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 ملخص:ال
تعرف على دور استراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات التفكير ال إلى هدفت هذه الدراسة   

قيق هدف ولتح ،)الطالقة، الحساسية للمشكالت، المرونة( لدى طالبات المرحلة االبتدائية اإلبداعي
ة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، واستخدمت االستبانة كأداة، وتكونت عينة الدراس

ه، 0440 -ه0441( من معلمات المرحلة االبتدائية، وذلك في السنة الدراسية 11) الدراسة من
 كيرليها الدراسة دور استراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات التفإومن أهم النتائج التي توصلت 

)الطالقة، الحساسية للمشكالت، المرونة( لدى طالبات المرحلة االبتدائية من وجهة نظر  اإلبداعي
 .%20.4معلمات المرحلة االبتدائية جاء بدرجة كبيرة وبنسبة تأييد 

ضرورة اعتماد استراتيجيات التعلم النشط في العملية التعليمية لما له من  :من أهم توصيات الدراسة
 ح العملية التعليمية وتنمية مهارات التفكير لدى الطلبة.تأثير في نجا

 .اإلبداعيالكلمات المفتاحية: التعلم النشط، التفكير 
Abstract: 

This study aimed to identify the role of active learning strategies in 

developing creative thinking skills (fluency, sensitivity to problems, 

flexibility) among primary school students. Moreover, to achieve the goal 

of the study, the researcher used the descriptive analytical approach, and 

the questionnaire was used as a instrument, and the study sample consisted 

of (99) primary school teachers in the academic year 1440 AH-1441 AH. 

The results of the study revealed that the role of active learning strategies 

in developing creative thinking skills (fluency, sensitivity to problems, 

flexibility) among primary school students from the viewpoint of primary 

school teachers it came in large degree with 81.4% support. The study 

recommended that the necessity of adopting active learning strategies in 
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the educational process because of its impact on the success of the 

educational process and the development of students' thinking skills. 

Key words: active learning, creative thinking. 

 :مقدمة

وتفكيره  في سلوك المتعلم إيجابيةإن التربية عملية مخططة ومقصودة  تهدف إلى إحداث تغيرات    
ادة منه ن يستطيع المتعلم استخدامه واإلفأووجدانه، ومن صفات التعلم الجيد بقائه واالحتفاظ به و 

، ن ال ملقنينون ملهمين نكأوحتى نكون معملين متميزين ال بد  ،في مواقف جديدة في حياته العملية
من هنا ال بد لنا من التنويع في طرق التدريس ومن طرق التدريس الفاعلة والتي تجعل المتعلم 

 محور العملية التعليمية.
العالم المتقدم  ،الخطوة األولى في طريق الطالب للعلم والمعرفة وبما أن المرحلة االبتدائية تعتبر   

لتربية النشء وتأهيلهم للتوافق مع المجتمع والتفاعل معه وبقدر  ينظر إلى هذه المرحلة األساسية
ومن هنا  ،االهتمام بهذه المرحلة يصبح الفرد قادرا على اإلسهام في تقدم المجتمع والنهوض به

تعتبر المرحلة االبتدائية مرحلة تعلم المجتمع بكافة مستوياته ومرحلة النهضة التعليمية والريادية 
نها مرحلة البيئة الثانية للطالب بعد األسرة كما أنها مرحلة البداية في إحيث  ،في بيئة المجتمع

تكوينه الشخصي من سن السادسة بداية التكليف إلى الثانية عشر سن التمييز من عمره حيث أنها 
[ وتعتبر هذه المرحلة بداية النقش العلمي والفكري 06 ــ2تشمل الطفولة الوسطى والطفولة المتأخرة ]

ي ذهن الطالب والذي يستمر معه طوال حياته العمرية فهي مرحلة الحقل الخصيب الذي يجب ف
  1أن نغرس فيه بذور حياته االجتماعية المستقبلية.

لدى هؤالء الخصب من الطلبة على اعتبار أن  اإلبداعيبد من تنمية مهارات التفكير  لذلك ال
دريب والتي تسمح له بالتفكير خارج الصندوق وت هو عملية تغذية خيال الطالب، اإلبداعيالتفكير 

 ،عقله للتفكير بشكل إبداعي يساعده على االختراع وحل المشاكل وابتكار وسائل تواصل جديدة
ة من وذلك عن طريق تعلم أنواع مختلف ،كيفية تطوير مهارة التفكير اإلبداعي لديك خطوة بخطوةو 

 .صبح أكثر انفتاحاً األساليب المستخدمة والتي ستساعدك على أن ت
ولعل تنشيط التدريس اإلبداعي بشكل خاص وتنمية القدرات اإلبداعية بشكل عام لدى المعلم    

يمكن أن يكون السبيل إلى ذلك ويمكن أن يتم ذلك من خالل برامج مستقلة إلكسابه مهارات تدريس 
نه لكي م باإلبداع، حيث أإبداعية أو من خالل صياغة البرامج والمقررات التي تقدم له صياغة تتس

يتم تنمية مهارات التدريس اإلبداعي ينبغي على المعلم أن يركز على أهمية عمل الطالب بذاته 
ومشاركته الفعالة خالل الموقف التعليمي، وذلك من خالل تزويد الموقف التعليمي بمجموعة أنشطة 

 إبداعية متنوعة. 

