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ملخص الدراسة:

  استهدفت الدراسة احلالية التعرف إىل درجة ممارسة تدرييس كلية الرتبية للعلوم 
جمتمع   ، الطلبة  نظر  وجهة  من  النشط  التعلم  ملبادئ  كربالء  جامعة  يف  اإلنسانية 
عشوائية  عينة  منه  أخذت  اإلنسانية  للعلوم  الرتبية  كلية  طلبة  من  تكون  الدراسة 
مؤلفة من )241( طالبًا وطالبة ،وحتقيقًا ألهداف البحث تبنينا االستبانة التي أعدها 

أبو سنينة وآخرون )2009( وطبقت عىل العينة بعد  التحقق من صدقها وثباهتا.

  إلجياد النتائج عوجلت البيانات إحصائيا باستخدام الوسائل اإلحصائية اآلتية: 
وتوصلت  براون،  سبريمان  ومعادلة  بريسون،  ارتباط  ،ومعامل  احلسايب  املتوسط 
النتائج ، منها: أن درجة ممارسة تدرييس كلية الرتبية للعلوم  الدراسة اىل عدد من 

اإلنسانية يف جامعة كربالء ملبادئ التعلم النشط كانت متوسطة . 
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Abstract 
     The present study aimed to identify the degree of teaching practice 

of humanities for active learning principles from the perspective of the 
study, (241) students are from the Faculty of education of Humanities and 
taken randomly. To achieve research objectives ,a  scale prepared by Abu 
Sneineh et al (2009) is applied to the sample after proving its reliability 
and stability  . To find the results , data is statistically processed via sta-
tistical means: arithmetic and Pearson correlation coefficient and weight 
percentage. The study finds a number of results : application level of the 
Karbala university teachers to the active teaching principles  according to  
the viewpoint of students is medium.



٣٠٣

درجة ممارسة تدريسيي كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية يف جامعة كربالء ملبادئ التعلم النشط من وجهة نظر الطلبة 

املقدمة:

  تبني النظريات احلديثة يف علم النفس الرتبوي أن التحصيل العلمي للمتعلم 
التي  املعارف احلديثة  بربط  تزويده بمعارف سطحية جمزأة، بل  ينمو من خالل  ال 
يتلقاها الطالب باملعارف القديمة التي يمتلكها، إي من طريق تكامل املعرفة والبناء 
متعددة  وأنواعه  الذكاء  مستويات  وان  الطالب.  ذهن  يف  املرتسخة  املعارف  عىل 
وشاملة فتشمل باإلضافة إىل املعرفة العلمية اجلوانب الوجدانية والسلوكية يف حياة 
الطالب، إذ اثبتت العديد من البحوث الرتبوية ان اجلانب الوجداين مهم جدا وال 
يمكن اغفاله يف عملية تعلمه، فاكثر من 80% من اداء املتعلم مرتبط بعوامل وجدانية 
كالدافعية، وحب االستطالع، ومهارات التواصل وغريها، والتي توظف اكثر من 
حاسة واحدة من حواس الطالب يف عملية التعلم، فالطالب ال يتذكر بعد اسبوعني 
من اية خربة تعليمية تكون عىل هيئة حمارضة تقليدية تقترص عىل السامع فقط، اال ما 
اذا كانت املحارضة  التذكر  يقل عن 20%مما جاء يف تلك املحارضة، وترتفع نسبة 
عىل هيئة عرض باستخدام آلة العرض إىل 30% ، إما إذا شارك الطالب يف اخلربة 
التحصيل  فإن  وغريها،  والنقاش  والكتابة  كالتحدث،  أخرى  بنشاطات  التعليمية 
العلمي للطالب من اخلربة التعليمية يصل اىل 70% وترتفع نسبة التذكر إىل 90% إذا 
قام الطالب نفسه بتقديم معني يف الصف، أو قام بتطوير نموذج ملحاكاة تلك اخلربة 
يف الواقع ومتثيلها. وهبذا فإن الغاية من التعلم النشط هي تعويد الطالب عىل التعلم 
واالعتامد  واالستقاللية  لالبتكار  أمامهم  الفرصة  وهتيئة  املسؤولية،  وحتمل  الذايت 
هلم.  املقدمة  األنشطة  يف  والفاعل  الفعيل  واالشرتاك  اجلامعي  والعمل  النفس  عىل 

)شحادة،2009:ص108-103(
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�ويؤكد مرعي وآخرون )2002( ان التعلم هو توفري الرشوط املادية والنفسية 
املوقف  يف  التعليمية  البيئة  عنارص  مع  النشط  التفاعل  عىل  املتعلم  تساعد  التي 
التعليمي، واكتساب اخلربة واملعارف واملهارات واالجتاهات والقيم التي حيتاج إليها 
هذا املتعلم وتناسبه، وذلك بأبسط الطرق املمكنة، ومعنى هذا ان عملية التعليم هي 
التي يوجد فيها املتعلم يف موقف تعليمي لديه االستعداد العقيل والنفيس الكتساب 
خالل  من  واستعداداته  املتعلم  قدرات  تناسب  وقيم  ومهارات  ومعارف  خربات 
وجوده يف بيئة تعليمية تتضمن حمتوى تعليميا  ووسائل تعليمية لتحقيق األهداف 
الرتبوية املنشودة.»)مرعي واخرون،2002:ص163( وتوضح بدير)2008(  ان 
من اهم مبادئ التعلم النشط تتمثل يف انه يشجع التفاعل بني املعلم واملتعلم سواء 
داخل غرفة الصف ام خارجها، ويشكل عامال مهام يف إرشاك املتعلمني وحتفيزهم 
ويعزز  التعاون  عىل  ويشجعهم  املستقبلية،  خططهم  يف  يفكرون  وجيعلهم  للتعلم، 
التعلم بصورة اكرب عندما يكون عىل شكل مجاعي، فالتدريس اجليد كالعمل اجليد 
يتطلب املشاركة والتعاون، وليس التنافس واالنعزال، وقد وجد ان التعلم النشط 
من  وإنام  املذكرات،  وكتابة  باإلنصات  يتعلمون  ال  فالطلبة  النشاط،  عىل  يشجع 
وبتطبيقها  السابقة  بخرباهتم  ذلك  وربط  يتعلمون،  عام  والكتابة  التحدث  خالل 
رسيعة.)  بتغذية  املتعلم  تزويد  اىل  النشط  التعلم  ويؤدي  اليومية،  حياهتم  يف 
يبني معرفته أو  املتعلم  بدير،2008:ص54( وأيدها زيتون)2003( حني قال إن 
الفيزيقي من حوله ومع غريه من  العامل  التفاعل مع  قادرا عىل  يتعلم عندما يكون 
اإلفراد، ويبني املعنى عندما يتأمل املتعلم ويتفاعل معها، اذ ان املعلومة يزيد احتامل 
خرباته  عىل  وارتكزت  بنفسه،  املتعلم  بناها  اذا  مستقبال  هبا  واالحتفاظ  اكتساهبا 

