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  اِإلهَدْاءُ 

  

 :أهد[ هذا اإلنجاز المتواضع إلى

  إلى قائدنا ومعلمنا دمحم بن عبد هللا عل�ه أفضل الصالة والسالم

  إلى من علمني النجاح والصبر إلى من أفتقده في مواجهة الصعاب 

  الغالي إلى روح أبي

  إلى من علمتني وعانت الصعاب ألصل إلى ما أنا ف�ه

  إلى ن3ع الحنان أمي

  إلى أزهار ح�اتي إلى من 4نت قو�ة بهم وألجلهم

  أبنائي

  الح�اة  في 3عد هللا إلى من أظهروا لي أجمل ما إلى سند7 وقوتي ومالذ7

  أهلي

  تسامة الرضاإلى تلك الروح الطاهرة التي 4انت تحملني على أكفها وتمدني 3اب

  روح زوجي الشهید

  إلى رواد الف4ر ومنا3ع العطاء وحملة القرآن وورثة األنب�اء

  أساتذتي العظماء

  إلى هذا المنبر التعل�مي األشم

  جامعتي

  إل�4م جم�عا أهد7 ثمرة هذا الجهد المتواضع الذ7 أسأل هللا أن �4ون خالصا لوجهه الكرCم
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رش7ٌر وتقدی  

  

العالمین والصالة والسالم على أشرف األنب�اء والمرسلین سیدنا دمحم وعلى الحمد G رب  
  ..آله وصح3ه أجمعین ومن ت3عهم بإحسان إلى یوم الدین، و3عد 

  .هذا العمل 3فضله، فله الحمد أوال وأخراإنجاز  فإني أش4ر هللا تعالى على فضله حیث أتاح لي

عرفان واالمتنان إلى 4ل من تفضل وأثرP جوانب وأتقدم 3الش4ر الخالص العمیN مقرونا بجزCل ال
 .هذا ال3حث، سواء برأ7 أو توج�ه أو نص�حة أو ساهم في هذا ال3حث ولو بجزء �سیر

وفي مقدمة هؤالء أتقدم بخالص ش4ر7 وتقدیر7 إلى أستاذ7 المشرف على ال3حث األستاذ 
ان �حثني على ال3حث، دمحم سل�مان أبوشقیر الذ7 لم یدخر جهدا في مساعدتي، و4/ الد4تور

حفظه هللا ومتعه 3الصحة  وCرغبني ف�ه، و�قو7 عزCمتي فله من هللا األجر ومني 4ل تقدیر
 .والعاف�ة ونفع 3علومه

4ما أتقدم 3الش4ر إلى 4ل السادة األفاضل المح4مین لما بذلوه من جهد 4رCم ونصائح رائعة 
 .وثمینة

مي، ومدرسة الهدP اللتان عاملنني 43ل احترام براه�4ما وأتقدم 3ش4ر7 إلى مدرسة دمحم ال3شیر اإل
ة على العینة المستهدفة فلهما المناخ لتطبیN است3انات الدراس وتقدیر لحظة وصولي و�سرا لي

  .4ل الش4ر واالحترام مني
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�اللغة العرG�ة ملخص ال�حث  

في تنم�ة والترف�ه التعلم النشW  دور البیئة المدرس�ة القائمة علىهدفت الدراسة إلى تحدید 
وقد تكونت عینة ، من وجهة نظر معلمیهم، االنتماء المدرسي لدP طل3ة المرحلة األساس�ة

واستخدمت ، ال3س�طةارهم 3طرCقة العینة العشوائ�ة وقد تم اخت�، معلمة) ٤٥(من الدراسة األصل�ة 
  .4ما استخدمت االست3انة 4أداة للدراسة، التحلیلي الوصفي المنهج ال3احثة

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التال�ة

أن الدرجة الكل�ة إلجا3ات عینة الدراسة نحو األسئلة المتعلقة بدور البیئة المدرس�ة  �
القائمة على التعلم النشW والترف�ة في تعزCز االنتماء المدرسي لدP طل3ة المرحلة 

درجة موافقة  وهذا یدل على%) ٨٤.٧٥(األساس�ة من وجهة نظر المعلمین فقد بلغت 
  .4بیرة جدا لألسئلة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة في درجة تقدیرات أفراد العینة لدور البیئة المدرس�ة  �
القائمة على التعلم النشW والترف�ه في تعزCز االنتماء المدرسي لدP طل3ة المرحلة 

  .سنوات الخدمةمتغیر األساس�ة من وجهة نظر معلمیهم ت3عا لمتغیر المؤهل العلمي، و 

  :ومن أهم توص�ات الدراسة

استخدام وتوظیف التعلم النشW والترف�ه في التدرCس خصوصًا في المرحلة األساس�ة  �
وفي زCادة انتماء الطل3ة وحبهم ، لما لها من أثر إیجابي في العمل�ة التعل�م�ة، الدن�ا

 .للمدرسة
، أسالیب التعلم النشW عقد ورش عمل لتدرCب المعلمین على الطرق الصح�حة لتنفیذ �

 .و�4ف�ة تفعیل األلعاب التعل�م�ة وأسلوب الترف�ه داخل الحصص التعل�م�ة
 .دمج وٕادخال استراتیج�ات التعلم والترف�ه في المساقات األكاد�م�ة لكل�ة التر�fة �
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Abstract  

The study aimed to determine the role of active learning and recreation 
in the development of school affiliation among students in the primary 
schools from the teachers' perspective and point of view. The study 
consisted of 45 teachers who were tested in a simple random sample. 
The researcher used the descriptive analytical method and the 
questionnaire was used as a tool for study.  

The study came up with the following results: 

� The total score of responses to the study of questions related to 
the role of the school environment based on active learning and 
entertainment in enhancing the school affiliation of students in the 
primary stage from the point of view of teachers reached 84.57%, 
indicating a very high degree of approval for the questions 

� There are no statistically significant differences in the degree of 
the respondents' estimates of the role of the school environment 
based on active learning and recreation in enhancing the school 
affiliation among students in the primary stage from the teachers' 
point of view according to the variable The Scientific Qualifications 
and the variable Years of Service. 

The most important recommendations of the study: 

� The use of active learning and recreation in teaching especially in 
the primary stage because of its positive impact in the educational 
process and it also increases the students' affiliation and love for 
the school. 

� Holding workshops to train teachers how to implement the active 
learning method and how to activate the educational games and 
recreation style within the educational class.         
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  فهرس المحتو�ات

 رقم الصفحة المحتو  
 أ اآل�ة

 ب اإلهداء
 ج الش4ر والتقدیر

 د ملخص ال3حث 3اللغة العر�fة
Abstract ه 

 و  فهرس المحتو�ات
  7 فهرس الجداول 

Nك المالح 
 ١ اإلطار العام للدراسة: الفصل األول

 ٢ مقدمة
 ٤ ال3حثمش4لة 

 ٥ أسئلة ال3حث
 ٥ فرض�ات ال3حث

 ٥ أهداف ال3حث
 ٦ أهم�ة ال3حث 
 ٦ حدود ال3حث 
 ٧ 3حثلمصطلحات ا
 ٩ اإلطار النظر7 للدراسة: الفصل الثاني

 ١٠ المقدمة
 ١٠ التعلم النشW والترف�ه - المحور األول 

W١٠ مفهوم التعلم النش 
  ١١  التعلم النشW في اإلسالم

 ١٢ التعلم النشWأهم�ة 
W١٣ م4ونات منظومة التعلم النش 

W١٣ سمات التعلم النش 
W١٤ خصائص التعلم النش 
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 رقم الصفحة المحتو  
W١٤ الخصائص التي تمیز المتعلم النش 

W١٥ أسس وم3اد� التعلم النش 
W١٦ مقومات بیئة المتعلم النش 
W١٦ دور المعلم في التعلم النش 
W١٧ دور المتعلم في التعلم النش 

 ١٨ مدیر المدرسة في التعلم النشWدور 
W١٩ توص�ات للمعلمین من أجل تحسین بیئة التعلم النش 

 ١٩ التعلم القائم على الترف�ه
 ٢٠ مفهوم التعلم 3اللعب والترف�ه
 ٢١ أهم�ة التعلم 3اللعب والترف�ه

 ٢١ أهم�ة األنشطة المستخدمة للترف�ه
 ٢٢ أهم�ة التعل�م 3الترف�ه

 ٢٢ 3الترف�ه فوائد التعل�م
 ٢٢ فوائد اللعب التعل�مي

 ٢٣ سمات أسلوب التعلم 3الترف�ه واللعب
 ٢٣ تقس�مات األنشطة الترفیه�ة التي �ستخدمها المعلم في تعلم الطل3ة

 ٢٤ معاییر اخت�ار األنشطة المستخدمة التعلم القائم على اللعب والترف�ه
 ٢٤ والترف�هدور المعلم في التعل�م القائم على اللعب 

 ٢٥ إرشادات للمعلمین عند استخدام األلعاب والترف�ه
W٢٥ والترف�ه استراتج�ات التعلم النش 

 ٢٥ أهم�ة تحدید اإلستراتیج�ة المناس3ة في التدرCس 
 ٢٦ أهم االستراتیج�ات 

 ٢٦ استراتیج�ة لعب األدوار
 ٢٧ أهم�ة استراتیج�ة لعب األدوار

 ٢٧ األدوارأهداف استراتیج�ة لعب 
 ٢٨ مجاالت استخدام استراتیج�ة لعب األدوار

 ٢٨ خطوات استراتیج�ة لعب األدوار
 ٢٨ نصائح یجب على المعلم األخذ بها أثناء تنفیذ لعب األدوار
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 رقم الصفحة المحتو  
 ٢٩ أدوار المعلم والطالب في استراتیج�ة لعب األدوار

 ٢٩ المعلم
 ٢٩ الطالب

 ٣٠ استراتیج�ة حوض السمك
 ٣٠ خطوات استراتیج�ة حوض السمك 

 ٣١ استراتیج�ة مسرح العرائس
 ٣١ مفهوم مسرح العرائس

 ٣١ االعت3ارات التي یجب على المعلمة أن تأخذها عند استخدام مسرح الدمى
 ٣٢ لعرائسأهم�ة وأهداف مسرح ا

 ٣٢ استراتیج�ة الكرسي الساخن
 ٣٣ طرق استخدام استراتیج�ة الكرسي الساخن

 ٣٣ المعلم في استراتیج�ة الكرسي الساخندور 
 ٣٤ أهم�ة وأهداف استراتیج�ة الكرسي الساخن

 ٣٤ خطوات استراتیج�ة الكرسي الساخن
 ٣٥ استراتیج�ة الظهر 3الظهر

 ٣٥ خطوات استراتیج�ة الظهر 3الظهر
 ٣٦ االنتماء المدرسي –المحور الثاني 

 ٣٦ مفهوم االنتماء المدرسي
 ٣٧ الطل3ة 3االنتماء المدرسيأهم�ة شعور 

 ٣٧ العوامل المؤثرة على االنتماء للمدرسة
 ٣٨ وسائل تعزCز االنتماء المدرسي

الوسائل التي �م4ن من خاللها التغلب على مش4لة نفور المتعلمین من 
 المدرسة وعدم االنتماء لها

٣٨ 

 ٤٠ الدراسات السا3قة : الفصل الثالث
 ٤١ مقدمة

 ٤١ التعلم النشW والترف�ه –المحور األول 
 ٤٧ االنتماء المدرسي   -المحور الثاني 
 ٤٩ "الطرCقة واإلجراءات: " الفصل الرا3ع
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 رقم الصفحة المحتو  
 ٥٠ منهج الدراسة

 ٥٠ مجتمع وعینة الدراسة
 ٥٠ أداة الدراسة

 ٥١ صدق االتساق الداخلي
 ٥٤ ث3ات أداة الدراسة

 ٥٤ الث3ات 3طرCقة ألفا 4رون3اخ 
 ٥٥ التجزئة النصف�ةالث3ات 3طرCقة 

 ٥٥ اخت3ار التوزCع الطب�عي
 ٥٦ األسالیب اإلحصائ�ة المستخدمة في معالجة الب�انات

 ٥٧ نتائج الدراسة : الفصل الخامس
 ٥٨ المحك المعتمد في الدراسة

 ٥٩ "الب�انات الشخص�ة"تحلیل النتائج المتعلقة 3القسم األول 
 ٥٩ نتائج الدراسة

 ٦٧ توص�ات ال3حث
 ٦٨ والمصادر المراجع
N٧٥ المالح  

  

   



 ي 

 