                                                           
 /https://ar.wikipedia.org/wiki(، عبر الرابط التالي: 6102التعليم في المرحلة االبتدائية، ) 1

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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فهو  ليوم،اتفكير المنطقي الذي يستخدمه معظم الناس يبتعد كثيرًا عن ال اإلبداعين التفكير إ   
لم تكن تعلم  اءأشييتمثل في توسيع حدود التفكير وتحرير من القيود، ويتيح الفرصة الكتشاف 

بوجودها مسبقًا. فلذلك البد من وجود استراتيجيات حديثة لتوسيع نطاق التفكير لدى الطلبة، ومن 
تدريس ن التعلم النشط هو منهج ديناميكي للإالتعلم النشط،  أهم هذه االستراتيجيات استراتيجيات

يكتشف فيه الطالب المشاكل والتحديات الحقيقية في العالم المحيط بهم وفي نفس الوقت يكتسب 
معرفة الطالب ب يمد الطالب المهارات عبر العمل في مجموعات تعاونية صغيرة، فالتعلم النشط

لتي حصل بالغة حيث تترسخ المعرفة ا أهميةبحث في التعلم النشط عمق بالمواد التي يدرسونها، وللأ 
عليها الطالب بالبحث مقارنة مع المعلومة التي كان يحصل عليها بالطرق التقليدية القائمة على 

ن هذا البحث يتطرق لمعرفة دور استراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات إلذلك ف، التلقين
 1لبات المرحلة االبتدائية.لدى طا اإلبداعي التفكير

ويرى الباحث أن الناتج اإلبداعي يتحقق باتسام السلوك اإلبداعي بسمات إبداعية، والمعلم يكون    
مبدعًا في تدريسه إذا ما اعتقد بضرورة القيام بأعمال تدريسية متميزة وحااًل للمشكالت بطريقة 

 وقام بممارستها. إبداعية، وعرف متطلبات هذه األعمال واقتنع بأهميتها 
باإلضافة إلى ذلك فإن ما يعين المعلم على التدريس اإلبداعي توفير جو عملي اجتماعي متفاعل   

 مفتوح وبيئة تربوية واقعية ومرنة تتميز باالستقصاء والبحث والتجريب.
 في ضوء ما سبق يرى الباحث أننا في أمس الحاجة إلى استخدام استراتيجيات التعلم النشطو     

في التعليم كي نتمكن من تنشئة جيل يمتلك مهارات حياتية، حتى يكون فعال في المجتمع قادر 
 على اإلبداع واالبتكار وقادر على التكيف مع الحياة، وعلى التغلب على المشكالت المستقبلية. 

سهامه ينظرًا ألهمية التعليم النشط في العملية التعليمية ودوره الكبير في تهيئة الظروف للتعل  م، وا 
في استثمار قدرات التالميذ وطاقاتهم التي يتميزون بها وخاصة في المرحلة األساسية الدنيا، وألن 
هذه المرحلة هي القاعدة األساسية للتعليم، باإلضافة لما لها من أهمية في تقديم القدر المناسب 

قلة الدراسات لواقعية، ونظرًا لمن التعليم بمختلف جوانبه، لتكوين مواطن يستطيع أن يواجه الحياة ا
التي ربطت بين التعلم النشط والمهارات الحياتية فقد حاولت الدراسة الحالية تقصي أثر توظيف 

في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لدى طالبات المرحلة االبتدائية من استراتيجيات التعلم النشط 
 .وجهة نظر المعلمات

 
 

                                                           

 وطرق تدريس، جامعة األمير سلطان، المملكة العربيةاستراتيجيات التدريس الحديثة. مذكرة تدريبية لمناهج  زاهد،منال  1
 (.6102السعودية)
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: مشكلة الدراسة وتساؤالت  ها:أوال 
ي أهمية استخدام استراتيجيات حديثة ف إلى الحديثة العربية واألجنبيةالدراسات  تشير معظم   

العملية التعليمية ودورها  في تنمية التفكير لدى الطلبة ومن أهم هذه االستراتيجيات الحديثة 
دام ة استخيت فعالحدى الدراسات الحديثة التي بينإ 1استراتيجية التعلم النشط، تعد دراسة أبو الجبين

بعض استراتيجيات التعلم النشط ًفي تدٌريس العلوم الٌحياتٌية على التحٌصيل لدى طالبات الصف 
عدد من التوصيات والمقترحات التي قد تسهم في تنمية التفكير إلى  السادس االبتدائي والوصول

دد البتدائية، لذلك تتح)الطالقة، الحساسية للمشكالت، المرونة(  لدى طلبة المرحلة ااإلبداعي 
 ي:تة في السؤال الرئيس اآلمشكلة الدراس
بات المرحلة لدى طال اإلبداعياستراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات التفكير  ما أثر توظيف