السابقة. )زيتون،2003:ص145(
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مشكلة الدراسة:

يف ظل ثورة املعلومات والتفجر املعريف الرسيع واملتالحق الذي يتميز به عرصنا 
احلايل أصبح لزامًا عىل املنظومة الرتبوية بكل عنارصها ان تواكب هذا التغري الرسيع 
املعلم  عىل  قائم  تقليدي  تعليم  من  التعليم  وأهداف  فلسفة  تغيري  يتطلب  والذي 
وكفاءته فقط، ومن متعلم سلبي يستقبل فقط ما يقدمه املعلم اىل تعلم نشط يتمركز 
حول املتعلم، إذ ان هناك العديد من املربرات التي تدعو اىل دراسة هذا املوضوع 

والتي منها:

عىل  الطالب  يعود  السائد  التعلم  أسلوب  وهو  التلقني  طريق  من  التعليم   -1
الرتديد واحلفظ، وال يساعده عىل البحث والتفكري واإلبداع.

2- االستجابة لالجتاهات العاملية املتغرية يف عامل الرتبية بعامة، وثورة التقنيات 
يف  النظر  إعادة  رضورة  اىل  أدى  الذي  األمر  بخاصة،  التعلم  مصادر  يف  احلديثة 

أساليب التعلم لتواكب تطوير املناهج.

3- حالة احلرية واالرتباك التي يشكو منها املتعلمون بعد كل موقف تعليمي، 
والتي يمكن ان تفرس بأهنا نتيجة عدم اندماج املعلومات اجلديدة بصورة حقيقية يف 

بنيتهم املعرفية.

املادة  نقل  يف  يقوم  الذي  املعلم  بدور  التعليم  يف  التقليدية  الطرائق  اهتامم   -4
الدراسية وليس دور املتعلم.

5- التفكري العلمي وما يمثله من حتدٍّ لنظم التعليم.
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أمهية الدراسة:

ظهر التعلم النشط يف العقد االخري من القرن العرشين ،وبدأ هذا املصطلح ينترش 
بني املهتمني بالشأن الرتبوي بوصفه أحد االجتاهات الرتبوية املعارصة يف التدريس 
والتعليم فهو الطريقة التي ينهمك الطالب من خالهلا يف األنشطة الصفية املختلفة 
بدال من أن يكون فردا سلبيا يتلقى املعلومة من غريه، اذ يشجع التعلم النشط عىل 
مهارات  استعامل  بمجموعات ويفسح هلم  العمل  التفاعل يف  الطالب يف  مشاركة 

التفكري املتعددة. 

يعرف التعلم النشط بأنه طريقة تدريس تتيح للطلبة الفرص للمشاركة يف عملية 
تعلمهم، ولكي يكون التعلم نشطًا، ينبغي أن يشارك املتعلمون فيام يتعلمونه سواء 
من طريق املناقشة او التقديم او حل مشكلة معينة والقيام بتجربة عملية او بطرح 
يتطلب  النشط  التعلم  فإن  أخرى  وبعبارة  ذلك،  فرضيات وغري  وافرتاض  أسئلة  
والتعليل  كالتحليل  عالية،  ذهنية  مستويات  ذات  مهارات  استعامل  املتعلمني  من 
واملقارنة واالستنباط واالستنتاج، وتنسجم فلسفة التعلم النشط مع النمط احلديث 
للتعلم، إذ يعد التعلم النشط املتعلم املحور األسايس للعملية التعليمية، بعد ان كان 
املدرس يشكل ذلك املحور، ويوسع التعلم النشط من دور الطالب يف عملية تعلمه 
وال جيعل التعلم مهمة ملقاة كليا عىل عاتق املدرس بل مهمة مشرتكة بني املدرس 

والطالب .)عيل،2011:ص234(

ومن ثم فإن اسس التعلم النشط يمكن تلخيصها فيام يأيت:

يشرتك الطلبة يف العملية التعليمية بصورة فعالة تتعدى كوهنم متلقني سلبيني، 
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ويتم ذلك من خالل تفاعل الطالب مع املدرس ومع زمالئه.

والكتابة  القراءة  طريق  من  الصفية  والفعاليات  النشاطات  يف  الطلبة  يشرتك 
وطرح األسئلة واملناقشة.

الرتكيز عىل  بدال من  وتنميتها  املتعلمني األساسية  مهارات  تطوير  الرتكيز عىل 
نقل املعلومات للطلبة.

حصول الطلبة عىل التغذية الراجعة الفورية من املدرس.

التحليل  مثل  العليا  التفكري  واسرتاتيجيات  مهارات  يف  الطلبة  دور  تفعيل 
والرتكيب والتقييم وحل املشكالت.

دافعية  تكون  إذ  التعلم،  عملية  نجاح  عىل  للطالب  الذاتية  املبادرات  تساعد 
الطالب للتعلم يف أعىل درجاهتا.

تعزيز قدرة الطالب عىل فهم املعارف وليس حفظها فقط.

فبعض  تعلمهم،  أساليب  واختالف  الدرس،  يف  الطلبة  قدرات  تباين  يراعي 
بشكل  آخر  ويتعلم بعض  باملامرسة،  التعلم  أفضل من خالل  بشكل  يتعلم  الطلبة 

أفضل من خالل النقاش، او من خالل التعلم التعاوين.

لتحقيقها  احلثيث  والسعي  تعلمهم،  أهداف  صياغة  يف  مشاركتهم  تعزيز 
واملشاركة يف حتمل مسؤولية تعلمهم.

تنمية مهارات التفاعل والتواصل مع اآلخرين.)شحادة،2009:ص109(
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يمتازون  نشطًا  تعلاًم  يتعلمون  الذين  الطلبة  أن  الباحثتان  ترى  هلذا  ونتيجة 
وهو  تقليديًا  تعلياًم  يتلقون  الذين  الطلبة  خصائص  عن  كليًا  ختتلف  بمميزات 
احلرص عىل فهم املعنى اإلمجايل للموضوع دون الرتكيز عىل اجلزئيات وذلك عىل 
خالف الطالب الذي يتم تدريسه وفقا للنمط التقليدي، اذ انه بدل أن يركز عل فهم 
التعليمية، فضاًل إىل ذلك حياول  املوضوع يفضل حفظ اكرب جزء ممكن من اخلربة 
احلياة  بمواقف  هلا  يتعرض  التي  اجلديدة  األفكار  يربط  أن  النشط  التعلم  طالب 

الفعلية ويعطي للطالب وقتا كافًيا للتفكري بأمهية املوضوع.
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خصائص التعلم النشط

1- املتعلمون يشرتكون يف العملية التعليمية بصورة فاعلة تتعدى كوهنم متلقني 
سلبيني.

