى المعرفي الجديد عاؿ فتتوفر لدى الطمبة الفرصة الكافية لمتوالفّ 
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 (استراتيجية االستنتاجية) تطويرلية آ( يبيف 7.5الشكؿ )

 

 

 

 نيةالعقمية اإللكترو  الخرائط

 عرض المحتوى دور الطالب دور المدرس

 تصميـ هياكؿ مف المفاهيـ
عرض المحتوى بشكؿ 

 بصري

استخداـ طاقة الم  بالكامؿ 
 في ربط المفاهيـ مع بعضها

تحديد العناصر األساسية 
 والفرعية

 رسـ شكؿ وسط الصفحة
 رسـ خطوط خارجة 

 إضافة الصور والرموز
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 استراتيجة االستنتاجية:سابعا:

 فيما يمي عرض مفصؿ لمتطوير استراتيجية االستنتاجيةو 

تعرؼ في ظؿ التطوير ىي استخداـ  استراتيجية الخرائط العقمية اإللكترونية  استراتيجة االستنتاجية:
( تستخدـ كاستراتيجية في التدريس mindjetا مف خبلؿ برنامج حاسوبي جاىز)خرائط يتـ إعدادىىي و 

تساعد الطمبة عمى تسريع التعمـ واكتشاؼ المعرفة بصورة أسرع مف خبلؿ رسـ مخطط يوضح المفيـو 
سرعة التعمـ، و األساسي واألفكار الرئيسة والفرعية، كما تتميز بقدرتيا السريعو في ترتيب األفكار، 

عددة مف ألواف وكممات ورموز استرجاع المعمومات باالستعانة بالوسائط المتو أكبر لممعرفة، اكتساب و 
 .(13521015عبد المنعـ،  )وصور

 س :دور المدر  

توليد أفكار وتصميـ ىياكؿ مف المفاىيـ والمعرفة لتوصيميا لمطمبة وتوفر إطارا  فيس المدرّ  يتمثؿ دور
 أو معرفة القصور لدى الطمبة. لعرض المعرفة بشكؿ بصري يمكف تدريسو

 دور الطالب

عمى استخداـ طاقة المخ بالكامؿ وتطوير ذاكرتيـ وزيادة  ىـتساعديتضح دور الطالب في أنيا 
ضافة إلى جعميا التعمـ أكثر متعة. تعتبر أداة فعالة في مساعدة الطمبة منخفضي التحصيؿ  تركيزىـ، وا 

 .(12921015نعـ، ) عبد الم حتى يصموا إلى المستوى المطموب

 عرض المحتوى

ت والمفاىيـ واألفكار تحديد العناصر الرئيسة، والفرعية والمعمومايظير عرض المحتوى مف خبلؿ  
، رسـ شكؿ في وسط الصفحة ويكتب بداخمو الفكرة الرئيسة لمنص أو موضوع النصو و، المتعمقة ب

بموف مختمؼ، وعريضة عند البداية،  تكوفلشكؿ بعدد األجزاء الفرعية، و رسـ خطوط خارجة مف ىذا او 
عند رأس كؿ خط يمثؿ العنواف الفرعي تـ كتابة و  ،ثـ تبدأ في النحؼ حتى تصبح مدببة عند النياية

إضافة الصور والرموز التي  ثـ ،بنفس الطريقة تـ االنتقاؿ لمعناويف الفرعية األخرى .األفكار الفرعية
 .(474، 2015العبادي، جرادات، )ألفكارتساعد عمى إنشاء العبلقات والروابط بيف ا



... 

 

 :والمقترحات التوصيات 3.5
 بما يمي: تقترح وتوصي الباحثةبناًء عمى النتائج السابقة فإف 

 استراتيجيات التدريس لدى مدرسي ومدرسات الجامعات الفمسطينية.تعزيز  -1

 التدريسية لمطمبة.التنوع في الطرؽ واألساليب التدريسية التي يتـ استخداميا خبلؿ شرح المادة  -2

 مراعاة الفوارؽ الفردية بيف الطمبة والعمؿ عمى تنمية القدرات التعميمية لدييـ. -3

االستراتيجيات التدريسية السائدة لدى التعرؼ عمى عمؿ المزيد مف الدراسات التي تيدؼ إلى  4-
 .مدرسي الجامعات الفمسطينية
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 المصادر والمراجع

 ع العربيةأوال: المراج

في تنمية التفكير الناقد و التحصيل  العصف الذهني ثر طريقةأ(. 2016أبو اسنينة، محمد أحمد. )

. رسالة ماجستير غير منشورة ، الدراسي لتالميذ الصف األول الثانوي في مقرر األحياء بمدينة عرعر

 جامعة المستنصرية ،  العراؽ.

ممارسة مدرسي المغة العربية في المرحمة المتوسطة درجة  .(2015) أبو ريشة، صفاء محمد أسود.

 ،  رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة آؿ البيت،  االردف .في العراؽ لمهارات اإللقاء

إستراتيجيات تعمـ العربية كمغة ثانية عمى ضوء المنظوريف (. 2012. )جمعة ، أحمدأبو شنب 

 (.113-18(، ص )125ة والمعرفة، مصر، العدد ). مجمة القراء: دراسة ميدانيةالمعرفي و البنائي 

أثر الطريقة االستنباطية عمى التحصيؿ الدراسي لمقرر قواعد النحو (. 2013الصادؽ. ) آدـ ،

. رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة لمصؼ الثامف بمرحمة التعميـ الساسي محمية جبؿ أولياء

 السوداف لمعمـو والتكنولوجيا، السوداف.

فاعمية برنامج تدريبي في إكساب مهارات التدريس بطريقة التعمـ (. 2015) .رشا رزؽ األزىر،

، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة التعاوني لطالب السنة الرابعة معمـ صؼ في جامعة تشريف

 تشريف، الجميورية العربية السورية.

عمـ التعاوني في تنمية مهارات أثر استخداـ استراتيجية الت(. 2013)  ، أحمد صبحي يوسؼ.األستاذ

. رسالة ماجستير  التفكير الناقد لدى طمبة الصؼ العاشر في مبحث الجغرافيا بمحافظة شماؿ غزة

 غير منشورة، كمية التربية ، جامعة األزىر، غزة .