 االبتدائية من وجهة نظر المعلمات؟
 ية:تذا التساؤل األسئلة الفرعية اآلويتفرع من ه

لنشط في تنمية مهارة الطالقة لدى طالبات المرحلة االبتدائية ما دور استراتيجيات التعلم ا -0
 من وجهة نظر المعلمات؟

ما دور استراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارة الحساسية للمشكالت لدى طالبات  -6
 المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمات؟

تدائية طالبات المرحلة االبما دور استراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارة المرونة لدى  -7
 من وجهة نظر المعلمات؟

 ثاني ا: أهداف البحث:
 يهدف البحث إلى اآلتي: 

لدى  داعياإلبالتعرف على دور استراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات التفكير   -0
 طالبات المرحلة االبتدائية.

المرحلة  قة لدى طالباتالتعرف على دور استراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارة الطال -6
 االبتدائية.

التعرف على دور استراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارة الحساسية للمشكالت لدى  -7
 طالبات المرحلة االبتدائية.

ة النشط في تنمية مهارة المرونة لدى طالبات المرحل التعرف على دور استراتيجيات التعلم  -4
 االبتدائية.

                                                           

فعالية استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط في تدريس العلوم الحياتية على التحصيل  الجبين،سعيد عبد الرحمن أبو  1
 (.6104) لدول العربيةلدى طالبات الصف الحادي عشر وتنمية االتجاه نحو األحياء في بعض محافظات غزة. جامعة ا
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 :ثالث ا: أهمية البحث
 :األهمية النظرية  -0
تكمن أهمية البحث في أهمية استراتيجيات التعلم النشط ودورها في تنمية مهارات التفكير     

لدى طالبات المرحلة االبتدائية في المملكة العربية السعودية وأهمها مهارات الطالقة  اإلبداعي
 والحساسية للمشكالت والمرونة.

 األهمية التطبيقية: -4
 ألنشطة من مستوى الطالب التحصيلي في مهارات التفكير اإلبداعي، قد ترفع هذه ا

 والتواصل الرياضي.
 .قد تقدم لمصممي المناهج طريقة لتقديم الدروس بشكل جديد 
 .قد تساعد المعلمين على تقديم األنشطة التعليمية للمواضيع المختلفة بطريقة جديدة 
 نشط.طبيق استراتيجيات التعلم القد تفيد المشرفين في تدريب المعلمين الجدد على ت 
 الطالقة، )اإلبداعي حفيز الطلبة في المرحلة االبتدائية في اكتساب مهارات التفكير ت

 .الحساسية للمشكالت، والمرونة(
  .تكوين طالب قادرين على تنمية التفكير لديهم والتعامل مع المسائل العلمية المعقدة 

 رابع ا: حدود البحث: 
يقتصر البحث على دراسة دور استراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات  ة:الحدود الموضوعي

 )الطالقة، الحساسية للمشكالت، والمرونة( لدى طالبات المرحلة االبتدائية. اإلبداعيالتفكير 
ة العربية المملكتم تطبيق الدراسة على طالب المرحلة االبتدائية في احدى مدارس  الحدود المكانية:

 .ةالسعودي
 .ه0440-ه0441السنة الدراسية الفصل الثاني من  الحدود الزمنية:

ا: مصطلحات البحث:   خامس 
 استراتيجية التعلم النشط:

( بأنها " األنشطة الصفية والالصفية التي يقوم بها الطالب بجانب المقرر 6112عرفها عزيز )
 ".شادواإلر لمعلم التوجيه بحيث تقع المسؤولية على المتعلم ويكون دور ا الدراسي المطلوب،
( بأنها " عبارة عن أساليب دراسية تساعد الفرد في تحمله للمسؤولية 6104ين )بويعرفها أبو الج

 1كي يعلم نفسه ويطور قدراته واكتساب مهارات وتكوين قيم واتجاهات".

                                                           
فعالية استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط في تدريس العلوم الحياتية على التحصيل  الجبين،سعيد عبد الرحمن أبو 1

 (.6104لدى طالبات الصف الحادي عشر وتنمية االتجاه نحو األحياء في بعض محافظات غزة. جامعة الدول العربية)
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يم للمرحلة لحدى استراتيجيات التعلم الحديثة التي يتم استخدامها في التعإ: هي اإلجرائيالتعريف 
 جل االستقصاء وحل المشكالت وتنمية مهارات التفكير لدى الطالبات.أاالبتدائية من 

 :اإلبداعيالتفكير 
( بأنه هو الن ظر إلى شيء ما بطريقة مختلفة وجديدة، وهو ما ُيعرف بالت فكير 6102يعرفه سليم )

ندوق، حيث يشتمل على الت فكير الجانبي  أو القدرة على حة إدراك األنماط غير الواض خارج الص 
ما، كما يمتلك األشخاص المبدعون القدرة على ابتكار وسائل جديدة لحل  المشكالت  في أمر