يزداد  حني  يف  للمتعلمني  وإيصاهلا  املعلومات  نقل  عىل  اقل  تركيز  هناك   -2
الرتكيز عىل تطوير مهارات املتعلمني األساسية وتنميتها.

3- تشجيع الطلبة عىل استعامل مصادر رئيسة وأولية ومتعددة.

4- تفعيل لدور املتعلمني يف مهارات واسرتاتيجيات التفكري العليا مثل التحليل 
والرتكيب والتقييم وحل املشكالت.

غرفة  داخل  ومناسب  فاعل  تعليمي  جو  خلق  عىل  النشط  التعلم  يعمل   -5
الصف ويتيح له العديد من الوسائل واألساليب التي يستخدمها يف عمليتي التعليم 

والتعلم.

بالتعليم، ومن الرضوري توظيف  التقييم أصيال ومرتبطا  ينبغي أن يكون   -6
التقييم الذايت للمتعلمني.) أبو حلو واخرون ، 2004 :ص124 (

التعلم النشط هي مساعدة الطالب عىل اكتساب جمموعة من املعارف  إن غاية 
من  متكنه  التي  التعلم  اسرتاتيجيات  من  جمموعة  وتطوير  واالجتاهات،  واملهارات 
حتمل مسؤولية تعلمه بنفسه، وإكسابه مهارات التعلم مدى احلياة، ومساعدته عىل 
االنطالق يف عملية التعلم اىل خارج حدود اجلامعة، وتنبثق من هذه الغاية جمموعة 

من االهداف العامة للتعلم النشط، وهي:
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والتقويم(  والرتكيب  )التحليل  املتعلم  لدى  العليا  التفكري  مهارات  تعزيز 
ومهارات التفكري الناقد والتفكري االبداعي، وحل املشكالت.

تعزيز قدرة املتعلم عىل فهم املعارف ، وليس حفظها فقط.

تنمية اجتاهات اجيابية للطلبة نحو التعلم.

لتحقيقها  احلثيث  والسعي  تعلمهم،  أهداف  صياغة  يف  مشاركتهم  تعزيز 
واملشاركة يف حتمل مسؤولية تعلمهم.

تنمية مهارات التفاعل والتواصل والتعاون مع االخرين.

ربط تعلم املتعلم بمشكالت عملية، مرتبطة بحياهتم احلقيقية.
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هدف الدراسة:

الرتبية للعلوم  الدراسة احلالية هو حتديد درجة ممارسة تدرييس كلية  إن هدف 
اإلنسانية يف جامعة كربالء ملبادئ التعلم النشط من وجهة نظر الطلبة.

حدود الدراسة:

طلبة كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية- جامعة كربالء

العام الدرايس2017 – 2018 )الدراسة الصباحية(
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حتديد املصطلحات:

  عرفه )عوض،1990( عىل انه عمل إجرائي يامرسه وينفذه الطلبة داخل الفصل 
الدرايس وغايته هي مساعدة املتعلم عىل اكتساب جمموعة من املعارف واملهارات 
واالجتاهات ضمن بيئة تعليمية جاذبة .)عوض،56:1990( أما ) احليلة، 2003( 
فعرفه بأنه تعلم يعتمد عىل طرق تدريسية تنقل املتعلم من متلقٍ سلبي للمعرفة ليكون 
مشاركًا يف األنشطة التي تشمل التحليل والرتكيب والتقويم وتطوير املهارات والقيم 
عبارة   )43;2006،Mathews(وعرفه )احليلة،2003:ص132 واالجتاهات.) 
عن طريقة ينهمك الطالب من خالهلا يف األنشطة الصفية املختلفة بدال من أن يكون 
فردا سلبيا يتلقى املعلومة من غريه، إذ يشجع التعلم النشط عىل مشاركة الطلبة يف 
التفاعل يف العمل بمجموعات ليتم فيها استخدام مهارات التفكري املتعددة املتعددة. 
ووضح )جودت وآخرون،2006( أن التعلم النشط هو طريقة للتعلم والتعليم يف 
آن واحد ،ويشرتك فيها الطلبة بأنشطة متنوعة تسمح هلا باإلصغاء االجيايب والتفكري 
الواعي والتحليل السليم ملادة الدراسة،  إذ يشارك املتعلمون يف اآلراء بوجود املعلم 
وآخرون،  التعلم.)جودت  أهداف  حتقيق  نحو  يدفعهم  مما  التعلم  لعملية  امليرس 
78:2006( �ويعرف )Karamusta ،2009:27( عىل انه تعلم هيدف إىل توفري 
بيئة تربوية غنية باملثريات التي تتيح للمتعلم مسؤولية تعليم نفسه بنفسه مستخدما 

قدراته العقلية العليا يف الوصول إىل املعرفة حتت إرشاف وتوجيه املعلم». 

ومن خالل ما ُعِرض من مصطلحات ومفاهيم عن التعلم النشط نجد أن الغاية 
منه هي مساعدة الطالب عىل اكتساب جمموعة من املعارف واملهارات واالجتاهات، 
والتي متكنه من حتمل مسؤولية تعلمه بنفسه، وإكسابه مهارات التعلم التي تساعده 

عىل االنطالق يف عملية التعلم إىل خارج حدود اجلامعة.
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أما التعريف اإلجرائي له: فهو الدرجة التي حيصل عليها أفراد عينة الدراسة من 
خالل إجابتهم عن فقرات استبانة البحث، وتقاس بعالمة املستجيب عىل املقياس 

املعد ألغراض الدراسة .
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الفصل الثاين

البحث  موضوع  تناولت  التي  الدراسات  الفصل  هذا  يف  الباحثتان  ستعرض 
وهي:

١. دراسة أبو سنينة وآخرون (٢٠٠٩)

� درجة ممارسة مبادئ التعلم النشط يف تدريس مادة الدراسات االجتامعية من 
وجهة نظر معلميها يف مدارس وكالة الغوث الدولية يف األردن»    

أجريت هذه الدراسة يف األردن وكان هدفها التعرف اىل درجة ممارسة معلمي 
الدراسات االجتامعية ملبادئ التعلم النشط يف تدريس مادة الدراسات االجتامعية، 
جمتمع  بلغ  الوصفي،  املسحي  املنهج  الباحثون  استعمل  ذلك  حتقيق  اجل  ومن 
فقرة   )  31 ( متكونة من  استبانة  الباحثون  اعد  معلاًم ومعلمة،   )  112 ( الدراسة 
ثباهتا  اما  املحتوى،  صدق  طريقة  باستعامل  صدقها  من  التأكد  تم  ان  بعد  وطبقت 
فتم التحقق منه باستخدام طريقة االتساق الداخيل عىل عّينة طبقية عشوائية بسيطة 

متكونة من ) 70 ( معلاًم ومعلمة شكلت) 58 %( من جمتمع الدراسة األصل. 