  فهرس الجداول

 رقم الصفحة الجدول
 ٥١ األول جالصدق االتساق الداخلي لفقرات الم): ٤.١(جدول
 ٥٢ الثاني جالصدق االتساق الداخلي لفقرات الم): ٤.٢(جدول
 ٥٢ الثالث جالصدق االتساق الداخلي لفقرات الم): ٤.٣(جدول
 ٥٣ را3عال جالاالتساق الداخلي لفقرات المصدق ): ٤.٤(جدول
 ٥٤ معامل الث3ات 3طرCقة ألفا 4رون3اخ): ٤.٥(جدول
 ٥٥ معامل ث3ات أداة الدراسة 3طرCقة التجزئة النصف�ة): ٤.٦(جدول
 ٥٥ اخت3ار التوزCع الطب�عي لمتغیرات الدراسة): ٤.٧(جدول
 ٥٨ یوضح المحك المتعمد في الدراسة): ٥.١(جدول
 ٥٩ یوضح خصائص أفراد عینة الدراسة حسب الب�انات الشخص�ة): ٥.٢(جدول
  ٦٠  )المعلم(تحلیل النتائج المتعلقة 3المجال األول ): ٥.٣(جدول
  ٦١  )الطل3ة(تحلیل النتائج المتعلقة 3المجال الثاني ): ٥.٤(جدول
  ٦٢  )المدرسةمدیر (تحلیل النتائج المتعلقة 3المجال الثالث ): ٥.٥(جدول
  ٦٣  )البیئة المدرس�ة(تحلیل النتائج المتعلقة 3المجال الرا3ع ): ٥.٦(جدول
  ٦٤  الترتیب التنازلي لنتائج مجاالت الدراسة): ٥.٧(جدول
 ٦٥ نتیجة اخت3ار الفرض�ة األولى): ٥.٨(جدول
 ٦٦ نتیجة اخت3ار الفرض�ة الثان�ة): ٥.٩(جدول
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  المالحyفهرس 

yالصفحةرقم  الملح 
  ٧٦ االست3انه في صورتها األول�ة): ١(ملحN رقم 
 ٨٠ قائمة 3أسماء المح4مین): ٢(ملحN رقم 
 ٨١ االست3انة في صورتها النهائ�ة): ٣(ملحN رقم 
 ٨٤ 4تاب الجامعة للمدارس لتسهیل المهمة): ٤(ملحN رقم 
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  الفصُل األول 

راسة   اإلطاُر العام للدِّ
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 الفصُل األول

راسة   اإلطاُر العام للد}

  

    مقدمة  ١.١
إعداد جیل واعي مثقف  خاللها من نستط�ع والتي، المدرسة هي البیت الثاني للطالب

محفزة وداعمة للطالب ال تر4ز فقW و4لما 4انت البیئة المدرس�ة فاعلة ، قادر على إدارة المجتمع
وغرس الق�م والم3اد� اإلیجاب�ة ، وترfو�اً ، وٕانما على تنم�ة الطالب ف4رCاً ، على الهدف التعل�مي

4لما ، تساعدهم على االندماج داخل الصف، وٕاكسا3ه المهارات التي �حتاجها في المستقبل، لد�ه
ذا الهدف یجب أن تتناسب الوسائل ولتحقیN ه، نشأ جیل لد�ه انتماء للمدرسة ومحب لها

   .واالستراتیج�ات التعل�م�ة المستخدمة في المدرسة مع الفئة العمرCة للطل3ة
 Pمهمةوتطورات علم�ة وتكنولوج�ة ، وقد شهد العالم في السنوات األخیرة تغیرات 4بر ،

، ت ومسایرتهاوقد سعت دول العالم قاط3ة إلى محاولة فهم هذه التغیرا، شملت 4افة مناحي الح�اة
ولم تكن ، وتنم�ة أفرادها تنم�ة شاملة تنسجم مع تلك التطورات، واالستفادة منها لتحسین واقعها

، فقد سعى الترfوCون جاهدین لتطوCر مناهج التعل�م، التر�fة 3معزل عن هذه التغیرات والتطورات
ن خالل تصم�م مواقف م، وfیئات تعل�م�ة �4ون للمتعلم الدور األكبر فیها، وٕایجاد ص�غ جدیدة

3حیث �ستط�ع تنم�ة تف4یره وfناء معارفه ، والتفاعل اإلیجابي، تستند إلى المشار4ة النشطة للمتعلم
ولتحقیN ذلك فقد تغیر دور المعلم من ملقن ، ومهاراته واتجاهاته وفقًا لقدراته واحت�اجاته

4ما مثل الطالب ، در التعلمومدیٍر لمصا، للمعلومات إلى مهندس للمواقف التعل�م�ة التفاعل�ة
، الجد7(في صنع المعرفة بدًال من تلقیها وأص3ح مشار4ًا ، محور العمل�ة التعل�م�ة وأهم أر4انها

   .)٥ص، م٢٠١٢
فقد 3ات من الضرور7 الخروج إلى الطب�عة والمعامل والمختبرات والتأمل والتف4ر 

لتحد7 والمشار4ة للحاق بر4ب التقدم و4ل ذلك �ستوجب اإلرادة وا، والتفاعل 3االستكشاف للمواد
مما استوجب إعادة النظر في منظومة التعل�م 43ل عناصرها بدا�ة من األهداف ، وfناء العقول

  ) ٣٢ص ،م٢٠١٢،بدیر. (حقیN متطل3ات المجتمعالتعل�م�ة ومدP ارت3اطها بت
، م�ةفالتر�fة الحدیثة تسعى لمواك3ة التحوالت والتغیرات في مجاالت المعرفة العل

، والبیئة التعل�م�ة التي تعوده على االستقالل، 3حیث توفر للمتعلم المناخ الترfو7 ، واإلنسان�ة
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بل تهیئته بهدف تحقیN التر�fة ، ومجتمعه، وتحمل المسئول�ة تجاه نفسه، واالعتماد على النفس
   .)٤٤ص ، م٢٠١٢، عقیل( ئه على أسس علم�ةوfنا، المتكاملة وتكوCنه

تبدو الحاجة شدیدة إلى أسالیب استراتیج�ات ، ه البیئة التعل�م�ة النشطةولكي تتوفر هذ
وتكون األنشطة ، تدرCس بدیلة عن االستراتیج�ات التقلید�ة التي �حتكر فیها المدرس التواصل

األمر ، وجل دور الطالب هو االستماع لما �قوله المدرس 3صمت وس4ون ، الصف�ة قائمة علیهم
، م٢٠١٤، ج3ار( تور الشعور لدP الطالبوف، وعدم الحیو�ة، یئة المللالذ7 �ضفي على تلك الب

  .)٦٧٣ص 
الطالب هو محور العمل�ة التعل�م�ة وجب على المعلمین استخدام الطرق التي  إنوحیث 

و�عد التعلم القائم على التعلم ، 4ونها مواد جافة من وجهة نظر الطل3ة، تجذ3ه للمواد الدراس�ة
ولهم نحو وتحسین می، نسب الطرق التي �م4ن ات3اعها لتنم�ة تف4یر الطل3ةالنشW والترف�ه من أ

   .)٣٣ص، م٢٠١٨، زامل( التعل�م
التعلم  حیث أن، و�م4ن أن یتحقN ذلك من خالل استراتیج�ات التعلم النشW والترف�ه 

Wؤثر إیجاب�ًا على اتجاهاتهم نحو ، �شرك عددًا من الطل3ة في التعلم الفعال النشCونحو ، أنفسهمو
نظرًا النشغالهم ، یزCد من اهتمام الطالب وCجعل انت3اههم مستمرًا لوقت أطول 4ما أنه، أقرانهم

حیث یتلقى الطل3ة التشج�ع ، وCؤد7 إلى تدع�م الثقة بین المعلم وطلبته، 3األنشطة وتفاعلهم معها
ممارساتهم وتف4یرهم  والتأمل في، وٕاتاحة الفرصة أمامهم لالخت�ار والعمل 3أنفسهم، والدعم

   )١١ص، م٢٠٠٦،شاهین.(والتعبیر عن أف4ارهم
وخاصة للمرحلة ، للعمل�ة التعل�م�ة �عطیها مزCدًا من المتعة والتشوNC الترف�ه وأما إضافة

وذلك ، ن األطفال في هذا السن �حبون اللعب والضحك واألحاجي والتمثیلإحیث ، األساس�ة
   .)٧ص، ٢٠٠٨مجلي ( تفرCغها قة بداخلهم هم 3حاجة إلىلوجود طا

حیث أنه ، فالتعلم النشW والترف�ه یر4زان على دور المتعلم وتفاعله مع الموقف التعل�مي
، 3التعلم النشW یبنى المعرفة من خالل نشاطه ومشار4ته النشطة في عمل�ة التعل�م والتعلم

حیث �قرر ، أجل تعلمهفالمتعلم النشW هو الذ7 �سعى 3قوة لتحمل أكبر قدر من المسئول�ة من 
ب 4یف ولماذا �حتاجون أن �عرفوا؟ وما الذ7 ین3غي أن یتعلموه؟ و4یف ینفذون وCخططون الطال

، ر7 یالمط(3استمرار من أجل تحقیN تعلم أفضل وهم دائما �ق�مون أعمالهم وتعلمهم لتعلمهم؟ 
   .)٢١ص، م٢٠١٢

ألنشطة التي تحثهم على و3التعلم القائم على الترف�ه �مارس الطالب مدP واسع من ا
من أجل ، حیث یتم استخدام المرح والمتعة والترف�ه، التف4یر 3األش�اء التي یتعلمونها و�مارسونها

وزCادة ، وتنم�ة التف4یر، من أجل تحقیN أكبر قدر من التعلم، طل3ةت3س�W المعرفة وتحبیبها لل
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ترف�ه التي تؤد7 إلى زCادة انتماء وال وذلك 3استخدام عدد من استراتیج�ات التعلم النشW، المیل
   .)٣٤ص، م٢٠١٨، أبو هالل(وشعورهم 3األمان والحب داخلها ، ةالطل3ة للمدرس

والبیئة المدرس�ة من البیئات المهمة والمؤثرة التي تساعد على تقو�ة االنتماء والوالء في 
أن �عمل على  فین3غي على المعلم، الطالب من توفیر المناخ المناسب والمحبب لدP الطالب

والتي تتضمن عمل د�4ورات ، تهیئة البیئة الترfو�ة والتعل�م�ة الصف�ة المالئمة للطل3ة
Wطها 3موضوعات الدراسة ، الحجرة المدرس�ة لحائfوالرسوم واألش4ال ور Wالخرائ Nوتعلی

فة والعمل على تطبیN الف4رة القائلة بنقل الطل3ة من العالم الخارجي إلى داخل غر ، المختلفة
وأن یبدأ الحصة 3السماح للطل3ة 43تا3ة األسئلة التي ، الصف لما �ساعد الطل3ة على تعلمهم
والسماح لهم 3سماع الموس�قى واالسترخاء وقت دخولهم ، یرغبون في طرحها من خالل الدرس

وCجعل الطل3ة 3حالة من الراحة الجسد�ة والنفس�ة ، لحجرة الصف مما یزCد من قدرتهم على التعلم
من ، والوصول م43را لغرفة الصف ل�عطي الطل3ة انط3اع المحب للقائهم، اخل الحجرة الدراس�ةد

   .)٤٥ص، م٢٠١١، ٢٠٠٦سعادة وآخرون ( اتجاهات إیجاب�ة للبیئة المدرس�ةاجل تكوCن 
  

     :مش7لة ال�حث  ١.٢
األسئلة من األبناء متى اإلجازة؟ 4م مدتها؟ 4م 3اقي علیها من یوم؟ من منا لم �سمع هذه        
ما سبب شعور ال3عض من أبنائنا 3الملل بل الكره تجاه الدراسة والمدرسة؟ ما سبب  !؟والبنات

  عدم إق3الهم على العلم والقراءة؟ ما سبب انتشار 3عض الظواهر مثل تمزNC الكتب والدفاتر؟
أبنائنا جل اهتمامنا هذا �حتم علینا 4مرfیین أن نولي أ7 مؤشر یتناول قضا�ا التر�fة ومستقبل 

إذ نحن أمام ظاهرة قد ال تكون  .و3الغ جهودنا وأن ننصت لهذه المؤشرات السلب�ة 43امل حواسنا
.. من قبل أفراد المجتمع 3مختلف ثقافاته ) 4ره المدرسة(جدیدة ولكنها جدیرة 3االهتمام وهي 