 ومواجهة الت حديات.
تجميع الحقائق ورؤية المواد والخبرات  إلىعملية ذهنية تهدف ه ( بأن6101) وعرفه عرفات

 1وتراكيب جديدة إلضاءة الحل. أبنيةوالمعلومات في 
بأنه عملية عقلية معقدة تهدف للتعرف على المعلومات بطريقة فكرية مختلفة إليجاد  إجرائياً ويعرف 

 حلول جديدة ومثيرة لالنتباه.
 الدراسات السابقة:

(: هدفت الدراسة للوقوف على معوقات استخدام معلمي اللغة العربية 6102.دراسة الجعبري )0
تعلم النشط، استخدم الباحث المنهج الوصفي، واستخدم في المرحلة األساسية الستراتيجيات ال

( مشرفًا، واستخدم 64( معلم ومعلمة، و)401الباحث أسلوب الحصر الشامل حيث بلغت عينة )
كل من المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية، وتحليل التباين األحادي، واختبار )ت( كأساليب 

عليم، التي تواجه المعلمين هي معوقات تتعلق ببيئة الت إحصائية، ومن أبرز النتائج: أكثر المعوقات
وعدم وجود فروق جوهرية بين آراء المعلمين والمشرفين حول المعوقات بشكل عام، وعدم وجود 

 2فروق جوهرية تعزى لمتغير الجنس.
(: هدفت الدراسة الكشف عن أثر توظيف برنامج تدريبي قائم على نظرية 6102. دراسة مزيد )6

لتنمية التفكير اإلبداعي في الرياضيات لدى تالميذ المرحلة األساسية الدنيا في محافظات تيريز 
غزة، ولتحقيق هدف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي، حيث تكونت عينة الدراسة 

( طالبة للمجموعة التجريبية درست وفق التصور 71( طالبة في الصف السادس، بواقع )20من )
( طالبة للمجموعة الضابطة ودرست بالطريقة التقليدية، استخدمت الباحثة اختبار 70ح، و)المقتر 

للتفكير اإلبداعي في الرياضيات كأداة للدراسة، بينما استخدمت كل من اختبار )ت(، ومربع إيتا 
كأساليب إحصائية، ومن أبرز نتائج الدراسة: وجود فروق دالة إحصائية بين متوسطي درجات 

عة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار التفكير اإلبداعي في المجمو 
                                                           

 (.6101(، القاهرة)6إلبداعي ومراحله، مركز النور للدراسات، ط)التفكير ا عرفات،فضيلة  1

استخدام معلمي اللغة العربية في المرحلة األساسية الستراتيجيات التعلم النشط، محلة جامعة  الجعبري، معوقاتمحمود  2
 .610-667 ص(. 6102(. )4)2فلسطين لألبحاث والدراسات. 
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، وجود أثر كبير لتوظيف التصور المقترح في تنمية ةالرياضيات، ولصالح المجموعة التجريبي
 1التفكير اإلبداعي. 

لنشط م ا(: هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية استراتيجية التعل6107دراسة بركات ). 7
موذج تباع نالدى طلبة الصف العاشر األساسي، بفي تنمية مهارات تصميم الدارات المتكاملة 

قد استخدم الباحث المنهج الوصفي في مرحلة التحليل للتصميم التعليمي. و  6112مد خميسمح
نة د تكونت عيقضوء استراتيجية التعلم النشط، و  والمنهج التجريبي عند قياس فاعلية المقرر في

الدراسة من طالبات الصف العاشر األساسي، من مدرسة حسن سالمة األساسية بغزة، وبلغ عدد 
طالبة، وقام الباحث بإعداد أدوات الدراسة التي تمثلت في االختبار التحصيلي وبطاقة  07الطالبات 

 المالحظة الخاصة بمهارات تصميم الدارات المتكاملة. وتوصلت الدراسة إلى وجود فرق دال
بين متوسط درجات الطلبة الذين درسوا باستراتيجية التعلم  (α = 05.0)إحصائيا عند مستوى 

 2النشط في المهارات المعرفية واألدائية قبل تطبيق التجربة وبعد تطبيقها لصالح التطبيق البعدي.
ة يم(: هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية التعلم التعاوني في تنم6107دراسة األستاذ ). 2

مهارات التفكير الناقد في تدريس الجغرافيا لدى طلبة الصف العاشر، استخدم الباحث المنهج 
( 41التجريبي القائم على مجموعتين متكافئتين تجريبية وضابطة وكان عدد طلبة كل مجموعة )

بعدي، قبلي و  ينطالب وهما عبارة عن صفين عاشر في مدرسة شمال غزة، وتم تطبيق باختبار 
صلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعتين في وقد تو 

 3التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية. 
لمدارس ا النشط فيتعرف على واقع استخدام التعلم ال(: هدفت هذه الدراسة 6100دراسة زيود ). 0

حيث  (،6102-6100ام الدراسي )الحكومية من وجهة نظر معلمي العلوم في محافظة جنين للع
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وكانت االستبانة والمقابلة أداتا الدراسة لجمع البيانات 