كانت األساليب اإلحصائية التي استعملها الباحثون يف هذه الدراسة هي كل من 
املتوسط احلسايب واالنحراف املعياري مستخدمني يف ذلك برنامج الرزم اإلحصائية 

.)SPSS ( للعلوم االجتامعية

من النتائج التي توصلت إليها � أن متوسط تقدير معلمي الدراسات االجتامعية 
لدرجة ممارستهم ملبادئ التعلم النشط عىل اداة البحث كان بدرجة عالية،واظهرت 
مادة  تقديرات معلمي  متوسطات  بني  ذات داللة إحصائية  فروق  الدراسة وجود 
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اجلنس  ملتغري  تعزى  النشط  التعلم  مبادئ  ممارستهم  لدرجة  االجتامعية  الدراسات 
ولصالح اإلناث عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات تقديرات 
ملتغري  تعزى  النشط  التعلم  مبادئ  الدراسات االجتامعية لدرجة ممارستهم  معلمي 

سنوات اخلربة � )أبو سنينة وآخرون،2009: 61-51(

٢. دراسة الزهراين  ( ٢٠١٢ )

� دراسة واقع تدريس الرتبية االسالمية للمرحلة الثانوية يف ضوء اسرتاتيجيات 
التعلم النشط من وجهة نظر املرشفني الرتبويني �

إىل  التعرف  اىل  وهتدف  السعودية،  العربية  اململكة  يف  الدراسة  هذه  أجريت 
مستوى تدريس معلمي الرتبية اإلسالمية يف املرحلة الثانوية باستعامل اسرتاتيجيات 
التعلم النشط من وجهة نظر مرشيف الرتبية اإلسالمية، وحتديد املقومات التي تساعد 
عىل التدريس باستعامل اسرتاتيجيات التعلم النشط و حتديد املعوقات التي تواجه 
املنهج  عىل  الباحث  اعتمد  األهداف  ولتحقيق  االسرتاتيجيات،  هبذه  التدريس 
الوصفي املسحي، يتكون جمتمع الدراسة من )59 ( مرشفًا للرتبية اإلسالمية، طبق 
الباحث بعد أن تأكد من من  باستبانة أعدها  التي متثلت  أداة دراسته  عليهم مجيعا 
ألفا  بطريقة  وثباهتا  الداخيل  االتساق  وصدق  املحكمني  صدق  بطريقتي  صدقها 
و  املطابقة  حلسن  كاي  مربع  اختبار  باستعامل  احصائيا  النتائج  وحللت  كرونباخ، 
كروسكال   ( األحادي  التباين  حتليل  اختبار  و  املستقلة  للمجموعات  اختبار)ت( 

والس( وقد توصلت الدراسة إىل نتائج منها:
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إن معلمي الرتبية اإلسالمية يستعملون اسرتاتيجيات التعلم النشط بشكل جيد 
من وجهة نظر املرشفني الرتبويني واوجدت الدراسة عدًدا من املقومات التي يمكن 
النشط،  التعلم  اسرتاتيجيات  باستعامل  اإلسالمية  الرتبية  تدريس  عىل  تساعد  أن 
وأظهرت الدراسة أن هناك معوقات تواجه التدريس باستعامل هذه االسرتاتيجيات 

)ألزهراين،2012: أ-68(

٣. دراسة سعادة و اشكناين   (٢٠١٣)

� درجة تطبيق معلامت رياض األطفال لعنارص التعلم النشط يف دولة الكويت»

هذه الدراسة أجريت يف الكويت، وهتدف اىل التعرف إىل درجة تطبيق معلامت 
رياض األطفال يف دولة الكويت لعنارص التعلم النشط فاستخدما لتحقيق اهلدف 
من  معلمة   )250( عددها  عينة  عىل  الدراسة  ،أجريت  التحلييل  الوصفي  املنهج 
تم  فقرة   )40( من  تكونت  مالحظة  بطاقة  الدراسة  أداة  األطفال،  رياض  معلامت 
تطورهيا، حتقق الباحثان من صدقها بطريقة الصدق الظاهري اما الثبات فاستعمال 

معامل االرتباط بني املالحظتني للتأكد من ثبات بطاقة املالحظة.

 ومن أجل معاجلة البيانات استعمل الباحثان املتوسطات احلسابية واالنحرافات 
التائي  واالختبار  بريسون  ارتباط  ومعامل  األحادي  التباين  وحتليل  املعيارية، 
)t-test( والتي استخرجت باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتامعية 
)SPSS(، ومن النتائج التي توصلت اليها الدراسة ان درجة تطبيق معلامت رياض 
التعلم  عنارص  مجيع  عىل  مرتفعة  كانت  النشط  للتعلم  الكويت  دولة  يف  االطفال 

النشط )سعادة و اشكناين،1168-2013:1161(.



٣١٧

درجة ممارسة تدريسيي كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية يف جامعة كربالء ملبادئ التعلم النشط من وجهة نظر الطلبة 

٤. دراسة الرشيدي (٢٠١٥ )

�درجة ممارسة دوري املعلم والطالب يف التعلم النشط يف ضوء بعض املتغريات 
من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية وطلبتها يف دولة الكويت»      

   ان هذه الدراسة اجريت يف االردن، يف جامعة الرشق االوسط، كلية العلوم 
الرتبوية هدفها التعرف إىل درجة ممارسة دور كل من املعلم والطالب للتعلم النشط 
يف ضوء بعض املتغريات من وجهة نظر معلمي املرحلة الثانوية وطلبتها، اعتمدت 
من  الدراسة  جمتمع  الوصفي،فتكون  املسحي  املنهج  عىل  الدراسة  هذه  يف  الباحثة 
بلغ  منه عينة عنقودية  )12819( معلام ومعلمة و)68383( طالبا وطالبةاخذت 
عددها )95( معلام و)105( معلمة و)192( طالبا )208( طالبة ، اداة الدراسة متثلت 
باستبانتني بنتهام الباحثة وحتققت من صدقهام بطريقة الصدق الظاهري اما الثبات 

فكان بطريقتي االختبار وإعادة االختبار و معادلة كرونباخ الفا.   

احلسابية  املتوسطات  من  كال  الباحثة  استعملت  احصائيا  البيانات  وملعاجلة 
واالنحرافات املعيارية، وحتليل التباين األحادي ومعامل ارتباط بريسون واالختبار 
كل  دور  ممارسة  درجة  أن  الدراسة»  اليها  توصلت  التي  النتائج  ومن  االحصائي، 
من املعلم والطالب يف التعلم النشط من وجهة نظر معلمي وطلبة املرحلة الثانوية  

كانت متوسطة )الرشيدي ،2015:ل -40(
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٥. دراسة رواشدة ونوافلة (٢٠١٥)

� درجة ممارسة التعلم النشط يف تدريس العلوم يف البادية الشاملية الرشقية من 
االردن �

اجريت هذه الدراسة يف االردن، هدفها التعرف اىل درجة ممارسة معلمي العلوم 
تبعا  ممارستهم  درجة  اختالف  ومدى  النشط  للتعلم  الرشقية  الشاملية  البادية  يف 
لعدد من املتغريات، استعمل يف الدراسة املنهج الوصفي ، يتكون جمتمع الدراسة 
البادية الشاملية الرشقية اخذت منه عينة  من معلمي العلوم للمرحلة االساسية يف 
)23( فقرة  )15( معلام، بطاقة املالحظة هي االداة املستعملة وقد تكونت من  شملت 

وطبقت األداة عىل العينة بعد أن حتقق الباحثان من صدقها وثباهتا.