   .    فیجدر بنا أن نتناولها ونعالجها للتخفیف من آثارها السلب�ة
على األ3حاث والدراسات فقد أكدت العدید من الدراسات على  3احثةومن خالل اطالع ال

ومن ، تعزCز االنتماء المدرسي لدP طل3ة المرحلة األساس�ة والترف�ه في التعلم النشWدور أهم�ة 
التي أكدت على أهم�ة التعل�م القائم على الترف�ه ودوره في ) ٢٠١٨، زامل(هذه الدراسات دراسة 

   .لدP طل3ة الصف الثالث االبتدائي م�ة مهارات التف4یرتن
التي درست أثر توظیف استراتیج�ات التعلم النشW على ) ٢٠١٧ ،األخرس(ودراسة 

   .تنم�ة مهارات األداء اإلمالئي لدP تالمیذ الصف الرا3ع األساسي
التي درست أثر توظیف التعلم النشW في تدرCس العلوم على ) ٢٠١٢، الجد7(ودراسة 

 Pطل3ة الصف الرا3ع في محافظات غزةتنم�ة المهارات الح�ات�ة لد.   
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التي أكدت على أهم�ة استراتیج�ات التعلم النشW ) ٢٠١٠، والفرا هدروس أبو(ودراسة 
  .لدراسي لدP التالمیذ 3طئي التعلمحصیل اعلى مستوP دافع�ة اإلنجاز والثقة 3النفس والت

التي أكدت على آثر استخدام استراتیج�ة الصف النشW على ) ٢٠١٦، صقر(ودراسة  
  .لخامس األساسي في مادة الرCاض�اتتحصیل طل3ة الصف ا

أن هناك ضعف في درجة ممارسة المعلم ) ٢٠١٥، الرشید7(في المقابل أشارت دراسة 
   .Wألدواره في التعلم النش

   :أسئلة ال�حث  ١.٢
  :تتحدد مش7لة ال�حث في األسئلة التال�ة

ما دور البیئة المدرس�ة القائمة على التعلم النشW والترف�ه في تعزCز االنتماء المدرسي  �
 لدP طل3ة المرحلة األساس�ة من وجهة نظر المعلمین؟

بین متوسطات  ) α ≤ ٠٥.٠( هل توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستوP داللة �
درجات تقدیر أفراد عینة الدراسة لدور البیئة المدرس�ة القائمة على التعلم النشW والترف�ه 

التخصص، (في تعزCز االنتماء المدرسي لدP طل3ة المرحلة األساس�ة تعزP لمتغیر 
  ؟)سنوات الخدمة

     :فرض�ات ال�حث  ١.٣
  :تتمثل الفرض�ات في التالي

 بین متوسطات ) α ≤ ٠٥.٠(داللة إحصائ�ة عند مستوP داللة ال یوجد فروق ذات  �
Wز  والترف�ه درجة تقدیر أفراد العینة لدور البیئة المدرس�ة القائمة على التعلم النشCفي تعز

 .ت3عا للمتغیر التخصصمدرسي لدP طل3ة المرحلة األساس�ة االنتماء ال
درجة  بین متوسطات) α≤ ٠٥.٠(داللة إحصائ�ة عند مستوP داللة ال توجد فروق ذات �

تقدیرات أفراد العینة لدور البیئة المدرس�ة القائمة على التعلم النشW والترف�ه في تعزCز 
   .االنتماء المدرسي لدP طل3ة المرحلة األساس�ة ت3عا لمتغیر سنوات الخدمة

   :أهداف ال�حث  ١.٤ 
  :یليتتحدد أهداف ال�حث �ما 

في تنم�ة االنتماء المدرسي  والترف�ه دور البیئة المدرس�ة القائمة على التعلم النشW تحدید �
   .لدP طل3ة المرحلة األساس�ة
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 )α≤ ٠٥.٠(اللة اإلحصائ�ة عند مستوP داللة الكشف عن دالالت الفروق ذات الد �
Wز  والترف�ه تقدیرات أفراد العینة لدور البیئة المدرس�ة القائمة على التعلم النشCفي تعز

االنتماء المدرسي لدP طل3ة المرحلة األساس�ة من وجهة نظر معلمیهم ت3عًا للمتغیرات 
   ).سنوات الخدمة، التخصص(التال�ة 

     :أهم�ة ال�حث  ١.٥
  :�7تسب ال�حث أهمیته من خالل

من أهم االستراتیج�ات التعل�م�ة التي �ستخدمها المعلم من أجل  والترف�ه ن التعلم النشWأ
واستمتاعهم 3التعل�م وجعل ، ودمجهم في العمل�ة التعل�م�ة، ودافعیتهم الطل3ةزCادة نشا� 

وزCادة انتمائهم للمدرسة من خالل مشار4تهم في جم�ع األنشطة ، التعل�م عمل�ة مرحة
  .التعلم�ة

  :یتوقع أن �ستفید من نتائج هذا ال�حث

والتقلیل ، اإلدارة المدرس�ة لما للموضوع من أهم�ة في زCادة انتماء الطالب إلى المدرسة �
 .من نسب التسرب

المعلمون من خالل تحدید االستراتیج�ات الممتعة والنشطة التي یتم استخدامها في داخل  �
  .غرفة الصف لجعل عمل�ة التعلم عمل�ة مشوقة

    :حدود ال�حث  ١.٦
ئمة على التعلم النشW اقتصر ال3حث على تحدید دور البیئة المدرس�ة القا :حد الموضوع �

المدرسي لطل3ة المرحلة األساس�ة والمتمثل في مجاالت االنتماء في تعزCز ، والترف�ه
  ).المعلم، الطل3ة، مدیر المدرسة، البیئة المدرس�ة(
   .األساس�ةمعلمات المرحلة  :الحد ال�شر[  �
   .ومدرسة الهدP الخاصة، مدرسة دمحم ال3شیر اإلبراه�مي :الحد المؤسسي �
   .فلسطین –محافظات غزة  :الحد الم7اني �
   م٢٠١٩ –م ٢٠١٨الفصل الدراسي األول للعام  :الحد الزماني �
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   :مصطلحات ال�حث  ١.٧
  :التعلم النش� �

وتشمل جم�ع الممارسات ، الموقف التعل�ميوهو فلسفة ترfو�ة تعتمد على إیجاب�ة المتعلم في "
حیث یتم التعلم من خالل ، الترfو�ة واإلجراءات التدرCس�ة التي تهدف إلى تفعیل دور المتعلم

واكتساب ، واعتماد المتعلم على ذاته في الحصول على المعلومات، العمل وال3حث والتجرCب
   )٢٠١٥، والتعل�موزارة التر�fة ( ."وتكوCن الق�م واالتجاهات، المهارات

 :البیئة المدرس�ة القائمة على التعلم النش� �

 –المعمل  –الفصل ( الطالب والوقت وم4ان التعلم هي البیئة التي �قوم بها المعلم بتنظ�م"
، ومصادر التعلم بهدف تفعیل عمل�ة التعل�م وحدوث عمل�ة التعلم الجید، ولتنم�ة األنما� )الم4ت3ة

المطلو3ة لدP طال3ه، وتهیئة الجو الود7 ونظام اجتماعي فعال ومنتج داخل السلو�4ة والمهارCة 
   ) ١٦ص ، م٢٠١٢، بدیر. ("و�ستخدم 4أسلوب في المرحلة األساس�ة بیئة التعلم

 :التعلم القائم على الترف�ه �

ي و�حقN ف، وهو نشا� موجه �قوم 3ه األفراد لتنم�ة سلو4هم وقدراتهم العقل�ة والجسد�ة والوجدان�ة"
، نفس الوقت المتعة والتسل�ة؛ من خالل استغالل أنشطة اللعب والترف�ه في اكتساب المعرفة

  )٤ص ،م٢٠١٧،إسل�م".(وتوس�ع آفاقهم المعرف�ة، وتقرCب م3اد� التعلم لألفراد

 :االنتماء المدرسي �

، وأنه محبوب ومقبول ممن فیها، وشعوره 3األمان داخلها، عن مدرسته طالبمدP رضا ال"
والرغ3ة في العطاء والتضح�ة من أجل ، والتفاني في العمل، ورغبته في تكوCن عالقات إیجاب�ة

   )٢٩٢ ص ،م٢٠١٤، عط�ة. ("ذلك

 :المرحلة األساس�ة �

. أشهر ٦و سنوات ٥ األول األساسي من سن هي المرحلة التي تبدأ بدخول الطالب للصف"
) . المرحلة اإللزام�ة( ".والتي تستمر لمدة عشر سنوات؛ أ7 حتى نها�ة الصف العاشر األساسي

   )٢٠١٨، وزارة التر�fة والتعل�م(
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 :استراتیج�ات التعلم النش� والترف�ه �

وتحدید ، وتحدید األهداف للدروس، وتبدأ 3التخط�W، ا المعلم في تدرCس التالمیذهخطوات یت3ع"
و�م4ن استخدام ، ووسائل رفع تفاعلهم معها، ودور الطالب فیها، سائل ومصادر التعلم النشطةو 

  )٨ص ، م٢٠١٧، األخرس. ("أكثر من استراتیج�ة في الموقف التعل�مي الواحد

في تعز�ز االنتماء المدرسي  لقائم على التعلم النش� والترف�هدور البیئة المدرس�ة ا �
  :لد  طل�ة المرحلة األساس�ة

استجا3ات أفراد عینة من خالل  3احثةال اعلیه تحصلالتي الدرجة " تعرفه الطال3ة إجرائ�ًا 3أنه
   ."الدراسة على االست3انه التي أعدتها ال3احثة لهذا الغرض
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  الفصُل الثاني

راسة   اإلطاُر النظر[ للدِّ
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  الفصُل الثاني

راسة   اإلطاُر النظر[ للدِّ
  

  :مقدمة

هذا الفصل األساس النظر7 للدراسة، فهو �عطي ف4رة شاملة عن موضوع الدراسة،  �مثل
  :في هذا الفصل محورCن ل3احثةا توCتم االعتماد عل�ه في أداة الدراسة، وعرض

  
  .التعلم النشW والترف�ه: األولالمحور 

  .االنتماء المدرسي: الثانيالمحور 

 :التعلم النش� والترف�ه -المحور األول ٢.١

   :مفهوم التعلم النش�  ٢.١.١

ب واستراتیج�ات تدرCس یتطلب وجود أسالی، هائال امعرف� ا�شهد العالم 3الوقت الحالي تطور 
والتعلم النشW هو أحد هذه  ،محور العمل�ة التعل�م�ة 43ونه المتعلم علىجدیدة تر4ز 

و�شارك  ،وجعله �ف4ر 3ما �عمل، االستراتیج�ات الذ7 �عمل على تنش�W وتفعیل دور المتعلم
    .وCتخذ القراءات واإلجراءات التي تساهم في عمل�ة التغییر والتطوCر، 3فاعل�ة

إال أن التعلم النشW ، فالتعلم 3حد ذاته عمل�ة نشطة، والتعلم النشW ال �عتبر ف4رة جدیدة
وقد أكد عدد من الترfوCین ال3ارزCن ، 4منحى أو منهج زاد االهتمام 3ه مع تطور نظرCات التعلم

وتعد بدا�ات القرن الحاد7 والعشرCن النشأة الواضحة ، ك من خالل تبني مبدأ العمل في التعل�مذل
للتعلم النشW 4أحد االتجاهات الترfو�ة والنفس�ة المعاصرة ذات التأثیر االیجابي الكبیر على 

، عواد وزامل( من جانب طل3ة المدارس والجامعات عمل�ة التعل�م داخل الفصل الدراسي وخارجه
   .)٣٠ص، م٢٠١٠

التي ، وقد قام أهل التر�fة واالختصاص بتعرCف التعلم النشW 3الكثیر من التعرCفات
عرفه ومن هذه التعرCفات ، ي اهتمت بهاوالمجاالت الت، اختلفت ف�ما بینها من حیث التر4یز

م �شارك فیها المتعل، طرCقة تعل�م وتعلم في آن واحد"3أنه ) ٣٣ص ،م٢٠١١، سعادة وآخرون (
، والتحلیل السل�م لمادة الدراسة، والتف4یر الواعي، 3أنشطة متنوعة تسمح لهم 3اإلصغاء اإلیجابي
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یدفعهم نحو تحقیN  مما، 3حیث یتشارك المتعلمون 3اآلراء بوجود المعلم الم�سر لعمل�ة التعلم
   ".أهداف التعلم