عليا ال األساسيةمن مجتمع الدراسة، حيث تمثل مجتمع الدراسة بجميع معلمي ومعلمات المرحلة 
البيانات  إدخالبعد  معلما ومعلمة. 001في المدارس الحكومية في المحافظة جنين والذي تكون من 

                                                           
ة قائم على نظرية تيريز لتنمية التفكير اإلبداعي في الرياضيات لدى تالميذ المرحل أثر توظيف برنامج تدريبي مزيد،منية  1

 .77-02( 6102) (.0)00األساسية الدنيا في محافظات غزة. مجلة دراسات تربوية ونفسية. 
لبة الصف العاشر طاستراتيجية التعلم بالمشاريع في تنمية مهارات تصميم الدارات المتكاملة لدي  بركات، فاعليةزياد سعيد  2

 (.6107)بغزة األساسي. رسالة ماجستير غير منشورة. كلية التربية، الجامعة اإلسالمية 
أثر استراتيجية التعلم التعاوني في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف العاشر في مبحث الجغرافيا  األستاذ،أحمد  3

 (.6107ة(. جامعة األزهر، غزة)بمحافظات شمال غزة )رسالة ماجستير غير منشور 
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وجود درجة استخدام منخفضة الستراتيجيات وكشفت النتائج عن  اإلحصائي spssبرنامج على 
 1العلوم. التعلم النشط في المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي 

 منه( الدراسة:
هج الوصفي ويعرف المن استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي لمالءمته لموضوع البحث،    

لظاهرة ا التحليلي بأنه: المنهج الذي يقوم على وصف ظاهرة من الظواهر للوصول إلى أسباب هذه
  2والعوامل التي تتحكم فيها، واستخالص النتائج لتعميمها.

 مجتمع وعينة الدارسة:
عربية المملكة ال تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمات العامالت في المدارس االبتدائية في    

فرد، استجاب  010ه، وتم اختيار عينة عشوائية من 0440-0041السعودية في العام الدراسي 
 .(11منهم )

  : توزيع عينة الدارسة حسب متغيرات الدراسة9جدون رقم )
 النسبة العدد الفئات المتغير

 سنوات الخبرة

 7.1% 7 سنوات 0أقل من 
 29.3% 29 سنوات 01 إلىسنوات  0من 

 63.6% 63 سنوات 01أكثر من 
 %100 99 المجموع

 المؤهل العلمي

 %1 1 ماجستير فأكثر
 %77 78 بكالوريوس

 %22 20 دبلوم
 %100 99 المجموع

( استبانة عشوائيًا لقياس الصدق والثبات، تم تضمينها في تحليل النتائج بسبب 71وتم اختيار )
 تمتع االستبانة بالصدق والثبات.

 أداة الدراسة:
اســـــــتخدمت الباحثة االســـــــتبانة كأداة لجمع المعلومات، وتعرف االســـــــتبانة بأنها: "مجموعة من    

بحثه لى إبشـــكل يحقق الهدف الذي يســـعى الباحث  ابعضــة المتنوعة والتي ترتبط ببعضـــها األســئل

                                                           
واقع استخدام التعلم النشط في المدارس الحكومية من وجهة نظر معلمي العلوم في محافظة جنين، رسالة  زيود،أسامة  1

 (.6102ماجستير. جامعة النجاح الوطنية، جنين)
(. 6100عمان: دار المناهج، ) البحث العلمي: مدخل منهجي تطبيقي. الزعبي، أساليبوعلي فالح  الوادي،محمد حسين  2

 024ص
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ية ووافية كاف، ويكون عدد األســــئلة التي يحتوي عليها االســــتبيان لمشــــكلة التي يطرحهامن خالل ا
 1لتحقيق هدف البحث بصرف النظر عن عددها."

الخماســــــــــي لقياس  ليكارث( فقرة وقد اســــــــــتخدمت الباحثة مقياس 07وتكونت االســــــــــتبانة من )   
 ي:تاآلاستجابات أفراد عينة الدراسة لفقرات االستبانة حسب الجدول 

 الخماسي ليكارث  مقياس 4رقم )جدون 

 صد  أداة الدارسة:
 . صد  االتسا  الداخلي:9
تم التحقق من صدق االتساق الداخلي لالستبانة من خالل تطبيقها على عينة استطالعية    

( استجابة، وقم تم حساب معامل االرتباط بيرسون بين درجة كل فقرة ومجموع 71مكونة من )
 ت االستبانة ككل.درجات فقرا

  : معامالت االرتباط بين كل محور من محاور االستبانة مع الدرجة الكلية لالستبانة3جدون رقم )
 α= 1.10* االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة 

من المالحظ في الجدول السابق معامالت االرتباط بين محاور االستبانة والدرجة الكلية لفقرات 
وحت ( لجميع فقرات مجاالت االستبانة، وتراα= 1.10االستبانة دالة إحصائيا عند مستوى داللة )

(، وهذا يدل على أن فقرات هذا االستبيان صادق لما وضعت 0.93-0.95معامالت االرتباط بين )
 .6.2 لقياسه

 سادسا : ثبات االستبانة: 
الثبات يدل على اتساق النتائج، بمعنى إذا كرر القياس فإنك تحصل على نفس النتائج، وفي أغلب 

قياسه ومن أكثرها شيوعًا طريقة )كرونباخ ألفا( حاالته هو معامل ارتباط، وهناك عدد من الطرق ل
  2وطريقة تجزئة المقياس إلى نصفين.