إلجياد النتائج عوجلت البيانات إحصائيا فاستخرجت التكرارات واملتوسطات 
احلسابية واالنحرافات املعيارية واالختبارات الالمعلمية، وتم التوصل اىل عدد من 
النتائج والتي منها ان درجة ممارسة معلمي العلوم يف البادية الشاملية الرشقية للتعلم 

النشط كانت متوسطة )رواشدة ونوافلة 2015، 46-39(

موازنة الدراسات السابقة والدراسة احلالية:

 ١.أهداف الدراسات السابقة:-

مجيع األهداف التي سعت الدراسات السابقة إىل حتقيقها كان منها التعرف إىل 
حتديد  اىل  هتدف  التي  احلالية  الدراسة  معها  واتفقت  النشط،  التعلم  ممارسة  درجة 
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درجة ممارسة تدريسيي كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية يف جامعة كربالء ملبادئ التعلم 
النشط من وجهة نظر الطلبة .

٢.منهجية البحث:

استعملت الدراسات السابقة املنهج الوصفي لتحقيق اهداف البحث والدراسة 
احلالية ستستعمل املنهج الوصفي أيضا.

٣. مكان إجراء الدراسة:

اختلفت الدراسات السابقة يف أماكن اجرائها، فدراسة كل من أيب سنينة وآخرين 
)2009( والرشيدي )2015( و رواشدة ونوافلة )2015(أجريت يف األردن، أما 
دراسة الزهراين ) 2012 ( فقد كانت يف اململكة العربية السعودية ودراسة سعادة 
جامعة  يف  العراق  يف  أجريت  احلالية  والدراسة  الكويت،  يف  واشكناين)2013( 

كربالء  يف كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية.

٤. حجم العينة:

تباينت الدراسات السابقة يف حجم عينتها، فقد بلغت بني )15( معلام يف دراسة 
رواشدة ونوافلة )2015(وهي متثل اصغر عينة أما اكرب عينة فقد بلغ عددها )600( 
معلام ومعلمة وطالبا وطالبة يف دراسة الرشيدي )2015 (،  و الدراسة احلالية بلغ 

حجم عينتها )241( طالًبا وطالبة .

٥.أداة الدراسة:

االهداف  لتحقيق  السابقة  الدراسات  مجيع  يف  الدراسة  أداة  هي  االستبانة  ان 
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استعملتا  فقد  ما عدا دراستي سعادة و اشكناين )2013( ورواشدة ونوافلة )2015( 
سنينة  )ابو  دراسة  تبنتها  والتي  االستبانة  احلالية  الدراسة  وستستعمل  املالحظة،  بطاقة 

واخرون،2009(.

٧. الوسائل اإلحصائية:

والتكرارات،  احلسابية،  املتوسطات  من  كل  السابقة  الدراسات  استخدمت 
واختبار)ت(  كاي  مربع  واختبار  األحادي  التباين  وحتليل  املعيارية،  واالنحرافات 
للمجموعات املستقلة واالختبارات الالمعلمية ،ويف الدراسة احلالية ستستعمل الباحثتان 

معامل ارتباط بريسون واملتوسط احلسايب و معادلة سبريمان براون.

٨. نتائج الدراسات السابقة:-

التعلم  ممارسة  درجة  فكانت  توصلت  التي  النتائج  يف  السابقة  الدراسات  اختلفت 
عالية،  اشكناين،2013(  و  و)سعادة   )2009( وآخرين  سنينة  أيب  دراستي  يف  النشط 
يستعملون  اإلسالمية  الرتبية  معلمي  أن  فأظهرت   )  2012  ( الزهراين   دراسة  اما 
عليها  طبقت  التي  العينة  افراد  نظر  وجهة  من  جيد  بشكل  النشط  التعلم  اسرتاتيجيات 
ان   )2015( ونوافلة  رواشدة  و   )2015( الرشيدي  دراستي  اظهرت  حني  يف  االداة، 
درجة ممارسة التعلم النشط من وجهة نظر العينة كانت متوسطة أما نتائج الدراسة احلالية 

فسيتم مناقشتها مع نتائج هذه الدراسات يف الفصل الرابع من هذه الدراسة.

رابعاً : جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة:

- اختيار املنهج املناسب لتحقيق االهداف التي تسعى اليها الدراسة.

- االطالع عىل إجراءات البحث املتبعة يف هذه الدراسات واالفادة منها يف الدراسة 
احلالية.

لنتائج  البيانات والتوصل من خالهلا  املناسبة لتحليل  - اختيار الوسائل اإلحصائية 
الدراسة.
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الفصل الثالث

منهج وإجراءات الدراسة 

يتضمن هذا الفصل املنهج و اإلجراءات التي اتبعتها الباحثتان لتحقيق هدف 
الدراسة والتي ستعرض بالتفصيل اآليت:

أوال: منهج الدراسة  

للعلوم  الرتبية  كلية  تدريسيي  ممارسة  درجة  حتديد  يف  متثل  الدراسة  هدف  إن 
ولتحقيق  الطلبة،  نظر  النشط من وجهة  التعلم  ملبادئ  كربالء  اإلنسانية يف جامعة 
هذا اهلدف اخرتنا منهج البحث الوصفي الذي � يرتكز عىل وصف دقيق وتفصييل 
لظاهرة عىل صورة نوعية او كمية رقمية من خالل منهجية علمية صحيحة يمكن 

تفسريها هبدف فهم مضموهنا» )عبيدات واخرون ،1999 : 46(. 