واإلجراءات المتتا3عة مجموعة من األسالیب "3أنه ) ٢١ص ،م٢٠١٢، الجد7(رفته وقد ع
حیث الحوار ، ومتناسقین في الموقف التعل�مي، التي تجعل الطل3ة إیجابیین، والمتناسقة ف�ما بینها

والعصف ، ولعب األدوار، والمناقشة والتف4یر من خالل العمل في مجموعات صغیرة، البناء
   ".یهمینمي المهارات الح�ات�ة لد وذلك تحت إشراف معلم �شجعهم 3ما، الذهني

ذو الق�مة القابل ، التعلم ذو المعنى والمفید"3أنه ) ٣٥ص ،م٢٠١٢، بدیر(وقد عرفته 
، وهو التعلم المنتج اإلبداعي، لل3قاء واالستمرار واالستخدام في ح�اة المتعلم الراهنة والمستقبل�ة

Nالفرد ، والذ7 یتصف 3العم Pؤد7 إلى استثمار 4ل اإلم4انات والطاقات الكامنة لدCاستثمارًا و
   ".وح�اة المجتمع في آن واحد، فرد�ساهم في تحسین نوع�ة ح�اة ال، خالقًا ومبدعاً 

تهدف إلى ، طرCقة من طرق التعل�م والتعلم" 3أنه ) ١٠ص ،م٢٠١٥، الرشید7(وتعرفه 
والمشار4ة ، والتي تت�ح للطالب مسئول�ة تعل�م نفسه بنفسه، توفیر البیئة الترfو�ة الغن�ة 3المثیرات

واستخدام قدراته العقل�ة العل�ا في الوصول ، 3فاعل�ة من خالل ق�امه 3القراءة وال3حث واالطالع
   ".ه األلفة والتعاون في جو تسود، تحت توج�ه وٕاشراف المعلم، للمعرفة

وفن�ة تشمل 4ل م4ونات الموقف ، منظومة إدارCة"3أنه ) ٥٢ص ،م٢٠١٢، عقیل(و�عرفه 
والتي تقدم المعارف والمعلومات ، التعلم والتدرCس استراتیج�ةا فیها وتوجه فعال�اته 3م، التعل�مي

وتتعدد بها المواقف ، وتتنوع بها األنشطة التعل�م�ة التي �مارسها المتعلم، )الجانب المعرفي(
بل وCتمر4ز ، )الجانب الوجداني(وتتكون لد�ه الق�م والسلو�4ات ، الترfو�ة التي �شارك فیها المتعلم

هارات و�4تسب الم، و�4ون مشار4ًا وٕایجاب�اً ، ووفN قدراته وٕام4ان�اته، م حول المتعلمفیها التعل
  ).الجانب المهار7 (األدائ�ة 

     :التعلم النش� في اإلسالم  ٢.١.٢

3طرCقة التعلم لما لها من أهم�ة 4بیرة في تحفیز طالب  اهتم4ما ، اإلسالم 3العلم اهتموقد       
وٕان معظم أسالیب التعلم التي وردت في القرآن الكرCم والسنة المطهرة ال ، العلم واستثارة تف4یره

3حیث �صل ، بل إنها تدعو إلى التأمل والتدبر، تهدف إلى مجرد تلقین معلومات فحسب
فقد استخدم الرسول صلى هللا عل�ه  ، مطروحة بنفسهالمخاطب إلى فهم الموضوع أو المش4لة ال

وضرب األمثلة ، 4سرد القصص والعبر، وسلم الكثیر من أسالیب التعلم النشW مع أصحا3ه
وٕابداء الرأ7 ، وتعود�ه على العطاء والمشار4ة، وتدرCب المتلقي على التف4یر، لتقرCب المعنى
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وقرCب جدًا من خبرات ، بیئة المح�طةواالتصال 3ال، 3أسلوب عقلي م3سW یتسم 3الواقع�ة
  ) ٢٧ص ، م٢٠١٤، المصر7 . (المخاطبین

 اْلَمْوَتىٰۖ  ُتْحِیي 7َْیف َأِرِني َربِّ  ِإْبَراِه�مُ  َقالَ  َوإِذْ ” ومن الشواهد القرآن�ة على ذلك قوله تعالى
7ِن َبَلىٰ  َقالَ  ُتْؤِمنۖ َأَوَلم َقالَ  نَ  ْرGََعةً أ  َفُخذْ  َقالَ  َقْلِبي لَِّ�ْطَمِئنَّ  َولَٰ  اْجَعلْ  ُثمَّ  َلْ�كَ َفُصْرُهنَّ إ الطَّْیرِ  مِّ

  )٢٠٦،ال3قرة(“  َح7ِ�مٌ  َعِز�زٌ  Xََّ  َأنَّا َواْعَلمْ  َسْعً�اۚ َ�ْأِتیَنكَ  اْدُعُهنَّ  ُثمَّ  ُجْزًءا ْنُهنَّ م َجَبلٍ  7ُلِّ  َعَلىٰ 

    :أهم�ة التعلم النش�   ٢.١.٣

تشیر األ3حاث العلم�ة التي أجرCت للتعلم النشW أن قدرة الطالب على التر4یز تتضاءل 3عد       
وهذا 3طب�عة الحال ینتج عنه انخفاض في 4م�ة المعلومات التي ، دق�قة ١٥ – ١٠مرور 

4ما بینت نتائج األ3حاث وجود فروق 4بیرة لصالح أسلوب النقاش ، �ستط�ع الطالب االحتفا£ بها
عدا عن أهم�ة إشراك الطل3ة 3العمل�ة ، رة من حیث أثرها على تحصیل الطل3ةعلى المحاض

لما یخفف من الجهد الجسد7 والنفسي والذهني الذ7 ، التعل�م�ة من حیث الكم والنوع - التعلم�ة
  �4رسه الطل3ة أثناء اشتراكهم في الخبرات الترfو�ة واألكاد�م�ة 

   ):٢٨ص ،م٢٠١٠، عواد وزامل(ذ4رها  3ما یلي حسب ما أهم�ة التعلم النش� وتتحدد
   .یزCد من اندماج التلمیذ في العمل �
   .یجعل من التعلم متعة وfهجة �
   .تنم�ة العالقات االجتماع�ة بین التالمیذ �
   .و4ذلك �عمN الثقة 3النفس والتعبیر عن الرأ7، ینمي الواقع�ة في اتقان العمل �
   .المساعدة في إیجاد تفاعل إیجابي بین التالمیذ �
�حصل المتعلمون خالل التعلم النشW على تعزCزات 4اف�ة حول فهمهم للمعارف  �

    .الجدیدة
وهذا من شأنه أن ، یبین التعلم النشW للمتعلمین قدرتهم على التعلم بدون مساعدة سلطة �

   .ثقتهم بذواتهم �عزز
   .�ساعد التعلم النشW على تغییر صورة المعلم 3أنه المصدر الوحید للمعرفة �
وCجعلهم قادرCن على تحمل المسئول�ات ، في توس�ع مدارك الطل3ة وخ�االتهم�سهم  �

و3التالي حب ، 4ما یزCد من زCادة الدافع�ة لدیهم، وحل المش4الت، ومواجهة الصعاب
  .المعلم والمنهاج الدراسي
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    :م7ونات منظومة التعلم النش�   ٢.١.٤
، عقیل(زها ما ذ4رها تتكون منظومة التعلم النشW من عدة م4ونات لعل أبر        

  :وتتمثل ف�ما یلي) ٥٦ص ،م٢٠١٢

وتوفر الممارسات والتطب�قات ، والتدرCس التعل�م وجود منظومة شاملة للتعلم توجه عمل�ة �
   .بدرجة عال�ة من الجودة واإلتقان، و�حقN نواتج التعلم، التعل�م�ة والترfو�ة

   .المهار7  ،والوجداني، أهداف ترfو�ة متنوعة شاملة للجانب المعرفي �
   .ة للتعلم داخل الصف الدراسيتعاستراتیج�ة للتدرCس تشمل عدة طرق وأسالیب تش4ل م �
مختلفة عن ) دور 4ل من المعلم والمتعلم، الطرCقة، المنهج(أدوار ومفاه�م لكل من  �

   .أسالیب التعلم التقلید7
� Wممارسة األنشطة العمل�ة المتنوعة من خالل استراتیج�ات التعلم النش.   
   .والمهارCة، والوجدان�ة، نواتج تعل�م�ة شاملة لكل من الجوانب المعرف�ة �
� Wتعلم فرد7 وجماعي وذاتي في التعلم النش.   
   .التلمیذ هو وحدة التعلم التي یتمر4ز حولها أنشطة التعلم المختلفة �
   .وٕام4ان�اته عند ممارسة نشاطات التعلم المختلفة، مراعاة قدرات المتعلم �
   .لمین على 4شف قدراتهم وتحسینها ورعایتهامساعدة المتع �
   .ومتنوعة للطالب لبناء شخصیتهم، توفیر خبرات عدیدة �
تنم�ة االتجاهات السلو�4ة السل�مة للطالب من خالل الحرCة المنظمة التي تتاح  �

التجدید  و�4سبهم القدرة على. لممارستهم األنشطة على نحو ینمي فیهم االعتماد على النفس
   .واالبتكار

    :سمات التعلم النش�   ٢.١.٥

، الجد7(یتمیز التعلم النشW 3عدة سمات وخصائص لعل من أبرزها ما ذ4رتهم 
   :وتتمثل ف�ما یلي) ١٦ص ،م٢٠١٢

   .الفاعلة للمتعلم المشار4ة �
   .التر4یز على تطوCر مهارات التعلم األساس�ة المتقدمة وتنمیتها أكثر من نقل المعلومة �
   .مصادر متعددة ومختلفة رئ�س�ة وأولو�ةتوج�ه المتعلم الستخدام  �
، د على إیجاب�ة المتعلم في مهارات واستراتیج�ات التف4یر العل�ا مثل التحلیلیالتأك �

   .وحل المش4الت، والتقی�م، والتر4یب
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والتي ، توفیر بیئة تعل�م�ة فعالة ومناس3ة بإتاحة الوسائل واألسالیب التعل�م�ة المختلفة �
   .المتعلمینتتناسب مع فروق 

وذلك من خالل تحدید مع�ار ، التأكید على التقی�م الذاتي للمتعلم ومدP ارت3اطه 3التعلم �
   .والهدف منه للمتعلم، الح4م على العمل

   :وهي خصائص التعلم النش� )٣١٤ص ، م٢٠١٢، عقیل(وقد ذ4ر 
    .لد�ه استجا3ة واسعة ألنما� التف4یر الخاصة 3المتعلم �
    .سواء م3اشرة أو غیر م3اشرة، قائم على الخبرة �
    .قابل لالستعمال واالستخدام والتطبیN في الح�اة الیوم�ة �
، ومهارات، یتضمن معلومات. واتجاهاته المتنوعة، وقدراته، یتناسب مع إم4ان�ات الفرد �

   .واتجاهات قابلة لل3قاء
    .�قوم على العمل المنتج والمفید للمتعلم �
    .یر اإلبداعي للمتعلمینیؤد7 إلى تشج�ع عمل�ات التف4 �
   .للعمل�ة التعل�م�ة التعلم�ة �مثل الطالب ف�ه المحور األساس �
، األنشطة والوسائل التعل�م�ة ذوتنفی، مشار4ة الطل3ة 3فعال�ة 4بیرة في وضع األهداف �

   .وتطبیN خطوات الدرس
   .یتم من خالله التنو�ع في أسالیب التدرCس المختلفة �
   .4ي یواكب التغیرات المتواصلة في مختلف جوانب الح�اة یتصف 3المرونة واالتساع �
   .وCؤد7 إلى تعلم جدید، التعلم ف�ه مستمر �
   .واالجتماع�ة، والعقل�ة، یؤد7 إلى النماء المتكامل للفرد من النواحي الجسم�ة �
   .والتطب�ق�ة في الموضوعات الدراس�ة المتعددة، یرWf بین الجوانب النظرCة �
   .3سهولة �م4ن ق�اسه وتقو�مه �

    :الخصائص التي تمیز المتعلم النش�   ٢.١.٦

إلى الدور األكبر ، للمعلومة 4متلقي یتغیر دور المتعلم في التعلم النشW من الدور السلبي
، وال3حث عن المعلومات، فهو �شارك في 4ل أدوار التعل�م من تخط�W وتنفیذ للدروس، واألهم

، التعل�م�ة عمل�ة ممتعة محب3ة مشوقة للطالبمما یجعل العمل�ة ، والمشار4ة في حل المش4الت
الي یؤثر على تحصیله و3الت، واعت3ارها البیت الثاني له، مما یؤثر على ح3ه وانتمائه للمدرسة