دراسة ميدانية في ها لعربية وظيفًيا لغير الناطقيف بتدريس المغة ا (.2014أسعد، داليا مفيد. )

 ماجستير غير منشورة، جامعة دمشؽ.رسالة بها. المغة العربية لغير الناطقيف  د تعميـمعاه
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 االسبلمية الثقافية، بيروت ، لبناف

(. األساليب التدريسية التي يمارسيا أعضاء ىيئة التدريس 2014) آؿ درع، مشعؿ بف عبد العزيز.

( 99، العدد)مجمة كمية التربية ببنها. في قسـ اإلدارة التربوية مف وجية نظر طبلب الدراسات العميا

 (.2ج)

فاعمية برنامج تدريبي مقترح لمعممات الجغرافيا في المرحمةالثانوية في . (2005األىدؿ، أسماء زيف. )
. مجمة واالستقرائية وتقويـ الطالبات حسب نموذج ويسكنسف تدريس المفاىيـ بالطريقتيف االستنتاجية

 .(104لعدد )مصر، االمناهج وطرؽ التدريس, 
(. العممية التدريسية بيف الطرائؽ واالستراتيجيات ، مجمة التربوي، كمية 2014. )، محمد جمعةبدر

 (4التربية بالخمس، جامعة المرقب، ليبيا. العدد )
، أحمد حمداف. ) (. االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات الفمسطينية 2017برىـو

، (25 ) . مجمجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسيةدراسة حالة . الجامعة اإلسبلمية 
(369-347)ص  (، 4) ع

أثر استخداـ طريقة العصؼ الذهني في تنمية التحصيؿ (. 2013).بني ذياب، محمود عوض 

 ة.". أكاديمية العمـو الشرطية ، الشارقالدراسي في مادة قواعد المغة العربية"رؤى استراتيجية

، دار الفكر،  2، ط طرؽ تدريس العامة تخطيطها وتطبيقاتها التربوية( 2005) .، وليد أحمدجابر
 عماف ، األردف .

( اثر استخداـ طريقة المناقشة في تحصيؿ طبلب الصؼ الخامس 2014خالد ناجي أحمد ) ،الجبوري

 (.59جامعة ديالي ، العدد )مجمة الفتح , العممي في مادة األدب والنصوص. 

اتجاىات طمبة الجامعة األردنية نحو استخداـ برمجية ببلؾ  (.2014) .عبد الميدي عمي ،لجراحا

 (4 )العدد ، )38 )، المجّمدمجمة العمـو التربوية( في تعمميـ . دراسات، Blackboardبورد )
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عمـ فاعمية برنامج تعميمي في المغة العربية مستند إلى الت .(2014)د. سفياف أحم شيد ، جرار

.  رسالة  التعاوني في مهارة القراءة لدى طمبة الصؼ التاسع األساسي في محافظة جنيف الحكومية

 ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية ، نابمس ، فمسطيف.

( . دراسة مقارنة بيف الطريقة القياسية وطريقة 2012السمطاني، زينب. ) الجشعمي، مثنى و

المرحمةاألولى. قسـ المغة العربية كمية التربية ، جامعة ديالى في مادة المحاضرة في تحصيؿ طمبة 

 (81-126ص ) (.51( ، العدد )20، مجمد ) مجمة الفتحالصرؼ. 

(. استراتيجيات تدريسية لتمكيف التمميذة التي لدييا صعوبات تعمـ في 2014) .الحربي، أسماء إبراىيـ

، الجمعية المصرية  مجمة الخدمة االجتماعيةخؿ الصؼ، القراءة مف االستفادة مف المنيج العادي دا

 ( 439– 482، ص)(56(العدد)8لؤلخصائييف االجتماعييف، مصر، المجمد)

، دار الفكر ، عماف ، األردف  1. ط طرؽ التدريس بيف التقميد والتجديد( . 2010). الحريري، رافدة

 عماف.

 ،  دار المسيرة.1، طناهج وطرؽ التدريسالمجموعة الشاممة في الم(. 2011) .الحريري، رافدة

أثر استخداـ استراتيجية التعمـ المعكوس في تنمية التفكير (. 2016) حمدا ا ، أمؿ فايز صالح.

رسالة ماجستير غير  ، االستقرائي لدى طالبات الصؼ الثامف في مادة قو اعد المغة العربية

 ، جامعة الشرؽ األوسط.منشورة

(. اثر استراتيجية التعمـ التعاوني في اكتساب المفاىيـ النحوية وتنمية 2017) .رائدة حسيف حميد،

مجمة كمية ميارات التفكير الناقدلدى طالبات الصؼ الخامس العممي في مادة قواعد المغة العربية. 

577-، ص)(25( ، العدد )6لمجمد )، جامعة بابؿ، التربية االساسية لمعمـو التربوية واإلنسانية

549) 
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أثر الببلغة باستراتيجية االستقصاء الحر في التفكير الناقد  .(2014) .،أحمد ياسيف جاسـلخالديا

مجمة كمية التربية واستيعاب المفاىيـ الببلغية لدى طبلب الصؼ الخامس األدبي ، العراؽ ، 

 (237-247، ص)(26( ، العدد )6عة بابؿ، لمجمد )،جام االساسية لمعمـو التربوية واإلنسانية

، ، دار يافا لمنشر، عماف، 1ط. أصوؿ التدريس" النظري والعممي. (2014) ، أحمد عيسى.داود

 األردف

واقع ممارسة معممي المغة العربية لممرحمة األساسية العميا الستراتيجيات (. 2014الدرؾ، ميراف. )

عة القدس ، . رسالة ماجستير غير منشورة، جامالتدريس وعالقته باتجاهاتهـ نحو مهنة التدريس

 .فمسطيف

فاعمية تدريس المغة العربية بأسموب الحوار في تحصيؿ طمبة  . (2012الرشيدي، أحمد عنيزاف.)

. رسالة ماجستير غيرمنشورة، جامعة الشرؽ الصؼ التاسع وتفكيرهـ االستقرائي بدولة الكويت

 األوسط .

في تنمية التحصيؿ الدراسي و  (. فاعمية استراتيجية التعمـ التعاوني2013). الزعبي، سوداف حمد

الميارات االجتماعية لدى التبلميذ ذوي صعوبات تعمـ الرياضيات في المرحمة المتوسطة 

 (60-15، ص )(108(، العدد )27) ،، الكويت، المجمدالمجمة التربويةبدولةالكويت. 