ثانيا:جمتمع الدراسة 

ان جمتمع الدراسة هو كل العنارص املراد دراستها)الضامن، 2009: 106 ( حتدد 
جمتمع الدراسة احلالية بجميع طلبة كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية يف جامعة كربالء 
 )2417( عددهم  والبالغ  الصباحية  الدراسة   )2018  -2017( الدرايس  للعام 

طالب وطالبة، تم توزعيهم عىل مخس أقسام وجدول )1( يبني ذلك.
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جدول )1( 

يبني جمتمع البحث املتمثل بطلبة كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية الدراسة الصباحية 
يف جامعة كربالء 

النسبة املئويةالعددالقسمت

11.377%275التاريخ1

13.032%315اجلغرافية التطبيقية2

14.232%344العلوم الرتبوية والنفسية3

37.939%917اللغة االنجليزية4

23.417%566اللغة العربية5

100%2417املجموع

Sample Research    ثالثا - عينة الدراسة

عليه  جترى  الذي  االصل  املجتمع  وحدات  من  جزء  هي  الدراسة  عينة  إن      
الدراسة فهي متثل هذا املجتمع الهنا حتمل صفاته املشرتكة، وهذا اجلزء يغني الباحث 
الباحث  توفر عىل  اهنا  الدراسة كام  الذين يشملهم جمتمع  االفراد  عن دراسة مجيع 
اجلهد والتكاليف املالية وتسهل عملية احلصول عىل معلومات وفرية وردود وافية 
وتتصف بالدقة والتكامل ) قنديلجي،2008: 179( و بالطريقة العشوائية البسيطة 
اختارت الباحثتان عينة للدراسة، متكونة من ) 241( طالًبا وطالبة نسبتها بلغت 

)10%( من جمتمع الدراسة وكام موضح يف جدول )2(.  
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 جدول )2( 

الدراسة الصباحية يف  يبني عينة البحث من طلبة كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية 
جامعة كربالء 

      العينةالعدد الكيلالقسمت

27527التاريخ1

31531اجلغرافية التطبيقية2

34434العلوم الرتبوية والنفسية3

91792اللغة االنجليزية4

56657اللغة العربية5

2417241املجموع

رابعا: أداة الدراسة 

إن ادوات الدراسة هي وسائل يلجأ الباحث اىل استعامهلا من اجل ان حيصل عىل 
املعلومات املطلوبة من املصادر املعنية يف بحثه وختتلف هذه األدوات من بحث آلخر 
واألداة املناسبة للبحث تتحدد يف ضوء األهداف التي تسعى الدراسة اىل حتقيقها، 
باحثون  وضعها  أدوات  يستخدم  او  لدراسته  اداة  ببناء  يقوم  أن  للباحث  ويمكن 
آخرون ذات عالقة بموضوع دراسته بعد ان جيري تعديالته عليها بام يتناسب مع 

هدف الدراسة وما تتصل به من ظروف )عباس واخرون،2009: 238-237(.

اعدها  التي  االستبانة  تبني  فتم  للدراسة  اداة  االستبانة  الباحثتان  اختارت       
العالقة  ذات  الدراسات  من  عدد  عىل  االطالع  بعد  وآخرون،2009(  سنينة  )ابو 
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أمام كل فقرة مخس  )36( فقرة ووضعت  الدراسة، تكونت االستبانة من  بموضوع 
بدائل لإلجابة مستخدمني مقياس ليكرت ذي األبعاد اخلمس وقد تراوحت درجة 

االستجابة من )1-5( إذ أعطيت :

) متارس بدرجة عالية جدًا )5(، متارس بدرجة عالية)4(، متارس بدرجة متوسطة)3(، 
متارس بدرجة منخفضة )2(، متارس بدرجة منخفضة جدا)1(( وقد حتققت الباحثتان 

من صالحية استخدام األداة عىل عينة الدراسة باتباع اإلجراءات اآلتية:

صدق األداة   

     إن صدق االستبانة يعني التأكد من اهنا صاحلة لقياس الغرض الذي أعدت 
االستبانه  طبيعة  عىل  يعتمد  الصدق  من  للتأكد  يعتمد  الذي  االسلوب  و  لقياسه 
،ومن هذه االساليب عرضها عىل عدد من املحكمني الذين يبدون آرائهم بكل فقرة 
من فقراته ) عدس ،1999: 115( وهذا ما يعرف بالصدق الظاهري الذي جلأت 
والنفسية  الرتبوية  العلوم  قسم  يف  حمكمني  عىل  االستبانة  فعرضت  الباحثتان،  اليه 
بني  اآلراء  اتفاق  من   )%80( نسبة  واعتمدت   )1( رقم  امللحق  يف  كام   )6( عددهم 
املحكمني العتبار الفقرة صاحلة إذا حصلت عىل هذه النسبة أو أكثر وبعد اطالع 
و  اتفاق )%80(  نسبة  التي حصلت عىل  الفقرات  أبقيت  املحكمني عىل االستبانة 
أكثر وأخذت الباحثتان بام قدموه من تعديالت لغوية او اعادة صياغة عىل فقرات 
االستبانة، فأصبحت االستبانة بصيغتها النهائية متكونة من )32( فقرة وكام موضح 

يف امللحق رقم )2(. 
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ثبات األداة   

النصفية  التجزئة  طريقة  الباحثتان  اعتمدت  االستبانة  ثبات  من  للتحقق       
للدراسة  األساسية  العينة  خارج  من  وطالبة  طالًبا   )30( من  مكونة  عينة  فاختريت 
وطبقت االستبانة عليهم وحسبت العالقة باستخدام معامل ارتباط بريسون فكانت 
قيمة معامل االرتباط )0.75( و استخدم لتصحيح قيمة الثبات معادلة سبريمان 

براون، فأصبحت قيمة الثبات بعد التصحيح )0.85(.

-تطبيق أداة الدراسة

املتكونة من )241( طالًبا وطالبة من كلية  العينة  الدراسة عىل  أداة       طبقت 
الرتبية للعلوم اإلنسانية يف جامعة كربالء، يف يوم اخلميس املوافق )2018/5/10( 
إلفراد  الباحثتان  أوضحت  وقد   )2018/5/20( األحد  يوم  يف  التطبيق  وانتهى 
العينة كيفية اإلجابة عىل فقرات االستبانه ورضورة مراعاة الصدق واملوضوعية عند 

اإلجابة.

خامسا: الوسائل اإلحصائية:

عاجلت الباحثتان النتائج إحصائيا باستعامل وسائل إحصائية شملت كل من:

املتوسط احلسايب.

معامل ارتباط بريسون .

معادلة سبريمان براون .



 م. ازهار محمد علي كاظم   م. ضحى حسين فليح

٣٢٦

الفصل الرابع

عرض النتائج وتفسريها

الدراسة  هذه  يف  إليها  توصلتا  التي  النتائج  الباحثتان  ستعرض  الفصل  هذا  يف 
ومن ثم تفسريها ولتحقيق هدف الدراسة املتمثل بتحديد درجة ممارسة تدريسيي 
كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية يف جامعة كربالء ملبادئ التعلم النشط من وجهة نظر 
يف  مبني  وكام  االستبانة  فقرات  من  فقرة  لكل  احلسايب  املتوسط  اسُتخِرج  الطلبة 

جدول )4(.