  :)٢٦ص ،٢٠١٥، الرشید7(3ش4ل إیجابي 

   .أو الخبرة الم3اشرة الهادفة، التعلم أو، �حاول استثمار أ�ة فرصة تلوح أمامه للنشا� �
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   .الحصص والفعال�ات واألنشطة المختلفةحضور یهتم 3 �
  .�شارك 3فاعل�ة في المناقشات الصف�ة �
   .ودقیN ومرتب سرCع�قوم بتسل�م الواج3ات 3ش4ل  �
   .�4ون منتبهًا لما یدور من فعال�ات داخل غرفة الصف �
   .ینهي جم�ع الواج3ات المطلو3ة منه �
   .�قوم بتحمل مسئول�ة تعل�م نفسه بنفسه �
   .W التعلم 3العمل�فضل المتعلم النش �
   .�فضل المتعلم النشW أن یتعلم عن طرNC التف4یر �
   .�شعر المتعلم النشW 3االرت�اح من خالل العمل الجماعي �
    .�شارك في تخط�W وتنفیذ الدروس �
   .القدرة على إدارة شئونه الخاصة �
   .االعتزاز 3النفس والنشا� والحر4ة �
   .وتقبل مع تقبل النقد واحترام الرأ7 اآلخر ،الجماعة القدرة على النقد والحوار في إطار �

    :وهي 4اآلتي النش� للمتعلم خصائص )٦٥ص ، م٢٠١٢، عقیل(وأضاف 

   .منتظم في حضور الحصص والفعال�ات واألنشطة التعل�م�ة �
�حاول المتعلم النشW استغالل أ�ة فرصة تلوح أمامه للنشا� أو التعلم أو الخبرة الم3اشرة  �

   .الهادفة
   .عال�ة في المناقشات الصف�ة�شارك 3ف �
   .3ش4ل نظیف ودقیN ومرتب ال3حوث �قوم بتسل�م الواج3ات أو �
   .الصف �4ون المتعلم النشW منتبهًا لما یدور من فعال�ات داخل غرفة �
   .�قوم بتحمل مسئول�ة تعل�م نفسه بنفسه �
   .3فضل المتعلم النشW التعل�م 3العمل �
   .�فضل أن یتعلم عن طرNC التف4یر �
   .ر المتعلم 3االرت�اح من خالل العمل الجماعي�شع �

   :أسس وم�ادئ التعلم النش�

   :ف�ما یلي) ٢٦ص ، م ٢٠١٠ ،بدیر(من وجهة نظر  م�ادئ التعلم النش� تتمثل

   .التعلم النشW هو الذ7 �شجع التفاعل بین المعلم والمتعلم �
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   .�شجع على التعاون بین المتعلمین �
 .4اف�ًا للتعلمالنشطة التي توفر وقتًا  �شجع على الممارسات التدرCس�ة �
  .ع توقعات عال�ة في تحقیN األهدافجالتعلم النشW هو الذ7 �ش �
  ك �ستخدم طرقًا متعددة في التعلمالمتعددة لذل الذ4اءات التعلم النشW یبنى على أساس �
   .�قدم تغذ�ة راجعة سرCعة �
من خالل ، النشا� التعل�ميمعدل التعلم النشW یزداد بزCادة اندماج المتعلم في  �

ورWf ، والتحلیل، والفحص، والتقصي ،والتجرCب، والكتا3ة، والتحدث، االستماع
   .وتطبیN ما تعلمه في ح�اته الیوم�ة، المعلومات الجدیدة 3الخبرات السا3قة لد�ه

   .وهادف، تفاعل المتعلم مع المادة العلم�ة 3ش4ل ایجابي مخطW له �
واستعمال عقله في فهم المادة ، ي والیدو7 لبناء المعرفة في ذهنهبذل المتعلم الجهد العقل �

    .والظواهر وحل المش4الت، العلم�ة

   :منها م�ادئ للتعلم النش� عدة) ١٥ص ،م٢٠١٥، الجد7(وذ4رت 

   .�4ون التعلم أفضل عندما یراعي قدرات الطالب وسرعة نموه وأسلوب تعلمه �
   .ب محور العمل�ة التعل�م�ة�حدث التعلم 3ش4ل أفضل عندما �4ون الطال �
   .واحت�اجاته واهتماماته، �4ون التعلم النشW أفضل عندما یرتW3 3ح�اة المتعلم وواقعه �
   .الطل3ة في تحدید األهداف التعل�م�ة اشراك �

   :مقومات بیئة التعلم النش�  ٢.١.٧

في حدوث ونجاح التعلم  مهمةومن العناصر ال، وهي المناخ الذ7 تتم ف�ه عمل�ة التعلم
   :أدوار 4ل منهم في التعلم النشWوسنعرض هنا ، وتضم المعلم والمتعلم واإلدارة المدرس�ة، الفعال

   :لم في التعلم النش�دور المع  ٢.١.٨
  Wعواد وزامل(حسب ما ذ4ره تفرض األدوار الجدیدة للمعلم من منظور التعلم النش ،

   :أن �4ون ) ٣٥- ٣٣ص ،م٢٠١٠

   .ومشار4اً  علمًا نشطاً م �
    .مرشدًا للمتعلم في أعماله �
� Wم�سرًا للتعلم النش.   
  .مالحظًا للتعلم ومتأمًال ف�ه �
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مساعدة الطل3ة الذین اعتادوا على األسالیب التقلید�ة في التعلم على التغییر واالنتقال إلى  �
Wالتعلم النش.   

   .التعلم النشWتخص�ص الوقت الكافي لفحص الم3اد� والمفاه�م التي �ستند علیها  �
   .وأسالیب التدرCس المالئمة للتعلم النشW، اخت�ار االستراتیج�ات �
� Wة التي تساعد على التعلم النشC3ما في ذلك توفیر ، توفیر المصادر الماد�ة وال3شر

   .الم4ان والوقت المالئمین
   .تشج�ع الطل3ة على عمل األنشطة 3أنفسهم �
والتحدث ، والتعبیر عن ذلك 43لماتهم، عمالهمتشج�ع الطل3ة على التأمل في ممارستهم أ  �

   و4یف �ف4رون؟، م حول ما �قومون 3همعه
من إدراك األثر  ملتم4ینه، تزوCد المتعلمین 3التغذ�ة الراجعة التطوCرCة 3ش4ل فرد7 �

   .النشطة في التعلم ماإلیجابي لمشار4ته
وتزوCدها 3الخبرات ، ن�ةوتهیئة البیئة التعل�م�ة الغ، توفیر المناخ الود7 اآلمن والداعم �

Wالمثیرة للتعلم النش.   

وهي 4ما  أدوارًا آخر[ للمعلم في التعلم النش� )٣ص ،م٢٠١٦، وزارة التر�fة والتعل�م(وأضافت 
    :یلي

   .تصم�م استراتیج�ات التعلم التي تتماشى مع أهداف التعلم الموجودة داخل المنهج �
   .لتعلم النشWدعم عمل�ة إشراك جم�ع المتعلمین في أنشطة ا �
وحل ، واستخدام المعارف المختلفة، طرح األسئلة التي تشجع على التأمل والتف4یر �

   .المش4الت
   .وٕاعطاء تغذ�ة راجعة 3ش4ل مستمر، إجراء تقو�م تكوCني �
   .تنظ�م الفصل �
   .وضع الخطW الخاصة بجمع الموارد واألدوات وتوفیرها �

Wعني تغیر دور المعلم من الدور األكبر في  فإن هذا، عندما تتبنى المدرسة التعلم النش�
إلى محفز ، للمعلومات ومن أنه المصدر األساس، لم النشWإلى مسهل للتع، العمل�ة التعل�م�ة

   .للطل3ة لل3حث عن هذه المعلومات 3أنفسهم

   :المتعلم في التعلم النش� دور  ٢.٢.١٠

فإن األمر ال ، أنه حتى تتم عمل�ة التعلم النشW بنجاح) ٢١ص ،م٢٠١٢، الجد7(ذ4رت 
حیث   ،بل إن الدور األكبر والحیو7 �4ون للمتعلمین، أو البیئة التعل�م�ة فقW، یتوقف على المعلم
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4ما یجب أن تكون لد�ه القدرة على التف4یر وال3حث ، یجب أن �متلك االستعداد والدافع�ة للتعلم
وذلك لتحقیN األهداف المرجوة من ، واستخدام المصادر المختلفة في التعلم، تقبل اآلخرCنو 

   :تتلخص ف�ما یلي فإن أدوار المتعلم في التعلم النش�وعل�ه ، العمل�ة التعل�م�ة

، والتي تتوفر في البیئة المحل�ة، الرغ3ة الحق�ق�ة للمشار4ة في الخبرات التعل�م�ة التعلم�ة �
   .رسة على أدائها وتطب�قهاوتشج�ع المد

   .مع اآلخرCن واآلراء تقدیر ق�مة ت3ادل األف4ار �
   .فهم الطالب أن نموه وتطوره 4فرد یبدأ من ذاته أوال �
تقبل الطالب للنصائح واالقتراحات من المعلمین والمهتمین على أساس من المودة  �

   .والصداقة
   .ل�م�ة المح�طة 3هثقة الطالب 3قدراته في التأمل بنجاح مع البیئة التع �
توظیف الطالب للمعارف والمهارات واالتجاهات التي اكتسبها في مواقف تعل�م�ة وح�ات�ه  �

 .جدیدة

   :دور مدیر المدرسة في التعلم النش�  ٢.٢.١١ 
وحتى ینجح هذا ، في االنتقال من التعلم التقلید7 إلى التعلم النشW مهمایلعب مدیر المدرسة دورًا 

   ):٣٤ص ،م٢٠١٠، عواد وزامل( الدور ین3غي عل�ه الق�ام 3ما یلي حسب ما حدده 

ترعاه  ووضع س�اسة تعل�م�ة تعلم�ه، مدرسيتبني نهج التعلم النشW في التعل�م ال �
   .وتشجعه

   .على أسالیب التعلم النشW توفیر التدرCب الالزم للهیئة التدرCس�ة �
   .تقدیر م3ادرات وجهود المعلمین في مجال التعلم النشW وتشج�عهم �
   .وتشج�عهم على التعلم النشW، تفهم حاجات الطل3ة واهتماماتهم �
   .توفیر المصادر والتجهیزات والمواد والوسائل الالزمة لدعم التعلم النشW وتسهیله �
� Wواألدوار الجدیدة المتوقعة للمعلم والطالب، وأهدافه، توع�ة األهالي بنهج التعلم النش.   
المناخ اإلیجابي الحاضن للتعلم  توفیرل، التعاون مع الهیئة التدرCس�ة والمجتمع المحلي �

Wو4ذلك توفیر البیئة التعل�م�ة المالئمة له، النش.   