                                                           
النمو اللغوي والمعرفي للطفل. الطبعة األولى، دار اإلعصار للنشر والتوزيع،  طه،إيمان  النوايسة،أديب عبد الله والقطاونة  1

 21 ص( 6100األردن، ) –عمان 
(. 6100مان: دار المناهج، )البحث العلمي: مدخل منهجي تطبيقي. ع الزعبي، أساليبعلي فالح  الوادي،محمد حسين  2

 602ص

 كبيرة جدا كبيرة متوسطة قليلة قليلة جدا االستجابة
 0 4 7 6 0 الدرجة

 المحور م
معامل االرتباط 

 بيرسون 
القيمة االحتمالية 

Sig 
 0.00 0.95 المحور األول: مهارة الطالقة 0
 0.00 0.94 الثاني: مهارة الحساسية للمشكالت المحور 6
 0.00 0.93 المحور الثالث: مهارة المرونة 7
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وقد استخدمت الباحثة طريقة ألفا كرونباخ وهي أشهر الطرق في قياس ثبات األداة، وتكشف هذه 
 الطريقة مدى تشتت درجات المستجيبين.

 نة : معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات محاور االستبا5جدون رقم )
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المحور م
 0.86 5 المحور األول: مهارة الطالقة 0
 0.89 4 المحور الثاني: مهارة الحساسية للمشكالت 6
 0.89 4 المحور الثالث: مهارة المرونة 
 0.95 13 كل الفقرات 

االستبانة يزيد عن  من المالحظ من خالل الجدول السابق أن معامل ألفا كرونباخ لجميع محاور
 وهذا يدل على ثبات مرتفع لجميع المحاور وكذلك االستبانة بشكل عام. 0.95

وبعد أن تم التأكد من صدق وثبات االستبانة، وبعد إجراء التعديالت خرجت االستبانة بصورتها 
 دراسة.لالنهائية وهذا يجعل الباحثة مطمئنة لتطبيق االستبانة على عينة الدراسة لتحقيق أهداف ا

 سابعا : المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:
 لتحقيق أهداف الدراسة سيتم استخدام المعالجات اإلحصائية التالية: 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: لمعرفة خصائص  .0
 العينة ومستوى شيوع الظاهرة محل البحث لدى العينة.

( من أجل اختبار رأي المستجيبين حول One Sample T Testلعينة واحدة )  Tاراختب .2
 الظاهرة المراد قياسها.

معامل االرتباط بيرسون لقياس درجة االرتباط بين متغيرين، وقد تم استخدامه لحساب  .2
 االتساق الداخلي، والصدق البنائي.

 اختبار ألفا كرونباخ لمعرفة ثبات االستبانة. .2
 اسة ومناقشتها:نتائ( الدر 

الطالقة، الحساسية )اإلبداعي للتعرف على دور استراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات التفكير 
 لقد تم إجراء بالمشكالت، والمرونة( لدى طالبات المرحلة االبتدائية من وجهة نظر معلميهم،

م برنامج الرزم اإلحصائية المعالجات اإلحصائية للبيانات المجمعة من أداة الدارسة، وتم استخدا
 ل على نتائج الدارسة التي تم عرضها وتحليلها.صو ( للحSPSSللدراسات االجتماعية )

أواًل: المحك المعتمد في الدراسة: لتحديد المحك المعتمد في الدراسة تم الرجوع إلى األدب التربوي 
نفسه  ت المقياس الخماسيالخاص بالمقاييس المحكية، وكذلك بعض الدراسات السابقة التي اعتمد
الل الخماسي من خ )ليكارت(لتحديد مستوى االستجابة حيث تم تحديد طول الخاليا في مقياس 

، ومن ثم  تقسيمه على أكبر قيمة في المقياس (4=  0 – 0)حساب المدى بين درجات المقياس 
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أقل قيمة في  ، وبعد ذلك تم إضافة هذه القيمة إلى(1.2=  0÷  4)للحصول على طول الخلية 
)بداية المقياس الواحد الصحيح( وذلك لتحديد الحد األعلى لهذه الخلية وهكذا أصبح طول  المقياس

 ي:تاليا كما هو موضح في الجدول اآلالخ
  : المحك المعتمد في الدراسة2) جدون رقم

 درجة التوافر الوزن النسبي المقابل ل  طون الخلية
0 – 0.2 
 

 قليلة جداً  72% - 61%
 قليلة %06 - %72أكبر من  6.2 – 0.2أكبر من 
 متوسطة %22 - %06أكبر من  7.4 – 6.2أكبر من 
 كبيرة %24 - %22أكبر من  4.6 – 7.4أكبر من 
 كبيرة جداً  %011 - %24أكبر من  0 – 4.6أكبر من 