ومن اجل إجياد تقدير مستويات ممارسة التدريسيني للتعلم النشط من وجهة نظر 
طلبتهم فقد اعتمدنا عىل النموذج اإلحصائي للتدرج النسبي وذلك بحساب طول 

الفئة وفقا للمعادلة اآلتية :

 

فاذا كان املتوسط احلسايب من )1- 2.33( فتكون درجة املامرسة ضعيفة و اذا 
كان املتوسط احلسايب من )2.34 - 3.67( فان درجة املامرسة متوسطة و اذا كان 
املتوسط احلسايب ما بني )3.68- 5( فتكون درجة املامرسة كبرية )رواشدة ونوافلة 

2015، 45( )سعادة و اشكناين،2013: 1168( و كام موضح يف جدول )3(.  
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جدول )3( 

يبني مستويات ممارسة التدريسيني للتعلم النشط

التقدير يف االستبانهاملستويات

  2.33-1
متارس بدرجة ضعيفة

3.67 - 2.34
متارس بدرجة متوسطة

5 – 3.68
متارس بدرجة كبرية

جـــدول ) 4(

املتوسط احلسايب لكل فقرة من فقرات االستبانه

الفقراتت
املتوسط 

احلسايب

درجة 

املامرسة
ضعيفة2.07يرشك طلبته يف حتديد النتاجات التعليمية.1
يربط خربات الطلبة السابقة باملواقف التعليمية 2

اجلديدة.
متوسطة3.38

جيعل الطلبة يشاركون يف اختيار نظام العمل 3

وقواعده.
ضعيفة1.50

يستثري دافعية طلبته بام يطرحه عليهم من أسئلة 4

بمستويات خمتلفة.
كبرية3.70
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ضعيفة2.24ينمي مهارات التعاون لدى الطلبة.5
ضعيفة2.11ينمي مهارات االتصال بني الطلبة.6
متوسطة2.66يكلف الطلبة بأنشطة تعليمية - تعلمية خمتلفة.7
يستعمل وسائل تعليمية – تعلمية متنوعة يف 8

التدريس.
ضعيفة2.12

هيتم بالتطبيقات العملية اهتاممًا أكثر من اجلوانب 9

النظرية .
متوسطة2.40

متوسطة3.08هيتم بالتعلم الذايت يف التدريس.10
متوسطة2.55يستعمل العصف الذهني يف اثناء التدريس11
متوسطة2.60يستعمل طرائق تدريس متنوعة اثناء التدريس12
ضعيفة1.52هيتم بالزيارات امليدانية يف التدريس13
يوظف أسلوب الثواب والعقاب بام حيقق اهلدف 14

الرتبوي.
متوسطة3.30

متوسطة3.09يشجع طلبته عىل طرح األسئلة الصفية فيام بينهم.15
متوسطة2.80يراعي الفروق الفردية بني الطلبة يف اثناء التدريس.16
ضعيفة2يراعي أنامط تعلم الطلبة وذكاءاهتم املتعددة.17
ضعيفة2.10يطور مهارات التفكري العليا لدى الطلبة.18
كبرية3.75حيرص عىل جعل الدروس التي يقدمها لطلبته ممتعة.19
متوسطة2.80يستعمل اساليب خمتلفة لتقويم طلبته20
يبتعد عن االساليب التي تثبط التعلم النشط لدى 21

الطلبة.
 متوسطة3.22
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ضعيفة2يستخدم التعليم االلكرتوين يف التدريس .22
يوجه طلبته إىل تطبيق ما تعلموه عىل مواقف أخرى 23

جديدة هلا عالقة بام تعلموه .
ضعيفة2.02

يكلف طلبته بكتابة تقارير وبحوث قصرية هلا عالقة 24

بالدرس.
متوسطة2.40

حيرص عىل ان  يسود الصف اجواء مشجعة عىل 25

التعلم
كبرية3.72

يسهم يف ان يكون لدى طلبته فهم اجيايب عن 26

ذواهتم.
متوسطة2.63

يراعي التسلسل املنطقي والسيكولوجي يف 27

التدريس.
كبرية3.88

متوسطة3.22يستعمل األحداث اجلارية يف التدريس.28
متوسطة3.39يسعى إىل حتقيق األهداف التعليمية املحددة.29
ضعيفة2.6يسمح لطلبته بإبداء آرائهم جتاه ما تعلموه.30
متوسطة3.12يقدم تغذية راجعة فورية لطلبته.31
يشجع طلبته عىل استعامل املواقع االلكرتونية التي هلا 32

عالقة بالدرس.
متوسطة2.76

متوسطة2.58املعدل العام

أشارت النتائج كام هي موضحة يف اجلدول )3( أن درجة ممارسة تدرييس كلية الرتبية 
كانت  الطلبة  نظر  وجهة  من  النشط  التعلم  ملبادئ  كربالء  جامعة  يف  اإلنسانية  للعلوم 
هذه  تعزى  و   )2.58( البالغ  احلسايب  للوسط  العام  املعدل  خالل  من  وذلك  متوسطة 
النتيجة إىل إدراك الطلبة بضعف التدرييس يف ربط التعلم واملعارف بواقع الطالب الرتبوي 
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واالجتامعي واالقتصادي، وهذا يدل عىل تقديم معرفة صامء جمردة من الواقع والتخطيط 
الصحيح دون املرور بخربات تعليمية حقيقية، فضاًل عن إحساسهم بعدم تشجيعهم عىل 
اكتساب مهارات التفاعل والتواصل مع اآلخرين ، مما ال يعطي احلرية يف إبداء الرأي حول 
 ، بميوله وحاجاته ورغباته  االهتامم  بعدم  يشعر  الطالب  املطروحة، وهذا جيعل  القضايا 
ظل  يف  الوقت  إدارة  ضعف  مع  الدراسية  القاعات  اكتظاظ  إىل  النتيجة  هذه  وتعزى 
العدد الكبري للطلبة، وهذا ما اتفقت عليه دراسة )الرشيدي،2015( ودراسة )رواشدة 
والعلمية  املادية  املستلزمات  توفر  قلة  اىل  ايضًا  النتيجة  تعزى هذه  وقد  ونوافلة،2015( 
تطبيق  يعيق   مما  الطلبة  اعداد  مجيع  تغطي  بدرجة  تعليمية  ومصادر  واجهزة  ادوات  من 
هذه االسرتاتيجيات احلديثة ،وهذا يؤدي اىل احلفظ االيل دون االهتامم باملستويات العليا 
كالفهم والتطبيق والتحليل والرتكيب والتقويم، فضاًل عن ما يعتقد به التدرييس ان تطبيق 
تقدياًم  املادة  يقدم  التدرييس، مما جيعله  تثقل من كاهل  أعباء إضافية  يلقي  النشط   التعلم 

مفتقًرا اىل التنوع واحلداثة واملشاركة والتخطيط والتفكري والعمل اجلامعي التعاوين .

من  عددًا  الباحثتان  تقدم  احلالية  الدراسة  عنها  أسفرت  التي  النتائج  اىل  استنادًا 
التوصيات االتية:

 رضورة تبني طرائق حديثة يف التدريس تنمي مهارات التفاعل االجتامعي.