المدرس�ة ممثلة فإذا 4انت البیئة ، اإلدارة المدرس�ة هي صاح3ة القرار األكبر في المدرسة
واألدوات  وتوفر للمعلمین 4افة المصادر، تدعم التعل�م النشW وتسهل تطب�قه بإدارتها
على ع4س المدیر السلبي الذ7 �عتمد األسالیب ، 4لما نجح المعلمون في التطبیN ،الالزمة

  .التقلید�ة و�شجع المعلمین على استخدامها
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   :التعلم النش�توص�ات للمعلمین من أجل تحسین بیئة    ٢.١.٩

بیئة التعلم �حب أن تكون غن�ة 3الموارد واألدوات التعل�م�ة التي تتناسب مع طب�عة 
وتوفر الفرصة للمتعلمین في التفاوض والعمل ، والتي تساعد المتعلم على بناء خبراته، األنشطة
الحرCة  وأ�ضا �سودها جو من، والمتعة أثناء التعلم، في جو من الطمأنینة والمرح، الجماعي

وٕادارة ترfو�ة ، 4ما أنها تحتاج إلى معلمین، لحث الطل3ة على التف4یر والتأمل، واالستقالل
Wاألهداف، متفهمین لطب�عة التعلم النش Nات ، �قدمون للمتعلمین الدعم الكامل لتحقی�ومن التوص

   ):٢٣ص ،٢٠١٢، الجد7(4ما ذ4رتها التي تقدم للمعلمین 

  .لطالب على نحو محددشرح القواعد واإلجراءات ل �
   .األهداف إلنجاز وfناء الش43ات، من المعرفة والخبرة ع الطالب على اإلفادةتشج� �
   .استخدام ترتی3ات مرنة لغرفة الصف لتشج�ع التفاعل وت3ادل األف4ار والمهام �
   .والموارد المجتمع�ة في األنشطة التعل�م�ة والثقافة إدماج اللغة �
   .في ممارسات الصفوف الدراس�ةتضمین خبرات خارج المدرسة  �
   .واستراتیج�ات التدرCس، والمناهج، المرونة واإلبداع في استخدام الموارد والمصادر �
استخدام مجموعة متنوعة من االستراتیج�ات التي تضم استراتیج�ات التعلم في مجموعات  �

   .والتعلم الفرد7، وفي أزواج، صغیرة
غیر المتجانس للطالب ت3عًا ألهداف النشا�  المجموعات من حیث المزCج تغییر تكوCن �

   .ولمستو�ات المهارة لدP الطالب
�  Pانجاز المحتو Pالتقدم الذ7 یتم إحرازه 3استخدام مجموعة متنوعة من ، تقی�م مد Pومد

   .3ما فیها األداء وملفات اإلنجاز، ق�اسات التقی�م
   .رصد مستمر لضمان مشار4ة الطالب �

ال تقتصر على 4ونه مجرد ، ورًا 4بیرًا وأساس�ًا في التعلم النشWعلم دمیتضح أن لل ومن هنا
وترتیب الغرفة وتحضیر ، من التحضیر واخت�ار الدرس المالئم بل تبدأ ،م�سر وموجه للتعل�م

�ضمن سالمة سیر العمل�ة التعل�م�ة ل، وغیرها من األمور التي �قوم بها المعلم، األدوات المالئمة
   .ض من الدرسالطل3ة وتحقیN الغر  وٕافادة، على أكمل وجه

  :التعلم القائم على الترف�ه ٢.١.١٠

وما �شعرون 3ه من ، أن األطفال 4ثیر ما یخبرونا 3ما �ف4رون ف�ه الترfو�ة ال3حوث أكدت
و�عتبر ، والصلصال وغیرها، واأللوان، والم4ع3ات، الدمى واستعمالهم ،خالل ال3عد التمثیلي الحر

األلعاب ف، المختلفة 3أ3عادها درجة 4بیرة على تش4یل شخص�ة الطفلاللعب وس�طًا ترfو�ًا �عمل ب
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تؤد7 دور فعاًال في تنظ�م ، واإلشراف علیها، وتنمیتها، تخط�طها حسنأُ  التعل�م�ة إن
   )١٠٢ص ، ٢٠١٢، بدیر. (ما أحسن استغاللها وتنظ�مها إذا ،المعرفة واكتساب ،العلم

في أول روضة أطفال ) م١٨٤٠(طفال عام ومن أهم ما توصل إل�ه فروfل في دراسته لأل
بر اللعب أحد تو�ع، أن األطفال یتمیزون برغ3ة فطرCة للنشا� واللعب، أنشئت في ألمان�ا

. والمفاه�م الترfو�ة المختلفة في التر�fة الحدیثة، األطفال الخبرات إلكساب مهمةاألسالیب ال
  )م١٣٤ص ، م٢٠١٠، جاد(

وعامل اإلنسان  ،وحاجات الجسم ،اإلسالم الحنیف 3التوفیN بین متطل3ات الروح اهتموقد 
مع تحدید الضواW3  ،إلش3اعها 4اف�اً  و4فل 3ه قدراً  ،وحاجاته الجسد�ة ،على أساس غرائزه النفس�ة

، السو�ة فالدین اإلسالمي تعامل مع النفس ال3شرCة 3حسب فطرتها ،والمجاالت لتصرCفها وامتاعها
والحاجات اإلنسان�ة األساس�ة في فطرة  ،ن الترف�ه والتروCج إحدP الرغ3ات الفطرCةإ وحیث

و�عتبره مما یتقرب  ،نه یدعو إل�هإبل  ،وال �قف موقف الضد منه ،ال �عارضه فاإلسالم ،اإلنسان
وهناك العدید من األدلة الواردة في القران الكرCم والسنة  ،القلوب لتألیف ومدخل ،3ه إلى هللا

تغل تستأن  ن األطفال بهم طاقة حیو�ة یجبوأل، نبو�ة تدل على أهم�ة الترف�ه في ح�اة ال3شرال
، أبو هالل(وتمیل إل�ه نفوسهم  ،و�حبونه ،قرCب لهم شيء 3ش4ل سل�م من خالل تصرCفها في

   )٢٢ص، ٢٠١٨

 َلهُ  َوإِنَّ  َوَ�ْلَعبْ  َیْرَتعْ  َغًدا َمَعَنا َأْرِسْلهُ “ األدلة التي وردت في القران الكرCم قوله تعالىومن 
  ).١٢، یوسف(“ َلَحاِفُظونَ 

    :لترف�هامفهوم التعلم �اللعب و 

المقصودة ، ش4ل من أش4ال األلعاب الموجهة”3أنه ) ١٣٥ص ، م٢٠١٠، جاد(وقد عرفه       
، اوتقنیته، وتجرfتها، �قوم المعلمون بإعدادها، ت3عًا لخطW وfرامج وأدوات ومستلزمات خاصة بها

  ".لتحقیN أهداف محددة، ثم توج�ه األطفال نحو ممارستها

، استغالل أنشطة اللعب في اكتساب المعرفة"3أنه ) ٣٤ص ، م٢٠١٤، المصر7 (وتعرفه       
  "وتحقN في نفس الوقت المتعة والتسل�ة، وتوس�ع آفاقهم المعرف�ة، وتقرCب م3اد� العلم للمتعلمین

وقدراتهم ، على أنه نشا� موجه �قوم 3ه األفراد لتنم�ة سلو4هم) ٤ص،م٢٠١٧،إسل�م(و�عرفه      
و�حقN في نفس الوقت المتعة والتسل�ة؛ من خالل استغالل ، والوجدان�ة، والجسد�ة، العقل�ة

  .وتوس�ع آفاقهم المعرف�ة، وتقرCب م3اد� التعلم لألفراد،أنشطة اللعب والترف�ه في اكتساب المعرفة
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وا�ف4  أن  على  التالمیذ تحث التي االنشطة من واسع مدP" نه3أ )٦ص،م٢٠١٨،هالل أبو( وعرفه
أجـــل  مـــن والترف�ـــه والمتعــة المـــرح اســـتخدام یــتم حیـــث و�مارســـونها یتعلمونهــا التـــي االشـــ�اء حــول 

وزCادة التف4یر وتنم�ة التعلم من مم4ن قدر أكبر تحقیN أجل من للتالمیذ وتحبیبها المعرفة �Wت3س
  ."النشW التعلم استراتیج�ات من ددع 3استخدام وذلك المیل 

     :أهم�ة التعلم �الترف�ه ٢.١.١١

في العمل�ة التعل�م�ة ومن  التعلم �الترف�ه مهماً  عدة أمور تجعل) ٣ص، م٢٠٠٨، الرشید7(ذ4ر 
   :هذه األمور ما یلي

   .�ساعد على تحسین عمل�ة التعلم �
   .التحرر من التقلید�ة �
   .وجذبهم للمدرسة وزCادة انتمائهم لها، یزCد من دافع�ة المتعلمین نحو التعلم �
واعتماده على نفسه في عمل�ة التعلم داخل غرفة ، إتاحة الفرصة للمتعلم للمشار4ة �

   .الصف
   .مشار4ة المتعلم للمعلم في تنفیذ األنشطة التعل�م�ة �
   .التشوNC والدافع�ة للتعلم توفیر �
   .المتعلمالحد من القلN والتوتر مما یؤد7 إلى مشار4ة إیجاب�ة من  �

    :وهي لترف�هألنشطة المستخدمة لأهم�ة ا )١٠٢ ص، م٢٠١٢، بدیر( 4ما ذ4رت

   .تعزCز رفاه�ة ومرونة الطالب �
والموارد التي �م4ن أن تساعدهم على التعامل مع ، توفیر الفرص لتنم�ة القدرات �

   .في ح�اتهم یواجهونها التي قد، والعمل�ة، واالجتماع�ة، التحد�ات العاطف�ة
اللعب الحر الذ7 �4ون 3م3ادرة من األطفال و3ق�ادتهم یؤد7 دورًا رئ�س�ًا في العمل�ات  �

   .الطب�ع�ة المتمثلة في النمو والتنشئة االجتماع�ة
توفیر فرص آمنة وداعمة لألطفال الست�عاب وتعلم �4ف�ة إدارة التجارب التي یتعرضون  �

   .لها
  واالضطرا3ات المش4الت 3عض حل على لمساعدتهم المرfون  الیها یلجأ عالج�ة طرCقة �

   .الطل3ة منها �عانيالتي 
   .الطل3ة بین وتواصل تعبیر أداة �
   .األطفال لدP الموه3ة وتحسین العقل�ة القدرات تنش�W على تعمل �



٢٢ 

 

   .اآلخرCن حقوق  واحترام التعاون  یتعلم �
   .للجماعة هانتماء تعزز �
    .قدراته كتشافا عل�ه و�سهل علیها واالعتماد 3النفس الثقة تكتسب �
  .والتخیل واإلدراك الذاكرة نمو في تساعد �

   :وهي 4اآلتي لتعل�م �الترف�هأهم�ة ا )٤ص ، ٢٠٠٦سعادة وآخرون (وأضاف 

   .أداة ترfو�ة تساعد الفرد في التفاعل مع بیئته من أجل إنماء الشخص�ة والسلوك �
    .ماتالحر4ة فتساعد على تثبیت المعلو  عنصر وسیلة تعل�م�ة تعتمد على �
طرCقة عالج�ة تساعد على حل المش4الت التي �عاني منها 3عض الطالب مثل مش4لة  �

   .العزلة
   .أداة تعبیرCة تعبر عن االنفعاالت المختلفة التي تواجه الطالب في المح�W المدرسي �
  .واكتشاف القدرات والمیول، مراعاة الفروق الفرد�ة �

    :فوائد التعلم �الترف�ه ٢.١.١٢
�أن للتعلم �الترف�ه فوائد عدیدة �م7ن تلخ�صها �النقا� التال�ة) ٣٤ص  ،م٢٠١٨، زامل(ذ7ر:   

   .وقبول أراء الجماعة وٕایثارها على النفس، �ساعد على التكیف االجتماعي مع اآلخرCن �
   .تساعد على تخل�ص الطفل من األنان�ة وحب الذات �
  .صرف الطفل عن المشاعر العدوان�ة �
  .رور للنفس ال3شرCةإنساني جالب للمتعة والس نشا� �
  .الصح�ة والعالج�ة سواء 4انت جسم�ة أو نفس�ة 3الجوانب له عالقة �
  .التقلیل من جمود العمل�ة التعل�م�ة �
  .تحبیب الطالب 3المدرسة و3العمل�ة التعل�م�ة �
  .جعل الطالب أكثر ترا3طًا وشوقًا للعلم �
  .تلب�ة الغرائز الفطرCة للطفل �
  .والمهارCة للطالب بتكارCةواإلتنم�ة الجوانب الف4رCة  �
   .تخل�ص الطفل من التوتر الذ7 تولد عنده نتیجة القیود والضغو� �

  : وهي 4اآلتي فوائد اللعب التعل�مي) ١٣٦ص ، م٢٠١٠، جاد(وقد ذ4ر 

  .وجعله نش�طًا وفعاالً ، وٕادخال السرور إلى قل3ه، إش3اع رغ3ة الطالب 3اللعب �
  .وزCادة معلوماته، توس�ع أفاق المعرفة لدP الطالب �
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ت3عًا لطرCقة تناول ، والكبیرة 3ش4ل عام، تنم�ة حواس وعضالت الطالب الدق�قة خاصة �
  .وتعامله معها، الطالب لها

، فیتعلم من خاللها االنت3اه، تساعد الطالب على اكتساب األسلوب العلمي في التف4یر �
وذلك من ، والنطN الصح�ح، ودقة المالحظة، والتر4یز، والتحلیل، والتف4یر، والمالحظة

و�fان ، والمقارنة، والتصنیف، والتفرNC، والتحلیل، خالل ما �قوم 3ه من عمل�ات التر4یب
  .أوجه الش3ه واالختالف التي �قوم بها الطفل

  .تنم�ة القدرة على التر4یز واالنت3اه لدP الطل3ة �
صحح تلك ف�، یتعرف الطالب على خطئه وأخطاء اآلخرCن من خالل اللعب الجماعي �

  .األخطاء

  :أسلوب التعلم �الترف�ه واللعب سمات ٢.١.١٣
 . وقوانینه قواعده له منتظم نشا� �
 . محددین وم4ان زمان حدود في وCجر7  مستقل اللعب �
 .على التنافس والمثابرة  �حث �
� Nوالمتعة السرور �حق . 
 . التعاون  روح ینمي �
3ال  والذهن�ة الحر�4ة الجسم طاقات وCوظف ، والعقل�ة الجسم�ة الطفل حاجات �ش3ع �

    )http://al3loom.com/?p=67449.(تعب 

    :تقس�مات األنشطة الترفیه�ة التي �ستخدمها المعلم في عمل�ة تعلم الطل�ة

�م4ن تقس�مها إلى ما ، تلب�ة احت�اجات واهتمامات الطالباألنشطة الترفیه�ة التي تستخدم ل 
   ):٢ص ، م٢٠١٦ :الدلیل المرجعي لألنشطة الترفیه�ة لألونروا(حسب ما ذ4ره  یلي

والتي ، تستخدم فیها مجموعة متنوعة من المواد لتش4یل األعمال الفن�ة :أنشطة الحرف �
  .تشمل الفنون ال3صرCة والرسم والتصوCر

ل�قوموا ، أو تمرCن على الطالب، تهدف إلى عرض تحد7 معین :األلعابأنشطة  �
  .أو فرق  مجموعات وتمارس هذه األنشطة في 4ثیر من األح�ان في، 3ممارسته

، الموس�قى 3ممارسة هي األنشطة التي تنطو7 على ق�ام الطالب: األنشطة الموس�ق�ة �
تي �م4ن للطالب إصدارها وهي ال تتطلب معدات موس�ق�ة إضاف�ة تتجاوز األصوات ال

  .3استخدام أجسامهم
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هي األنشطة التي تنطو7 على استخدام المعلم لدم�ة للمساعدة في : أنشطة الدمى �
  .مثل مسرح الدمى، ومشاعرهم، تشج�ع الطالب على استكشاف أف4ارهم

وتشج�ع توفیر مساحة ، هي األنشطة التي تهدف إلى تهدئه الطالب: أنشطة االسترخاء �
  .والتأمل الموجه، وتمدد الجسد، استخدام التنفسآمنة 3

والتصوCر للتعبیر عن الذات ، هي األنشطة التي تشمل الرسم: أنشطة الفنون ال�صر�ة �
  .أو المجموعة

  :وهي) ٣٤ص، م٢٠١٤، المصر7 (تذ4رها  تصن�فات أخر  وهناك 

  .فرد�ة وجماع�ة: من حیث عدد المشار7ین �
  .وتخیل�ة تمثیل�ة. وعقل�ة، وحر�4ة، تنافس�ة: من حیث طب�عتها �
  .داخل�ة وخارج�ة: من حیث م7ان تنفیذها �
  .شفو�ة، إلكترون�ة، تكنولوج�ة، ورق�ة: من حیث التجهیزات واألدوات المستخدمة �
  .مراجعة، منشطة، افتتاح�ة: من حیث وقت تنفیذها �
  .معقدة، 3س�طة: من حیث مستواها �

7ما  ئم على اللعب والترف�هعلم القااخت�ار األنشطة المستخدمة في الت معاییر ٢.١.١٤

   )١٣ ص، م٢٠١٦، الدلیل المرجعي للنشاطات الترفیه�ة لألونروا(ذ7رها

   .اخت�ار النشا� بناًء على الفوائد التي ستتحقN للطل3ة المشار4ین في النشا� �
   .اخت�ار طرCقة استخدام تؤد7 إلى خبرات أو نتائج إیجاب�ة لدP المتعلمین �
3حیث �4ون 4ل منها ، األنشطة المترا3طة موضوع�ًا في سلسلة متصلةت�سیر عدد من  �

   .وCبني على األنشطة اآلخرCن لتعزCز تأثیرها على المتعلمین، وCتوسع، �عزز

  :في التعل�م القائم على اللعب والترف�ه المعلم دور ٢.١.١٥

   :یلي 7ما وهي والترف�ه �اللعب التعلم في المعلم أدوار )١٠٣ص، م٢٠١٢، بدیر( ذ7رت

   .التلمیذ بیئة في المتوفرة والدمى لأللعاب دراسة إجراء �
� Wو�ة أهداف لخدمة والنشاطات االلعاب هذه الستغالل السل�م التخط�fقدرات  تناسب تر

   .الطالب واحت�اجات
   .للتالمیذ اللع3ة قواعد تحدید �
   .تلمیذ لكل األدوار وتحدید المجموعات ترتیب �
   .المناسب الوقت في  والتدخل المساعدة تقد�م �
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   .رسمها التي األهداف تحقیN في اللعب فاعل�ة مدP تقو�م �

وتهیئة ، دور المعلم في التعلم 3الترف�ه یتمثل 3التخط�W لألنشطة نالح¦ مما سبN أن
والتر4یز على   ،الح�اة الیوم�ة مواقف واستخدام، الفرص للطالب للتفاعل مع 3عضهم ال3عض

   .واالستراتیج�ات التي �م4ن استخدامها داخل عمل�ة التعلم ،افة المهارات واألنشطة4

إرشادات للمعلمین عند استخدام األلعاب ) ٢٠٢، ص٢٠١٠،عبید(حدد  ٢.١.١٦

  :والترف�ه وهي
  .أن یتفN عرض أو ممارسة اللع3ة مع أهداف الدرس �
  .أن تتالءم مع مستوP الطالب �
و�عبر ، طلب المعلم من الالعب أن �قرأ القواعدو�فضل أن �، أن تكون القواعد واضحة �

  .عنها بلغته حتى یتضح فهمه لها
  .أو لمجرد إضاعة الوقت، أال �4ون استخدام اللع3ة معوقًا لالنض3ا� في الصف �
أو ، أن یتم تقو�م نتائج استخدام اللع3ة ف�ما یتعلN بإسهاماتها في تحقیN أهداف الدرس �

  .الهدف من استخدامها

   :ت التعلم النش� والترف�هاستراتیج�ا ٢.١.١٧

لكثیرة المرغو3ة والتعل�م�ة التعلم�ة ا، حتى �حقN التعلم النشW والترف�ه األهداف الترfو�ة
د من استخدام مجموعة من األسالیب التي یتعاون فیها المعلمون مع الطل3ة 3ش4ل فإنه ال ب، فیها

فإنه ، N جم�ع األهداف المنشودةونظرًا ألنه ال یوجد أسلوب واحد �م4ن عن طرCقه تحقی، مستمر
وتالءم ، ال بد من التنو�ع في هذه األسالیب 4ي تناسب ما بین الطل3ة من فروق فرد�ة من ناح�ة

وقد اقترح المهتمون العدید من األسالیب التي �م4ن ، طب�عة الموضوع المطروح
وأن �4ون لكل ، لط3ةمؤ4دین على ضرورة ق�ام المعلم بتوفیر الفرص التعل�م�ة ل ،استخدامها

  ) ١٣٣ص ، م٢٠١٢، عقیل. (طرف دور مهم

وCتفN التعلم النشW والتعلم القائم على الترف�ه في عدد من االستراتیج�ات وهي 4اآلتي 
، استراتیج�ة حوض السمك، استراتیج�ة القطار، التعلم التعاوني، ، استراتیج�ة لعب األدوار(

  .نها 3التفصیل الحقاً وسیتم الحدیث ع) استراتیج�ة الكرسي الساخن

  ):١٥٩ص ، م٢٠١٢، عقیل( المناس�ة في التدر�س 7ما حددها  اإلستراتیج�ةأهم�ة تحدید 

  .الفعال�ة في تحقیN األهداف �
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  .توظیف المحتوP العلمي في التعل�م �
  .تنم�ة إم4ان�ات وقدرات المتعلمین �
  .مراعاة خصائص نمو المتعلمین �
  .حماسهموٕاثارة ، تحقیN مشار4ة المتعلمین �
  .إتاحة الفرص للمتعلمین للتعبیر عن آرائهم ومتطل3اتهم �
  .مثل احترام الرأ7 والرأ7 األخر، تنم�ة الق�م الد�مقراط�ة لدP المتعلمین �
  .توظیف إم4ان�ات وقدرات المعلمین لتحقیN نواتج التعلم المختلفة �
  .تحقیN االتصال والتواصل الفعال �
  .دعم وتعزCز خبرات المتعلم 3استمرار �
  .إحداث التغذ�ة الراجعة إثناء الممارسات التدرCس�ة و3عدها �

فوجود ، المستخدمة في عمل�ة التعل�م اإلستراتیج�ةمن خالل ما سبN یتضح أهم�ة 
استراتیج�ة مالئمة للمحتوP المعروض للطل3ة یؤدP إلى وصول المعلومات لهم 3ش4ل أسهل 

ؤدP إلى Cیج�ة مالئمة �ص3ح ظلم للطل3ة و أما إذا توفر محتوP غني ومفید بدون استرات، وأوضح
  .عدم وصول المعلومات 3ش4ل سل�م وواضح

  :ومن أهم االستراتیج�ات

 : استراتیج�ة لعب األدوار •

و�عرف ، أسلوب لعب األدوار من األسالیب الفعالة التي تستخدم 3التعلم النشW والترف�ه د�ع
أو ، إیجاد نظام محاكاة معین �فترض ف�ه من الطل3ة الق�ام 3األدوار المختلفة لألفراد”3أنه 

فهو �مثل الطرCقة التي یتم فیها الكشف عن القضا�ا ، “في موقف ح�اتي حق�قي، الجماعات
ودفن النفا�ات ، مثل استنساخ الحیوانات أو اإلنسان، 3المواقف االجتماع�ة المعقدةالمرت3طة 

 ) ١٩٠ص ، م٢٠١٢، عقیل(السامة 

خطة من خطW المحاكاة في موقف �شا3ه ”3أنه ) ١٩٣ص ، م٢٠١٢، عقیل(وقد عرفه 
عل مع وCتفا، حیث یتقمص الطالب أحد األدوار التي توجد في الموقف الواقعي، الموقف التعل�مي

وتعتبر هذه الطرCقة ذات أثر فعال في مساعدة الطل3ة ، اآلخرCن في حدود عالقة دوره 3أدوارهم
وهي تتمیز 4ذلك 3أنها تخلN في الفصل تفاعًال أكثر إیجاب�ة ، وفهم اآلخرCن، على فهم أنفسهم

  “وحیو�ة
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ع3ارة عن اإلجراءات التي یتم من خاللها ق�ام ”3أنه ) ٣٥ص ، م٢٠١٥، الجد7(وتعرفه 
تحت ، أو سلو�4ات معینة 3صورة تلقائ�ة، أو حوادث، مجموعة من الطل3ة بتقمص شخص�ات

  “في تنم�ة 3عض المهارات الح�ات�ةوذلك للمساعدة ، إشراف وتوج�ه المعلم

  :أهم�ة استراتیج�ة لعب األدوار

  ):٣٦ص ، م٢٠١٥، الجد7(تتحدد أهم�ة استراتیج�ة لعب األدوار 4ما تذ4رها و     

التدرCس 3طرCقة تمثیل األدوار ما هو إال استمرار لما اعتاد الط3ة أن �عملوه في ح�اتهم  �
  .العاد�ة للحصول على المعرفة

  .حیث یتعلم عن طرCقها الحقائN والعمل�ات، والتحلیل لدP الطالب، تشجع على التف4یر �
4ما أنها أداة فاعلة في تكوCن النظام ، من الطرائN الجیدة لتعل�م الطل3ة الق�م االجتماع�ة �

  .الق�مي لدP الطل3ة
والتعلم من 3عضهم ال3عض 3غض ، تشجع الطل3ة على االتصال والتواصل ف�ما بینهم �

  .واالجتماع�ة ف�ما بینهم، النظر عن االختالفات الثقاف�ة
  .أن یتعامل مع مختلف فئات الطل3ة 3غض النظر عن قدراتهم�ستط�ع المعلم من خاللها  �

  :أهداف استراتیج�ة اللعب �األدوار 7ما یلي) ٢٣ص ، م٢٠٠٩، برقان(و�ذ7ر 

حیث یت�ح لهم الفرصة ل�عملوا معا على تحلیل ، تنم�ة ال3عد االجتماعي عند الطالب �
  .عامل مع المواقفوتنمي لدیهم األسالیب الد�مقراط�ة في الت، المواقف االجتماع�ة

حول ، والحیرة لدیهم، والشك، عن طرNC إثارة الفضول، مهارة االستكشافطل3ة إكساب ال �
Nقة ممارسة الطفل للعمل معتمدًا على نفسه في اكتشاف حقائCوخبرات جدیدة، طر.  