الويب )الويب  أثر استخداـ استراتيجية الرحبلت المعرفية عبر (.2017). الزعبي، عبد ا سالـ

كويست( في تدريس مادة العموـ في تنمية ميارات التفكير العممي وفيـ طبيعة العمـ لدى طالب 

 .مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربويةالصؼ الثامف األساسي، 

نموذج مقترح لدرس الحفاظ عمى البيئة باستخداـ استراتيجية  (.2017سميمة وقارة، مريـ. ) سايحي،

مجمة دراسات لجامعة عمار الذىني كتاب التربية االسبلمية السنة الخامسة ابتدائي نموذجا،  العصؼ

 (.53( العدد)20، الجزائر، المجمد ) ثميجي األغواط
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(. استخداـ التعمـ القائـ عمى االستقصاء في تنمية 2017عبلء الديف حسيف إبراىيـ. ) ،سعودي 

، مصر ،   مجمة القراءة والمعرفةى طبلب المرحمة الثانوية. الكتابة اإلقناعية والوعي بمياراتيا لد

 (.183( العدد )15المجمد )

مجمة (. فاعمية التعمـ التعاوني في تدريس مادة اإلخراج المسرحي. 2015السبلمي، عامر سالـ. )

 (.88(، العدد)21، المجمد )كمية التربية 

بيئة تعمـ إلكترونى تشاركى فى تنمية فاعمية تصميـ . (2016) .مصطفى عبد الرحمف طو السيد،

مجمة مفاىيـ محركات بحث الويب غير المرئية ومعتقدات الكفاءة الذاتية لدى طبلب كمية التربية ، 

 (23-132(، ص )174 )، مصر، عددالقراءة والمعرفة 

لعربية (. االستراتيجيات التعميمية التي يستخدميا معممو المغة ا2014) .صوماف، أحمد إبراىيـ رشيد

مجمة في المدارس الحكومية األردنية مف وجية نظر المعمميف أنفسيـ وعبلقتيا ببعض المتغيرات، 

 (45-67، ص)(2(، العدد)  9، المجمد) جامعة الخميؿ لمبحوث

أثر استخداـ طريقة العصؼ الذىني في تنمية مياراتالمغة العربية  .(2016)الصويكري، محمد عمي .
 (5)المجمد  المجمة الدولية التربوية المتخصصة.يرية واتجاىاتيف نحوىا لدي طالب السنة التحض

 (7)العدد 

. دار اسامو لمنشر والتوزيع، عماف ، المعمـ واستراتيجيات التعمـ الحديث(. 2009) الصيفي، عاطؼ.

 االردف.

 مقارنة اثر خرائط المفاىيـ وطريقة المحاضرة في التحصيؿ (.2013) .أميره أبراىيـ ،عباس

 (213-224، )(30( ، العدد )5ة بابؿ. المجمد )، جامعمجمة العمـو االنسانية .واالستبقاء



..6 

 

(. فاعمية استراتيجية العصؼ الذىني اإللكتروني في تدريس 2014). عبد الرحيـ، دعاء محمد سيد

 مجمة عمـو اجتماعية بكمية التربية( لطالبات الفرقة الثالثة  1مقرر طرؽ التدريس الخاصة ) 

 (.55(العدد )3مصر، مجمد )،

(. فاعمية اختبلؼ حجـ مجموعات التشارؾ في العصؼ الذىني 2015)   عبد السميع، ىنادي.

، مجمة دراسات في التعميـ الجامعياإللكتروني لتنمية ميارات التفكير لدى طبلب تكنولوجيا التعميـ ، 

 .(30)العدد 

، مجمة القراءة والمعرفةت تنمية الفيـ القرائي، (. استراتيجيا2012) عبد الغني، أميمة بكري حسيف.

 (.130(، العدد)3مصر، مجمد)

فاعمية استخداـ الخرائط العقمية اإللكترونية في إكساب مفاىيـ  .(2015). عبد المنعـ، رانية عبد ا

 مجمة العمـوتكنولوجيا التعميـ لدى الطالبات المعممات في كمية التربية في جامعة األقصى بغزة، 

 (1(، العدد)27، المجمد )التربوية

استراتيجيات التدريس في القرف الحادي والعشريف (. 2007سييمة. ) ،عبيدات، ذوقاف وأبو السميد

 ، دار الفكر.1. طدليؿ المعمـ والمشرؼ التربوي

استراتيجيات حديثة في التدريس (. 2006العبيدي، ىاني ، الدليمي، طة ، أبو الرز، جماؿ. )

 ، جدارا لمكتاب العالمي، عماف ، األردف.2ط .والتقويـ

(. أثر برنامج تعميمي قائـ عمى استراتيجيات الحوار والمناقشة في 2017) سياد عبد ا بني. عطا،

 (. 1(، العدد )23،اليمف ، المجمد ) مجمة الدراسات االجتماعية .تنمية مفاىيـ األمف الفكري

، دار الشروؽ لمطباعة 1،طليب تدريس المغة العربيةالكافي في أسا(. 2006) عطية، محسف عمي.

 والنشر. 
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الشتقاؽ التمقائي لواجهات المستخدـ في التعميـ االلكتروني ا(. 2016العقاد، محمد فوزي. )
. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة السوداف لمعموـ والتكنولوجيا،  باستعماؿ مخطط انتقاؿ الحاالت

 السوداف.
استراتيجيات التدريس و أساليب التقويـ المستخدمة في برنامج (. 2011) محسف.العقيمي، عبد ال

 إعداد معمـ المغة العربية في كميات المعمميف في المممكة العربية السعودية : دراسة تحميمية

(. استراتيجيات التدريس و أساليب التقويـ المستخدمة في برنامج 2011العقيمي، عبدالمحسف . )

مجمة لمغة العربية في كميات المعمميف في المممكة العربية السعودية : دراسة تحميمية ، إعداد معمـ ا

 ( 99 – 146 ص) ،1،ج  146مصر ، ع  –) جامعة األزىر (  التربية

(. تداخؿ التعمـ التعاوني واالكتشاؼ الموجو واثره في تطوير بعض 2016) .عمواف، رنا عبد المجيد

 (.95(،العدد)22، المجمد)مجمة كمية التربية االساسية.ميارات كرة السمة لمطالبات 

(. فاعمية استخداـ تطبيؽ ببلؾ بورد لمتعمـ 2017زىرة عبد الرب.)، عمر، روضة أحمد و المصعبي

( في تنمية  االتجاىات نحو التعمـ اإللكتروني النقاؿ لدى Black board Mobile learnالنقاؿ )

 (7( العدد)6، المجمد)وية المتخصصةالمجمة التربطالبات جامعة نجراف. 