 رضورة توظيف اسرتاتيجيات التعلم النشط يف مقرارات طرائق التدريس.

تضمني دليل يوضح فيها اسرتاتيجيات وطرائق تدريس والتي تدعم دور التدرييس 
يف التعلم النشط.

إدخال أساليب ورؤى مبتكرة جديدة جتعل من املتعلم مستقباًل اجيابيًا للمعرفة وحتثه 
عىل املشاركة والتعاون والبحث.

اجراء دراسات مماثلة لتقيص درجة ممارسة دور كل من التدرييس والطالب يف التعلم 

النشط للمراحل الدراسية املختلفة.
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املالحق

ملحق)1(

أسامء املحكمني مرتبة حسب اللقب العلمي واحلروف اهلجائية

التخصصمكان العملاالسم واللقب العلميت

جامعة كربالء/ كلية أ. د.اوراس هاشم اجلبوري 1
الرتبية للعلوم االنسانية 

طرائق تدريس 
اللغة الكردية

جامعة كربالء/ كلية أ.م.د.عدي عبيدان اجلراح2
الرتبية للعلوم االنسانية 

طرائق تدريس 
اللغة العربية

جامعة كربالء/ كلية أ. م.د. فاطمة ذياب مالود3
الرتبية للعلوم االنسانية  

علم النفس 
الرتبوي

جامعة كربالء/ كلية م.د. صالح جميد كاظم 4
الرتبية للعلوم االنسانية 

طرائق تدريس 
االجتامعيات

جامعة كربالء/ كلية م. رسمد أسد خان الدعمي 5
الرتبية للعلوم االنسانية 

طرائق تدريس 
االجتامعيات

جامعة كربالء/ كلية م. علياء نصري الكعبي6
الرتبية للعلوم االنسانية 

علم النفس 
الرتبوي
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ملحق)2(

جامعة كربالء

كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية

قسم العلوم الرتبوية والنفسية

م/ استبانة موجهة لطلبة كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية يف جامعة كربالء بصيغتها النهائية

عزيزي الطالب

عزيزيت الطالبة

حتية طيبة:

الباحثتان إىل إجراء دراسة هتدف إىل حتديد درجة ممارسة تدرييس كلية  تسعى 
نظركم  النشط من وجهة  التعلم  ملبادئ  كربالء  اإلنسانية يف جامعة  للعلوم  الرتبية 
وألمهية اآلراء التي ستبدوهنا، لذا يرجى منكم اإلجابة عىل فقرات االستبانة بوضع 
عالمة )( يف احلقل الذي ترونه مناسبا، وال حاجة لذكر االسم ألن املعلومات 
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تستعمل ألغراض البحث العلمي مع شكرنا لتعاونكم.

الباحثتان

أزهار حممد عيل كاظم

 ضحى حسني فليح اخلفاجي

ت

متارس 

بدرجةعالية 
جداً

متارس  

بدرجة 

عالية

متارس 

بدرجة 

متوسطة

متارس 
بدرجة 
منخفضة

متارس بدرجة 

منخفضة جدا

١
يرشك طلبته يف حتديد 

النتاجات التعليمية.

٢
يربط خربات الطلبة 

السابقة باملواقف 
التعليمية اجلديدة.

٣
جيعل الطلبة يشاركون 
يف  اختيار نظام العمل 

وقواعده.

٤

يستثري دافعية طلبته 
بام يطرحه عليهم 

من اسئلة بمستويات 
خمتلفة.

٥
ينمي  مهارات التعاون 

لدى الطلبة.

٦
ينمي مهارات 

االتصال بني الطلبة.

٧
يكلف الطلبة بأنشطة 

تعليمية - تعلمية 
خمتلفة.
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ت

متارس 

بدرجةعالية 
جداً

متارس  

بدرجة 

عالية

متارس 

بدرجة 

متوسطة

متارس 
بدرجة 
منخفضة

متارس بدرجة 

منخفضة جدا

٨
يستعمل وسائل 

تعليمية – تعلمية 
متنوعة يف التدريس.

٩
هيتم بالتطبيقات 

العملية اهتاممًا أكثر 
من اجلوانب النظرية.

١٠
هيتم بالتعلم الذايت يف 

التدريس.

١١
يستعمل العصف 

الذهني يف اثناء 
التدريس

١٢
يستعمل طرائق 

تدريس متنوعة يف  
اثناء التدريس

١٣
هيتم بالزيارات 

امليدانية يف التدريس

١٤
يوظف أسلوب 

الثواب والعقاب بام 
حيقق اهلدف الرتبوي.

١٥
يشجع طلبته عىل طرح 

األسئلة الصفية فيام 
بينهم.

١٦
يراعي الفروق الفردية 

بني طلبته يف اثناء 
التدريس.
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ت

متارس 

بدرجةعالية 
جداً

متارس  

بدرجة 

عالية

متارس 

بدرجة 

متوسطة

متارس 
بدرجة 
منخفضة

متارس بدرجة 

منخفضة جدا

١٧
يراعي أنامط تعلم 
الطلبة وذكاءاهتم 

املتعددة.

١٨
يطور مهارات التفكري 

العليا لدى الطلبة.

١٩
حيرص عىل جعل 

الدروس التي يقدمها 
لطلبته ممتعة.

٢٠
يستعمل اساليب 

خمتلفة  لتقويم طلبته

٢١
يبتعد عن االساليب 

التي تثبط التعلم 
النشط لدى الطلبة.

٢٢
يستخدم التعليم 

االلكرتوين يف 
التدريس.

٢٣

يوجه طلبته إىل تطبيق 
ما تعلموه عىل مواقف 

أخرى جديدة ذات 
عالقة بام تعلموه .

٢٤

يكلف طلبته بكتابة 
تقارير وبحوث قصرية 

هلا عالقة بموضوع 
الدرس.



 م. ازهار محمد علي كاظم   م. ضحى حسين فليح

٣٣٨

ت

متارس 

بدرجةعالية 
جداً

متارس  

بدرجة 

عالية

متارس 

بدرجة 

متوسطة

متارس 
بدرجة 
منخفضة

متارس بدرجة 

منخفضة جدا

٢٥
حيرص عىل ان يسود 

الصف اجواء مشجعة 
عىل التعلم

٢٦
يسهم يف ان يكون 

لدى طلبته فهم اجيايب 
عن ذواهتم.

٢٧

يراعي التسلسل 
املنطقي 

والسيكولوجي يف 
التدريس.

٢٨
يستعمل األحداث 

اجلارية يف التدريس.

٢٩
يسعى اىل حتقيق 

األهداف التعليمية 
املحددة.

٣٠
يسمح لطلبته بإبداء 

آرائهم جتاه ما تعلموه.

٣١
يقدم تغذية راجعة 

فورية لطلبته.

٣٢

يشجع طلبته عىل 
استخدام املواقع 

االلكرتونية التي هلا 
عالقة بالدرس.