 
 ائياإلحصــــــمن خالل البرنامج  sig االحتماليةوللكشــــــف عن هذه الفرضــــــية تم احتســــــاب القيمة 

SPSS  1.10ومقـــارنتــه بقيمــة الخطــأ=α قيمــة كـــانـــت فــإذا sig  فيعني قبول  1.10أكبر من
الفرضــــية الصــــفرية وأن المســــتجيب لم يشــــكل رأيًا حول المهارات المراد دراســــتها، وفي حال كانت 
أصغر فإن رأي المستجيب يختلف جوهريا عن الدرجة المتوسطة وبالتالي يكون قد شكل رأيا حول 

 ت المراد دراستها.المهارا
 ثانيا : تحليل فقرات االستبانة:

(، وتعتبر One Sample T testلعينة واحدة ) Tلتحيل فقرات االسـتبانة تم استخدام اختبار ت 
والقيمة  %21الفقرة إيجـابية بمعنى موافقة العينة على محتواها إذا كان الوزن النســــــــــــــبي أكبر من 

الفقرة ســــــــــــــلبيـة بمعنى أن عينة الدارســــــــــــــة ال توافق على وتعتبر  ،1.10أقـل من  sigاالحتمـاليـة 
، وتعتبر آراء 1.10أقل من  sigوالقيمة االحتمالية  %21محتواها إذا كان الوزن النسبي أقل من 

 .1.10العينة محايدة إذا كانت القيمية االحتمالية أكبر من 
 عن السؤان الرئيس: اإلجابة ثالثا :

بات المرحلة لدى طال اإلبداعيلنشط في تنمية مهارات التفكير استراتيجيات التعلم ا أثر توظيف
 االبتدائية من وجهة نظر المعلمات؟

 :يتن الكلية ودرجة كل محور حسب اآلولإلجابة على هذا السؤال تم تحليل درجة االستبيا
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  : تحليل محاور االستبانة وقيمة جميع المحاور معا  7)جدون رقم 
لمحاور االســـتبانة وقيمة  Sig وســـط النســـبي واالنحراف المعياري والقيمة االحتماليةالمتوســـط الحســـابي والمت

  N=99جميع المحاور معا )

 ي: أتيتضح من الجدون السابق ما ي
ان المتوســط الحســابي لالســـتبي االســتبيان ككل دال إحصــائيًا حســب المحك المعتمد، وبلغ -0

( وبدرجة كبيرة حســـــــب المحك المعتمد في الدراســـــــة 20.4(، بوزن نســـــــبي )4.12ككل )
وهذا يعني أن عينة الدراســـــــة ترى أن دور اســـــــتراتيجيات التعلم النشـــــــط في تنمية مهارات 

)الطالقة، الحســــــــــــــاســــــــــــــية للمشــــــــــــــكالت، المرونة( لدى طالبات المرحلة  اإلبداعيالتفكير 
ائيــة من وجهــة نظر معلمــات المرحلــة االبتــدائيــة جــاء بــدرجــة كبيرة وبنســــــــــــــبــة تــأييــد االبتــد
20.4%. 

من وجهة  داعياإلبأقل درجة تأثير الســتراتيجيات التعلم النشــط في تنمية مهارات التفكير  -6
نظر معلمــات المرحلــة االبتــدائيــة كــان في تنميــة مهــارة المرونــة التي تمثلــت بــدرجــة كبيرة 

 .%21.2وبنسبة تأييد 
من وجهة  بداعياإلأكبر درجة تأثير الستراتيجيات التعلم النشط في تنمية مهارات التفكير  -7

نظر معلمات المرحلة االبتدائية كان في تنمية مهارة الحســـــاســـــية للمشــــــكالت التي تمثلت 
 .%26بدرجة كبيرة وبنسبة تأييد 

 عن السؤان األون: اإلجابة رابعا :
لنشط في تنمية مهارة الطالقة لدى طالبات المرحلة االبتدائية ما دور استراتيجيات التعلم ا -0

 من وجهة نظر المعلمات؟
ولإلجابة على هذا الســــــــــؤال تم تحليل فقرات المحور األول وفق المحك المعتمد في الدراســــــــــة 

 :على النحو اآلتيوكانت النتائج 
 

المتوســـــــــط  المحور م
 الحسابي

المتوســـــــط 
 النسبي

االنـــحـــر
اف 

 المعياري 

ــمـــــة  ــي ــق ال
االحتمالي

 ة

الــتــرتي
 ب

الحــك
 م

 كبيرة 2 0.00 0.60 81.6 4.08 المحور األون: مهارة الطالقة 9

4 
ور الثاني: مهارة الحســاســية المح

 كبيرة 1 0.00 0.59 82 4.10 للمشكالت

 كبيرة 3 0.00 0.62 80.6 4.03 المحور الثالث: مهارة المرونة 3
 كبيرة 0.00 0.57 81.4 4.07 الدرجة الكلية لالستبانة 
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 فقرات المحور األون  : تحليل2)جدون رقم 
لجميع فقرات المحور  Sig ة االحتماليةالمتوســـط الحســـابي والمتوســـط النســـبي واالنحراف المعياري والقيم