(. أثر تدريس مقرر ميارات االتصاؿ الكترونيا بنظاـ الببلؾ بورد 2014عمر، عمي الورداني عمي .)

عمى تنمية الجوانب المعرفية المرتبطة بالمقرر ورضا طبلب السنة التحضيرية بجامعة الدماـ نحو 

 1( ج 4، العدد) بويةمجمة العمـو التر توظيؼ الببلؾ بورد في التدريس. 

(. درجة ممارسة معممي المغة العربية لبلستراتيجيات التدريسية البلزمة لتنفيذ 2015العنزي، سالـ. )

مصر ، – مجمة القراءة والمعرفةالمناىج المطورة فى المرحمة المتوسطة بمدينة الرياض .

 96-49( الصفحات 168العدد)

 ، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، األردف.1. طلى التدريسالمدخؿ إ(. 2003الفتبلوي، سييمة محسف. )
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أثر برنامج عبلجي قائـ عمى طريقة العصؼ الذىني  (.2017) ،محمد.فضيمة، تيعشاديف وىيزوـ 

مجمة في تحسيف   مستوى الفيـ القرائي لدى تبلميذ صعوبات القراءة في السنة الرابعة ابتدائي. 

 (.51الجزائر، العدد) دراسات لجامعة عمار ثميجي األغواط,

 استخداـ الطريقة االستقرائية في تعميـ قواعد المغة العربية لترقية مهارة الكتابة( . 2011طاني .)ف

 رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة موالنا مالؾ ابراىيـ االسبلمية الحكومية ، ماالنج ، اندونيسيا.

في تدريس العموـ في تنمية ميارات التفكير  (. أثر استخداـ العصؼ الذىني2014) .احمد ،القرارعة

مجمة جنوب االردف ،  –اإلبداعي لدى طمبة الصؼ السابع األساسي في مدارس محافظة الطفيمة 

 (.4(، العدد)28، المجمد )جامعة النجاح لألبحاث

(. اثر استخداـ طريقتى االستقراء والقياس فى تحصيؿ طالبات الصؼ 2008. )، عائشة إدريسالكبلؾ
 ، جامعة الموصؿ، العراؽ مجمة أبحاث كمية التربية األساسيةاالوؿ المتوسط ، 

أثر استخداـ استراتيجية تدمج االستقصاء العممي ( .2016المبحوح ، أماف عبد الحي محمود .)

ة التربية ، كمي والعصؼ الذهني في تنمية الوعي البيئي لدى طالبات الصؼ السادس األساسي بغزة

 غػزة.، إلسبلمية، الجامعػػة ا

أثر استراتيجية العصؼ الذىني  .(2013) مكي فرحاف كريـ. محسف، شكري عز الديف واإلبراىيمي،

 ( .29(، العدد) 17، مجمد )مجمة العمـو التربويةفي تدريس مادة الببلغة والتطبيؽ، 

 عارؼ ، جمعية الم1، ط التدريس طرائؽ واستراتيجيات(. 2011مركز نوف لمتأليؼ والترجمة .)
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أثر تطبيؽ الطريقة االستقرائية فى استيعاب قواعد المغة العربية لتالميذ مدرسة  .(2013مستقيـ .)

رسالة ماجستير غير  سنف كونوعجاتى االبتدائية اإلسالمية فمومبوف, دوكور, سورور, سمارنجى .

 منشورة ، كمية التربية ،جامعة سبلتيجا االسبلمية الحكومية .

(. أثر استراتيجية العصؼ الذىني في تنمّية ميارات القراءة الناقدة لدى 2016) .منسي، غادة خميؿ

مجمة جامعة الشارقة لمعمـو طمبة الصؼ السادس االبتدائي في األردف واتجاىاتيـ نحو القراءة،

 (.1(، العدد ) 13، المجمد) اإلنسانية واالجتماعية

اعمية استراتيجية التعمـ التشاركي اإللكتروني (. ف2016منى، سعد الغامدي وعافشي، ابتساـ عباس. )

في تنمية التفكير الناقد والثقة بالنفس لدى طالبات كمية التربية. بجامعة األميرة نورة بنت عبد 

 الرحمف.

تطوير نموذج تدريس النحو في ضوء نظرية التعمـ البنائية (. 2016) ناسوتيوف، شاه خالد.
. كمية العموـ اإلنسانية، جامعة موالنامالؾ إبراىيـ بية وأدبهابالتطبيؽ عمى طمبة قسـ المغة العر 

 إندونيسيا. –اإلسبلمية الحكومية، ماالنج
أثر التدريس بنموذج االستقصاء في تنمية التفكير العممي  (.2014) .، عبد ا بف عقموالياشـ

مجمة العمـو لة الكويت . واالتجاىات اإليجابية نحو القضايا البيئية لدى طمبة المرحمة الثانوية بدو 
 (.2(،)العدد ) 15، المجمد ) التربوية والنفسية

 
(.  درجة استخداـ التعميـ اإللكتروني في تدريس مواد المغة العربية لطمبة 2017وحشة، روال عمي. )

(، 7(، العدد)6، المجمد ) المجمة التربوية المتخصصةجامعة نجراف في المممكة العربية السعودية. 
 (79-67ص)
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 (1ممحؽ )

 السادة المحكميف  سماءأ                         
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 السادة المحكميف سماءأ
 اسـ الجامعة  المينة التخصص االسـ الرقـ
ساليب تدريس أ دكتوراه محسف عدس  .1

 / عمـو
 جامعة القدس دكتور

ساليب تدريس دكتوراه أ عفيؼ زيداف   .2
 / عمـو

 امعة القدسج دكتور

ماجستير  / لغة  كـر االشقرأ  .3
 عربية

مديرية التربية  مشرؼ تربوي
 والتعميـ

 جامعة الخميؿ دكتور / رياضيات دكتوراة براىيـ ابو عقيؿإ  .4
 جامعة الخميؿ دكتور عمـ نفس /  دكتوراه نبيؿ الجندي  .5
ماجستير  / لغة  نضاؿ بدر   .6

 انجميزية
مديرية التربية   مشرؼ تربوي

 عميـوالت
 جامعة الخميؿ دكتور عمـ نفس دكتوراه جماؿ ابو مرؽ   .7
ساليب تدريس أ دكتوراه محمد شاىيف  .8

 / لغة عربية
جامعة القدس  دكتور

 المفتوحة
ساليب تدريس دكتوراه أ عادؿ رياف  .9

 /رياضيات
جامعة القدس  دكتور

 المفتوحة
 جامعة بيت لحـ دكتور ساليب تدريسأدكتواره  محمد زغارنة  .10
بكالوريوس  / لغة  حمد الطيطي م  .11

 عربية
مديرية التربية   مشرؼ تربوي

 والتعميـ
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 ( 2ممحؽ )

  المدرسيف استبانة
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 جامعة القدس                                                              

   الدراسات العميا
 كمية العمـو التربوية  

 
 استبانة

 لتحية بعد ا
   

ة غة العربي  لدى مدرسي الم   الس ائدة ةدريسي  االستراتيجيات الت  ) :تقوـ الباحثة بإجراء دراسة بعنواف     
، وذلؾ استكمااًل لمتطمبات نيؿ درجة الماجستير في أساليب (ة وسبؿ تطويرهافي الجامعات الفمسطيني  

اإلجابة عمى فقرات ىذه االستبانة، وذلؾ بما يتفؽ ـ بكرّ مف حضرتكـ التّ  اة، لذا نرجو غة العربيّ تدريس المّ 
عممًا بأف بيانات ىذه الدراسة لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط، وستعامؿ  مع وجية نظركـ،
 بالسرية التامة.

 شاكريف لكـ حسف تعاونكـ،،،
                 الباحثة                                                                     

                                                  
 القسـ األوؿ:  )بيانات أولية(

 ( في مربع اإلجابة التي تتفؽ مع حالتؾ x الرجاء وضع إشارة )
 

  ذكر                      الجنس (1
 أنثى  

  الجامعة (2

    القدس )أبو ديس( 

  الخميؿ 

 بيت لحـ 

  

  الَنجاح 
 بير زيت 

 سنوات 10أكثر مف        سنوات 10-5مف    سنوات 5أقؿ مف    سنوات الخبرة  (3
 غير متفرغ  متفرغ  الحالة الوظيفية (4
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  : )أ(القسـ الثاني
محاضر في الجامعات ك في سمـ اإلجابة الذي يتفؽ مع وجية نظرؾ)×( الرجاء وضع عبلمة 

 الفمسطينية
 

الر االستراتيجية
 قـ

كبيرة  الفقرات
 جدا

قميمة   قميمة متوسطة كبيرة
 جدا

ضرة
محا

ال
 

      ميد لموضوع المحتوى المعرفيأ  .1
      حدد األفكار الرئيسة لمموضوع في بدايتوأ  .2
      شرح الموضوع شرحا توضيحيا بطريقة اإللقاءأ  .3
مـ بالمواقؼ الحياتية لمطمبة مف ربط نتاجات التعأ  .4

 خبلؿ األمثمة
     

فرصو في نياية المحاضرة لطرح  الطمبة عطيأ  .5
 األسئمة 

     

      رفض تبادؿ األفكار أو المداخبلت أثناء اإللقاءأ  .6
      لتوفير الوقت والجيدستخدـ اإللقاء أ  .7
لخص األفكار الرئيسة لمضاميف المحتوى المعرفي أ  .8

 لسبورةعمى ا
     

وظؼ التقنيات والوسائؿ التعميمية في العروض أ  .9
 التوضيحية لممادة

     

وجو الطمبة نحو مصادر تعميمية ذات صمة أ  .10
 بالمحتوى المعرفي

     
شة
مناق

ال
وار 

والح
 

      عرض الموضوع المطروح لمنقاشأ  .11
      ناقش بعض األفكار واآلراء مع الطمبة  أ  .12
      عمى تقّبؿ الرأي والرأي اآلخرشجع الطمبة أ  .13
      مناقشة مسألة معينة بأنفسيـ لفسح المجاؿ لمطمبة أ  .14
      شجع الطمبة عمى إثارة فكرة لغرض المناقشةأ  .15
      ثيرة لمنقاش والحوارطرح اسئمة مأ  .16
      وظؼ النقاش لطرح المحتوى المعرفيأ  .17
      تقبؿ إجابات الطمبة وأعمؽ عميياأ  .18

اال س تق ص       ابرةسمح بطرح أسئمة اعتمادا عمى إجابات أسئمة سأ  .19 اء
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      عطي مشكمة لمطمبة دوف تقديـ طرؽ الحؿ أ  .20
      محتوى معرفي طمب مف الطمبة جمع معمومات حوؿأ  .21
 الطمبة أسئمة مفتوحة النياية تثير تفكير طرحأ  .22

 
     

كير لمساعدتيـ قدـ لمطمبة أنشطة متنوعة مثيرة لمتفأ  .23
 ليتوصموا إلى المعرفة بأنفسيـ 

     

      عطي الطمبة فرصة لمتخيؿ والتخميف  والتفكيرأ  .24
      شجع الطمبة عمى المثابرة لغاية الوصوؿ إلى النتائج أ  .25
 راعي الفروؽ الفردية بينيـ في القدرات والذكاءاتأ  .26

     
     

كبيرة  الفقرات  االستراتيجية
 جداً 

قميمة  قميمة  متوسطة يرةكب
 جداً 

عمـ
الت

وني 
تعا
ال

 

      يتيح لمطمبة االعتماد المتبادؿ اإليجابأ  .27
       معززا لتعمميـ مف بعضيـ البعضتيح لمطمبة تفاعبل أ  .28
الميارات االجتماعية التي  حرص عمى توظيؼأ  .29

 أثناء العمؿ في مجموعاتيتطمبيا التعاوف 
     

فراد المجموعة لمقياـ بالميمات وزع األدوار عمى أأ  .30
  التعميمية وانجازىا 

     

عمؿ المجموعة بناء عمى انجاز الميمات قيـ أ  .31
 التعميمية 

     

قدـ التوجييات واإلرشادات لمطمبة أثناء العمؿ في أ  .32
  مجموعات

     

نمي أسموب التعمـ الذاتي لدى الطمبة مف خبلؿ أ  .33
 تعاونيـ مع زمبلئيـ

     

نمي دافعية الطمبة نحو العمؿ الجماعي والمسؤولية أ  .34
 تجاه اآلخريف 

     

صؼ
الع

ني 
لذه
ا

 

زود الطمبة بمجموعة مف القواعد لتوليد األفكار دوف أ  .35
 إصدار األحكاـ 

     