 N=99األون )مهارة الطالقة  وقيمة جميع الفقرات معا )

 
 

المتوسط  الفقرات م
 يالحساب

المتوسط 
 النسبي

االنحراف 
 المعياري 

القيمة 
االحتمالي

 ة

الترتي
 ب

الحك
 م

9 
تســـاعد على ســـرعة إنتاج 

في  الكلمـــــات وتوليـــــدهـــــا
 .نسق محدد

4.1
8 

83.6 0.7
4 

 كبيرة 1 000.

4 

تســـــــــــــاعـــــد عـلـى إجــراء 
تعــــديالت على أشـــــــــكــــان 
مـعـيـنـــــة لتكوين رســـــــــوم 

 حقيقية

3.9
6 

79.2 0.7
3 

 كبيرة 5 000.

3 

على إنتاج  تزيـد من القدرة
 أكبر عدد من األفكار  ات
 الـعـالقـــــة بـمـوقـف معين

بتجارب ومشـــــــاريع علمية 
 .ةير مقررة

 كبيرة 2 000. 0.75 82.6 4.13

2 

التعلم  تمكن اســـــتراتيجيات
تنمية  النشــط الطالبات من

ســــــــرعة صــــــــياةة  مهارة
صــــدار  األفكار الســــليمة وا 
األفـكـــــار الـمـتـرابـطـــــة في 

 .موقف محدد

 كبيرة 3 000. 0.69 82 4.10

5 

التعلم  تزيد اســــــــتراتيجيات
النشــــــط من قدرة الطالبات 
على  كر أكبر عــــدد من 
ـــمـــعـــنـــى  األلـــفـــــام  ات ال

أو المترابطة بنغمة  الواحد
 واحدة

4.03 80.6 0.6
 كبيرة 4 000. 9

 كبيرة 000. 0.60 81.6 4.08 الدرجة الكلية 
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 ي: أتمن الجدون السابق ما ييتضح 
المحور األول دال إحصـائيا حسـب المحك المعتمد، وبلغ المتوسط الحسابي للمحور ككل  -0

نة الدارســــــــة ترى (، وبدرجة كبيرة، وهذا يعني أن عي%22.62(، وبوزن نســــــــبي )7.22)
بـأن دور اســــــــــــــتراتيجيـات التعلم النشــــــــــــــط في تنمية مهارة الطالقة من وجهة نظر معلمي 

 (.%22.62المرحلة االبتدائية جاء بدرجة كبيرة وبنسبة تأييد )
 جميع فقرات المحور األول دال إحصائيًا حسب المحك المعتمد. -6
تزيــد اســــــــــــــتراتيجيــات التعلم  ( والتي تنص على "0جــاءت في المرتبــة األولى الفقرة رقم ) -7

 ،”النشــــــــط في مســــــــاعدة الطالبات على ســــــــرعة إنتاج الكلمات وتوليدها في نســــــــق محدد.
 ( بدرجة كبيرة.%27.2( وبوزن نسبي )4.02حسابي ) بمتوسط

( والتي تنص على تســــــــــاعد اســــــــــتراتيجيات التعلم 7جاءت في المرتبة األخيرة الفقرة رقم ) -4
 ، بمتوسط”.الت على أشكال معينة لتكوين رسوم حقيقيةالنشـط الطالبات على إجراء تعدي

 ( بدرجة كبيرة.%21.6( وبوزن نسبي )7.12حسابي )
ومن خالل ذلك  يوضــــــــح البحث مدى قوة دور اســــــــتراتيجيات التعلم النشــــــــط في تنمية مهارة 

، حيث أن الســــــــــــتخدام اســــــــــــتراتيجية التعلم اإلبداعيالطالقة والتي تعد احدى مهارات التفكير 
شـــط دور كبير في تطوير التعليم العتبارها احدى اســـتراتيجيات التعلم الحديثة والتي تتوافق الن

تطبيق مهارات الحادي العشـرون حيث أنها تتيح للمتعلم التفكير بطريقته الخاصة ويتعلم وفق 
( والتي أكدت على 6107قدراته باختالف مستويات المتعلمين، وهذا يتوافق مع دراسة بركات)

اسـتراتيجية التعلم النشـط في تنمية مهارات تصـميم الدارات المتكاملة لدى طلبة الصف  فاعلية
 العاشر األساسي.

 عن السؤان الثاني: اإلجابة خامسا :
ما دور اسـتراتيجيات التعلم النشـط في تنمية مهارة الحسـاسـية للمشكالت لدى طالبات المرحلة 

 المعلمات؟االبتدائية من وجهة نظر 
 
 
 
 
 
 
 
 