      ماشجع التفكير الموجو نحو حؿ مشكمة أ  .36
      ثير حوارا مفتوحا لتقبؿ أفكار الطمبة وآرائيـ أ  .37
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تفكير الطمبة لطرح حموؿ لؤلسئمة المعروضة  ثيرأ  .38
 عمييـ

     

نوع مضاميف األسئمة لتراعي الفروؽ في قدرات أ  .39
 الطمبة 

     

طرح أسئمة سابرة تتعمؽ بموضوع معيف لشحذ تفكير أ  .40
 الطمبة 

     

      لمطمبة مناخا يساعد عمى المرونة واالبتكارىيئ أ  .41
      كاف محدد حسب الوقت دوف األفكار المقترحة في مأ  .42
      ـ األفكار المطروحة مف قبؿ الطمبة قيّ أ  .43

ئية
تقرا
الس
ا

 
 

تسمسؿ منطقيا في عرض المحتوى المعرفي وصوال أ  .44
 لمنتائج 

     

قدـ أمثمة متنوعة تساعد الطمبة لموصوؿ إلى القواعد أ  .45
 العامة 

 

     

تساعدىـ تيح لمطمبة التأمؿ في األفكار الجزئية التي أ  .46
 عمى ربط المحتوى المعرفي ككؿ 

     

      كمؼ الطمبة باستقراء الظواىر المطردة مف األمثمة أ  .47
      طمب مف الطمبة توظيؼ ما تعمموه في مواقؼ مشابوأ  .48
المعمومة لمتوصؿ إلييا  ى تثبيتساعد الطمبة عمأ  .49

 بأنفسيـ 
     

جية
تنتا
الس
ا

 

       ة المقاءعرض القاعدة العامة مف بدايأ  .50
      عزز القاعدة باألمثمة التطبيقية أ  .51
كمؼ الطمبة بتحميؿ المعمومات وتنظيميا لمتوصؿ أ  .52

 إلى استنتاجات محددة
     

كمؼ الطمبة بتقديـ أمثمة توضح استيعابيـ لمقاعدة أ  .53
  العامة 

     

نظـ إجابات الطمبة عمى أساس منطقي يؤدي لتثبيت أ  .54
 المادة 

     

     قّيـ مدى استنتاج الطمبة لممفاىيـ واألفكار المطروحة أ  .55
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 في المحتوى المعرفي
طرح أسئمة تساعدني عمى تقييـ قدرة الطمبة عمى أ  .56

 ربط العاـ بالخاص
     

 
 مثمرة وناجحة؟ االستراتيجات التدريسية لتكوفسبؿ  لتطويرب. ما مقترحاتكـ 

-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------- 
 
 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 



.2. 

 

 
 
 
 

 ( 3ممحؽ )
     

 استبانة الطمبة
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 جامعة القدس                                                              

   الدراسات العميا
 كمية العمـو التربوية  

 
 استبانة

 بعد التحية 
   

ة غة العربي  لدى مدرسي الم   الس ائدة ةدريسي  االستراتيجيات الت  ) :دراسة بعنواف تقوـ الباحثة بإجراء     
، وذلؾ استكمااًل لمتطمبات نيؿ درجة الماجستير في أساليب (ة وسبؿ تطويرهافي الجامعات الفمسطيني  

ذلؾ بما يتفؽ ـ باإلجابة عمى فقرات ىذه االستبانة، و كرّ مف حضرتكـ التّ  اة، لذا نرجو غة العربيّ تدريس المّ 
عممًا بأف بيانات ىذه الدراسة لف تستخدـ إال ألغراض البحث العممي فقط، وستعامؿ  مع وجية نظركـ،
 بالسرية التامة.

 شاكريف لكـ حسف تعاونكـ،،،
 الباحثة                                                                                     

                                                  
 القسـ األوؿ:  )بيانات أولية(

 ( في مربع اإلجابة التي تتفؽ مع حالتؾ  x  الرجاء وضع إشارة )
 

  ذكر                      الجنس(1
 أنثى  

  الجامعة(2

    القدس )أبو ديس( 

  الخميؿ 

 بيت لحـ 

  

  الَنجاح 
 بير زيت 

 الثالثة       الثانية   األولى   (السنة الدراسية3
  الرابعة 
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  : )أ(القسـ الثاني   
 في الجامعات الفمسطينية كطالب في سمـ اإلجابة الذي يتفؽ مع وجية نظرؾ)×( الرجاء وضع عبلمة 

الر االستراتيجية
 قـ

كبيرة  الفقرات
 جدا

قميمة  قميمة توسطةم كبيرة
 جدا

ضرة
محا

ال
 

      د لموضوع المحتوى المعرفيميّ ي  .1
      حدد األفكار الرئيسة لمموضوع في بدايتوي  .2
      شرح الموضوع شرحا توضيحيا بطريقة اإللقاءي  .3
ربط نتاجات التعمـ بالمواقؼ الحياتية لمطمبة مف ي  .4

 خبلؿ األمثمة
     

فرصو في نياية المحاضرة لطرح  الطمبة عطيي  .5
 األسئمة 

     

      رفض تبادؿ األفكار أو المداخبلت أثناء اإللقاءي  .6
      لتوفير الوقت والجيدستخدـ اإللقاء ي  .7
مخص األفكار الرئيسة لمضاميف المحتوى المعرفي ي  .8

 عمى السبورة
     

وظؼ التقنيات والوسائؿ التعميمية في العروض ي  .9
 التوضيحية لممادة

     

يمية ذات صمة وجو الطمبة نحو مصادر تعمي  .10
 بالمحتوى المعرفي

     
شة
مناق

ال
وار 

والح
 

      عرض الموضوع المطروح لمنقاشي  .11
      ناقش بعض األفكار واآلراء مع الطمبة  ي  .12
      شجع الطمبة عمى تقّبؿ الرأي والرأي اآلخري  .13
      مناقشة مسألة معينة بأنفسيـ لفسح المجاؿ لمطمبة ي  .14
      إثارة فكرة لغرض المناقشة شجع الطمبة عمىي  .15
      ثيرة لمنقاش والحوارطرح اسئمة مي  .16
      وظؼ النقاش لطرح المحتوى المعرفيي  .17
      تقبؿ إجابات الطمبة وأعمؽ عميياي  .18

صا
ستق

اال
 ء

      ابرةسمح بطرح أسئمة اعتمادا عمى إجابات أسئمة سي  .19
      عطي مشكمة لمطمبة دوف تقديـ طرؽ الحؿ ي  .20
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      محتوى معرفي طمب مف الطمبة جمع معمومات حوؿي  .21
 الطمبة أسئمة مفتوحة النياية تثير تفكير طرحي  .22

 
     

قدـ لمطمبة أنشطة متنوعة مثيرة لمتفكير لمساعدتيـ ي  .23
 ليتوصموا إلى المعرفة بأنفسيـ 

     

      عطي الطمبة فرصة لمتخيؿ والتخميف  والتفكيري  .24
      الطمبة عمى المثابرة لغاية الوصوؿ إلى النتائج شجع ي  .25
 راعي الفروؽ الفردية بينيـ في القدرات والذكاءاتي  .26

     
     

الر االستراتيجية
 قـ

كبيرة  الفقرات
 جداً 

قميمة  قميمة  متوسطة كبيرة
 جداً 

عمـ
الت

وني 
تعا
ال

 

      يتيح لمطمبة االعتماد المتبادؿ اإليجابي  .27
       معززا لتعمميـ مف بعضيـ البعضبة تفاعبل تيح لمطمي  .28
الميارات االجتماعية التي  حرص عمى توظيؼي  .29

 أثناء العمؿ في مجموعاتيتطمبيا التعاوف 
     

وزع األدوار عمى أفراد المجموعة لمقياـ بالميمات ي  .30
  التعميمية وانجازىا 

     

عمؿ المجموعة بناء عمى انجاز الميمات قيـ ي  .31
 عميمية الت

     

قدـ التوجييات واإلرشادات لمطمبة أثناء العمؿ في ي  .32
  مجموعات

     

نمي أسموب التعمـ الذاتي لدى الطمبة مف خبلؿ ي  .33
 تعاونيـ مع زمبلئيـ

     

نمي دافعية الطمبة نحو العمؿ الجماعي والمسؤولية ي  .34
 تجاه اآلخريف 

     

صؼ
الع

ني 
لذه
ا

 

القواعد لتوليد األفكار دوف  زود الطمبة بمجموعة مفي  .35
 إصدار األحكاـ 

     

      ماشجع التفكير الموجو نحو حؿ مشكمة ي  .36
      ثير حوارا مفتوحا لتقبؿ أفكار الطمبة وآرائيـ ي  .37
     ثير تفكير الطمبة لطرح حموؿ لؤلسئمة المعروضة ي  .38
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 عمييـ
نوع مضاميف األسئمة لتراعي الفروؽ في قدرات ي  .39

 ة الطمب
     

طرح أسئمة سابرة تتعمؽ بموضوع معيف لشحذ تفكير ي  .40
 الطمبة 

     

      لمطمبة مناخا يساعد عمى المرونة واالبتكارييئ ي  .41
      دوف األفكار المقترحة في مكاف محدد حسب الوقت ي  .42
 ـ األفكار المطروحة مف قبؿ الطمبة قيّ ي  .43

 
     

ئية
تقرا
الس
ا

 
 

عرض المحتوى المعرفي وصوال  تسمسؿ منطقيا فيي  .44
 لمنتائج 

     

قدـ أمثمة متنوعة تساعد الطمبة لموصوؿ إلى القواعد ي  .45
 العامة 

 

     

تيح لمطمبة التأمؿ في األفكار الجزئية التي تساعدىـ ي  .46
 عمى ربط المحتوى المعرفي ككؿ 

     

      كمؼ الطمبة باستقراء الظواىر المطردة مف األمثمة ي  .47
      طمب مف الطمبة توظيؼ ما تعمموه في مواقؼ مشابوي  .48
المعمومة لمتوصؿ إلييا  ى تثبيتساعد الطمبة عمي  .49

 بأنفسيـ 
     

جية
تنتا
الس
ا

 

       عرض القاعدة العامة مف بداية المقاءي  .50
      عزز القاعدة باألمثمة التطبيقية ي  .51
ؿ كمؼ الطمبة بتحميؿ المعمومات وتنظيميا لمتوصي  .52

 إلى استنتاجات محددة
     

كمؼ الطمبة بتقديـ أمثمة توضح استيعابيـ لمقاعدة ي  .53
  العامة 

     

ـ إجابات الطمبة عمى أساس منطقي يؤدي لتثبيت نظَ ي  .54
 المادة 

     

     قّيـ مدى استنتاج الطمبة لممفاىيـ واألفكار المطروحة ي  .55
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 في المحتوى المعرفي
عمى تقييـ قدرة الطمبة عمى طرح أسئمة تساعدني ي  .56

 ربط العاـ بالخاص
     

 
 ب. ما مقترحاتكـ لتكوف سبؿ التطوير ناجحة ومثمرة؟

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------

-------- 
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 فهرس المحتويات

 الصفحةرقـ   المحتوى

 أ إقرار

 ب اإلىداء

 ت شكر وتقدي

 ث ممخص الدراسة بالمغة العربية

 ح بالمغة األجنبية ممخص الدراسة

  : خمفية الدراسة وأهميتهاالفصؿ األوؿ

 1  المقدمة1.1 

 3 مشكمة الدراسة  2.1 

 3 الدراسة أىداؼ 3.1

 3 أسئمة الدراسة 4.1

 4 فرضيات الدراسة 5.1

 5 الدراسة أىمية6.1 

 5 الدراسة حدود7.1 

 6 مصطمحات الدراسة  8.1

  الفصؿ الثاني :االطار النظري والدراسات السابقة 

 7 اإلطار النظري  1.2
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 7 لغة التدريس1.1.2

 9 يةاالستراتيجيات التدريس2.1.2 

 11 التدريس خصائص استراتيجيات 3.1.2

 11 مكونات استراتيجية التدريس4.1.2 

 12 تصنيؼ استراتيجيات التدريس  5.1.2

 12 معايير اختيار استراتيجية التدريس المبلئمة  6.1.2

 13 بعض االستراتيجيات التدريسية السائدة  2.1.2 

  )عربية واجنبية( الدراسات السابقة2.2 

العربية التي تناولت االستراتيجيات التدريسية ) المحور االوؿ: الدراسات  1.1.2 
المحاضرة ، الحوار والمناقشة، االستقصاء، التعمـ التعاوني ، العصؼ الذىني، 

 االستقرائية ، االستنباطية(

42 

المحور الثاني : الدراسات االجنبية التي تناولت االستراتيجيات التدريسية 2.2.2 
االستقصاء، التعمـ التعاوني ، العصؼ الذىني، ) المحاضرة ، الحوار والمناقشة، 

 االستقرائية ، االستنباطية(

51 

 55 التعميؽ عمى الدراسات السابقة 3.2.2

  المنهجية ) الطريقة واالجراءات(  : الثالثالفصؿ 

 63 مقدمة:  1.3

 63 دراسةمنيج ال 2.3

 63  لممدرسيفدراسة مجتمع ال3.3 .1

 64 مبة مجتمع الدراسة لمط 38282

 64 لمطمبةعينة الدراسة  4.3
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 65 أدوات الدراسة 5.3

 65  لممدرسيفدراسة أداة ال1.5.3 

 66 لمطمبةدراسة أداة ال2.5.3 

 66 لممدرسيفدراسة اصدؽ أداة ال 3.5.3

 68 لمطمبةدراسة صدؽ أداة ال4.5.3 

 70 لممدرسيفدراسة ثبات أداة ال 5.5.3 

 70 لمطمبةدراسة ثبات أداة ال 58482 

 71 لممدرسيفدراسة خطوات تطبيؽ ال68482

 72 لمطمبةدراسة خطوات تطبيؽ ال 8.5.3

 72 لممدرسيفدراسة متغيرات ال6.3  

 72 لمطمبةدراسة متغيرات ال 7.3

 73 المعالجة اإلحصائية8.3  

 74 تصحيح المقياس 9.3

  الفصؿ الرابع : نتائج الدراسة 

 75 ة بالسؤاؿ األوؿالنتائج المتعمق  :1.1.4

 81 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني 2.1.4

 86 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث 3.1.4

 88 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع 4.1.4
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  الفصؿ الخامس : مناقشة النتائج والتوصيات

 93 مناقشة النتائج السؤاؿ األوؿ 1.5

 94 مناقشة النتائج السؤاؿ الثاني 2.5

 96 الثالثالسؤاؿ مناقشة النتائج   3.5

 97 مناقشة النتائج السؤاؿ الرابع 4.5

 99 سبؿ التطوير 484

 117 التوصيات والمقترحات 584

 118 قائمة المراجع والمصادر

 129 المبلحؽ

 146 فيرس الجداوؿ

 148  فيرس االشكاؿ

 149 فيرس المبلحؽ

 

 هرس الجداوؿف

 حةالصف الجدوؿ رقـال

 64 :  خصائص المجتمع الديموغرافية) لممدرسيف(((1.3الجدوؿ    18
 65 خصائص المجتمع الديموغرافية ) لمطمبة(( : 2.3الجدوؿ)    28
 (Pearson correlation( :  نتائج معامؿ االرتباط بيرسوف )3.3الجدوؿ رقـ)   38

 لمصفوفة ارتباط فقرات أداة الدراسة مع 
66 
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 (Pearson correlationتائج معامؿ االرتباط بيرسوف )( :  ن4.3الجدوؿ رقـ )  48
 لمصفوفة ارتباط فقرات أداة الدراسة مع الدرجة الكمية لكؿ فقرة.

68 

 70 نتائج معامؿ كرونباخ ألفا لثبات أداة الدراسة ( :   5.3الجدوؿ رقـ )   58
 71 نتائج معامؿ كرونباخ ألفا لثبات أداة الدراسة : ( 6.3الجدوؿ رقـ )    68
 74 مفاتيح التصحيح ( 7.3جدوؿ)  78
: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية االستراتيجيات ( 1.4جدوؿ )ال  88

الّتدريسّية الّسائدة لدى مدرسي الّمغة العربّية في الجامعات الفمسطينّية وسبؿ 
 تطويرىا مف وجية نظر المدرسيف.

75 

ات المعيارية االستراتيجيات : المتوسطات الحسابية واالنحراف( 2.4الجدوؿ)  98
الّتدريسّية الّسائدة لدى مدرسي الّمغة العربّية في الجامعات الفمسطينّية وسبؿ 

 تطويرىا مف وجية نظر الطمبة.

81 

: المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد  ( 3.4الجدوؿ )  108
مدرسي المغة العربية  في  المجتمع  نحو االستراتيجيات التدريسية السائدة لدى

الجامعات الفمسطينية وسبؿ تطويرىا مف وجية نظر المدرسيف والمدرسات تعزى 
 إلى متغير )الجنس، الجامعة، سنوات الخبرة، الحالة الوظيفية(؟

87 

: نتائج اختبار ت لداللة الفروؽ  في االستراتيجيات التدريسية ( 4.4جدوؿ )ال  118
 عربية  في الجامعات الفمسطينية وفقًا لمتغير الجنس                          السائدة لدى مدرسي المغة ال

89 

: المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد ( 5.4جدوؿ)ال   128
العينة نحو االستراتيجيات التدريسية      السائدة لدى مدرسي المغة العربية  في 

 ظر الطمبة تعزى إلى متغير الجامعةالجامعات الفمسطينية مف وجية ن

89 

: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ  في ( 6.4الجدوؿ)      138
االستراتيجيات التدريسية السائدة لدى مدرسي المغة العربية  في الجامعات 

 الفمسطينية مف وجية نظر الطمبة  تبعًا لمتغير الجامعة                  

89 

( : نتائج اختبار توكي لممقارنات البعدية في يتضح مف الجدوؿ 7.4الجدوؿ )  148
السابؽ وجود فروقات ظاىرية بيف إجابات طمبة  المغة العربية في الجامعات 

 الفمسطينية تبعا لمتغير الجامعة                 

90 

( : المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد 8.4الجدوؿ)   158
نة نحو االستراتيجيات التدريسية السائدة لدى مدرسي المغة العربية  في العي

 الجامعات الفمسطينية مف وجية نظر الطمبة تعزى إلى متغير السنة الدراسية

90 
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: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لمفروؽ  في االستراتيجيات 9.4) الجدوؿ )  168
ة  في الجامعات الفمسطينية مف وجية العربي التدريسية السائدة لدى مدرسي المغة

 نظر الطمبة  تبعًا لمتغير السنة الدراسية                 

91 

: نتائج اختبار توكي لممقارنات البعدية في يتضح مف الجدوؿ ( (10.4الجدوؿ   178
السابؽ وجود فروقات ظاىرية بيف إجابات طمبة المغة العربية في الجامعات 

 السنة الدراسية الفمسطينية تبعا لمتغير

92 
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