  .ترسیخ خبرات المتعلم �
  .درجة عال�ة من االعتماد على النفس 3ةإكساب الطل �
وتقلل التصرفات التي تؤد7 إلى حدوث ، واحترامهم لمعلمیهم، 3أنفسهمتعزCز ثقة الطالب  �

  .المش4الت
  .إكساب الطالب مهارة االستقصاء �
  .تشج�ع عمل�ات التحلیل والمقارنة �
  .التطبیN الفعلي لمبدأ التعلم 3العمل �
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  :مجاالت استخدام استراتیج�ة لعب األدوار وهي) ٢٨ص ، م٢٠١٠، المصر[ (وتذ7ر 

  .و3التالي تشخ�صها وعالجها، األطفال النفس�ة واالجتماع�ةتحدید مش4الت  �
  .وCؤد7 إلى تش4یل سلوك الطفل، �ستخدم إلعطاء الثقة 3النفس �
وٕاقامة عالقات اجتماع�ة بین ، 4التفاعل اإلنساني، تنم�ة 3عض سمات الشخص�ة �

  .األطفال
  .حل المش4الت االجتماع�ة �
  .المشار4ة مع اآلخرCنیزCد مستوP الخبرة عند الطفل و3التالي یزCد  �
  .وتطوCر التف4یر لدیهم، تكرCس العمل�ة الترfو�ة �
  .تش4یل السلوك والوصول إلى حلول للمواقف التعل�م�ة �
  .تخط�W وتنفیذ استراتیج�ات اقتحام وحل المش4الت �
  .التشخ�ص والتقو�م مثل دور المعلمة والطبیب �

  :استراتیج�ة لعب األدوارخطوات 

  .تحدید الهدف للموضوع �
  .توزCع األدوار على الطالب �
  .تحدید الوقت لكل دور �قوم 3ه التالمیذ �
  .تجهیز المواد والخامات والوسائل التي �م4ن استخدامها �
  .�عبر الطالب عن نفسه خالل الدور بتلقائ�ة �
  .ق�ام الم�سر بتوج�ه مسار المواقف من خالل األدوار التي �قوم بها الطل3ة �
  .�قوم الم�سر 3عمل تغذ�ة راجعة �
  .ل الم�سر األخطاء والمعلومات والق�م على السبورة في ضوء أهداف الدرسج�س �

ى المعلم األخذ بها أثناء تنفیذ نصائح یجب عل) 74ص wood house,2014(وقد حدد 
  :لعب األدوار

  .إقامة عالقات داعمة مع الطل3ة �
  .اإلستراتیج�ةتوفیر مبررات واضحة الستخدام  �
  .تحدید أهداف لعب األدوار �
  .إطالع الطل3ة على العمل�ة واألهداف �
  .تزوCد الطل3ة بإطار زمني �
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  .على شرو� االنسحاب واطالعهم، المشار4ة الطوع�ة للطل3ة �
  .وتقد�م تغذ�ة راجعة للطل3ة، مراق3ة عمل�ة لعب األدوار �
  .رWf عمل�ة لعب األدوار 3المفاه�م النظرCة �
  .الرWf بین واقع الح�اة والعمل �
فهنا یجب على المعلم تحدید معاییر ، على عمل تطب�قي ینبني إذا 4ان لعب األدوار �

  .التقی�م
  .وتجنب انتقاد اآلخرCن، التأكید على السلوك االیجابي �

  :استراتیج�ة لعب األدوارأدور المعلم والطالب في  )٢٢٢ص ، م٢٠١٢، عقیل(وقد حدد أ�ضًا 

  المعلم  - أوال

  .تقد�م الموقف التعل�مي المناسب �
  .الطل3ة والمواد الضرورCة لتطبیN تلك األدوارتحدید أدوار  �
  .تحدید أهداف النشا� والوقت الالزم لتنفیذه �
� Nن مالحظات عن أنشطتهم، التر4یز على الطل3ة خالل عمل�ة التطبیCوجوانب ، وتدو

  .الضعف والقوة لدیهم
  .اإلشراف على تنفیذ األدوار �
  .تشج�ع الطل3ة خالل أداء األدوار �
  .من موقف تعل�مي ألخر تبدیل أدوار الطل3ة �
توض�ح اإلجراءات التي سوف �قوم بها الطل3ة المشار4ون في النشا� قبل تنفیذهم  �

  .للموقف التعل�مي
  .والخروج بتعم�مات مفیدة، 3عد االنتهاء �قوم المعلم بتلخ�ص الموضوع �

  :الطالب  - ثان�ا

مع شخصیته وخلفیته  والذ7 ین3غي أن یتالءم، االخت�ار الدقیN للدور الذ7 یرCد أن یلع3ه �
  .المعرف�ة واالجتماع�ة

  .وCتعا�ش معه 3ش4ل حق�قي، أن یتفاعل مع الدور الذ7 اختاره �
  .أن یلتزم 3الوقت المخصص له �
 .أن یلم جیدًا 3الموقف التعل�مي المحدد له لتنفیذه �
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   :حوض السمك استراتیج�ة •

حوض السمك من االستراتیج�ات التدرCس�ة القائمة على التعلم النشW  استراتیج�ةتعد 
ومتا3عة مناقشته ، وذلك من خالل مالحظة الطالب، والترف�ه القائم على التدرCب الجماعي

ومدP تأثیر ذلك على سلو�4ات ، لموضوع ما بین أعضاء المجموعات التي �الحظها الطالب
حاالت �ستمع فیها المشار4ون في أول األمر دون  وتستعمل في، ونواتج أعضاء المجموعات

و�طلب إلى ، تعلیN إلى اآلراء والحجج التي قد یؤدیها مجموعة أخرP 3شأن موضوع معین
بینما �طلب إلى ، الجلوس في دائرة داخل�ة اإلستراتیج�ةمجموعة صغیرة من المشار4ین في هذه 

السم4ة (وتمثل المجموعة الصغیرة ، یرة3ق�ة المجموعة تكوCن دائرة أكبر حول المجموعة الصغ
و�طلب إلى المجموعة ، حوض السمك) المراقبین(بینما تمثل المجموعة األكبر ) داخل الحوض

وفي ، و�شمل دور المراقبین  في االستماع إلى تلك المناقشة، الصغیرة مناقشة موضوع أو مسألة
االنضمام إلى مجموعة حوض السمك 3عض المجاالت قد �طلب من المراقبین في المرحلة الثان�ة 

یناقش فیها المراقبون دورهم ، وقد تعقد في المرحلة التال�ة جلسة عامة، واالشتراك في المناقشة
حوض السمك من االستراتیج�ات التي تحقN م3اد� التعلم  استراتیج�ةلذلك تعد ، على ما سمعوه

، ج3ار. (واستخدامها بینهم، نفیذهاوأهدافهم في طب�عة ت، النشW القائم على التدرCب الجماعي
  ).م٦٧٥ص ، م٢٠١٤

  )٣٢٢ص ، م٢٠١٥، الفتلي(خطوات استراتیج�ة حوض السمك 

  .وأن �4ون من الخبرات الح�ات�ة للط3ة، اخت�ار وتحدید الموضوع 3عد قراءته �
  .إعداد مجموعة من األسئلة المتنوعة والمفیدة حول الموضوع الذ7 تم تحدیده �
�  Nالترتیب اآلتيجلوس الطل3ة وف: 
أو المشار4ین التي ستناقش الموضوع على ش4ل دائرة “ مجموعة السمك”جلوس طل3ة  �

و�م4ن تعیین واحد من بینهم ، طالب )٥- ٣(صغیرة في الوسW وCتراوح عددهم من
 .بوظ�فة مسهل لعمل المجموعة

، السمكجلوس طل3ة الصف المراقبین أو المالحظین في دائرة أكبر حول طل3ة مجموعة  �
وهؤالء ال ، إذ �4ون لكل طالب في مجموعة السمك شر4اء أو مراقبین یدونون أفعالهم

وتسجیل المالحظات استعدادًا ، واالستماع،وعلیهم المراق3ة، �سمح لهم 3الكالم أو المناقشة
  .لجلسات المناقشة التي تلي مناقشة مجموعة السمك

ل منهم دوره وفرصته ى أن �4ون لكبدء نقاش مجموعة السمك حول األسئلة المعدة عل �
و�ستمر النقاش حسب ، أو مسهل عمل المجموعة، ینظمه إما المعلم في النقاش الذ7
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في حین ینصت طل3ة الشر4اء 3اهتمام وCراقبون ، الوقت المسموح والمتفN عل�ه مس3قاً 
 .فقW �سجلون المالحظات، المناقشة والحوار دون تدخل

طى الشر4اء فترة صمت �4تبون فیها األف4ار الرئ�س�ة �ع ك3عد نها�ة نقاش مجموعة السم �
ثم یتم توزCع طل3ة مجموعة السمك بین ، التي سمعوها من مناقشة مجموعة السمك

، الطل3ة المراقبین وتقس�مهم إلى مجموعات صغیرة للمناقشة عن قرب ف�ما بینهم
دمج المجموعتین أ7 ، أو تعل�قات تمت خالل المناقشة، واالست�ضاح عن أ�ة مالحظات

 .و�ستمر النقاش حسب الوقت المسموح والمتفN عل�ه، معاً 
عودة الطل3ة 4ل إلى م4انه إلجراء مناقشة أخیرة یتم فیها طرح عدد من األسئلة لكال  �

 .المجموعتین السمك والمراقبین
�  Nمعط�ًا الفرصة ، �م4ن للمعلم طرح سؤال نهائي على طلبته اإلستراتیج�ةفي نها�ة تطبی

 .وقد تدون إجا3اتهم، ل منهم لإلجا3ة عل�هلك
   :استراتیج�ة مسرح العرائس •

في مجال ترسیخ ، والمثیرة، مسرح الطفل من األدوات والوسائل الفن�ة والدرام�ة الممتعة
، في تطوره اإلنسانوقد رافقت ، في ف4ر األطفال، واإلنسان�ة، والوجدان�ة، المضامین النفس�ة

حیث یوجد تالزم بین الطفل والدم�ة في حضارات الشعوب 4افة التي صنعت على مختلف 
وCنشأ ، والتي تثیر عند الطفل التخ�الت، و3مختلف الق�اسات واألش4ال، العصور من جم�ع المواد

  . أم حیوانا، بینهم عالم ساحر وخاص �4اد �عتبرها الطفل 4ائنًا ح�ًا سواء 4انت تمثل شخصاً 

  :مفهوم مسرح العرائس

دمى ذات األش4ال الصغیرة تمثل ف�ه ال، ش4ًال من أش4ال الدراما”�عد مسرح الدمى 
وCتم التح4م فیها من أسفل م3اشرة بید7 ، بدًال من ممثلین 3شرCین، شخص�ات معینة، المدورة

، د الرحمنعب. (أو تمثل ف�ه الدمى من فوق المسرح 3الخیو� واألش4ال، أو 3عصي، محرك الدمى
  )٢٨ص ، م٢٠١٤

   :عرائساالعت�ارات التي یجب على المعلمة أن تأخذها عند استخدام مسرح ال

      Pما یلي) ٢٢ص ، م٢٠١٦، عثمان(یجب على المعلمة أن تراعي حسب ما یر:  

وٕاذا لم تكن في ش4ل مسرح�ة فیجب تحوCلها إلى مسرح�ة ، تفهم مضمون القصة جیدا �
  .والحوار وغیرهمن حیث المشاهد 

  .والنواحي الجمال�ة، أن تخدم العرائس المعنى الموجود في النص �
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، مع االعت3ارات الفن�ة والتكت��4ة لمسرح العرائس في ضوء اإلم4ان�ات المتاحة التماشي �
  .وحسن استغالل إم4اناته

، رح�ةساث التي تدور فیها المواألث، المستخدمة معبرة عن الم4انأن تكون المناظر  �
  .برزة للجو العاموم

  .أن یتماشى تصم�م العرائس مع الشخص�ات التي تعبر عنها �
  .انسجام وتناسN األلوان سواء في المال3س أو المناظر �
  .مراعاة التناسN واالنسجام بین أحجام األش�اء 3عضها إلى 3عض �
  .مراعاة حر4ة الدمى لتحقیN التوازن المطلوب أثناء الحر4ة �
 .وألسلوب العرض، فاعه مناسبین لعدد األطفال المشاهدینأن تكون فتحة المسرح وارت �

   :أهم�ة وأهداف مسرح العرائس

       P3ما یلي) ١٩ص ، م٢٠١٦، ال3قمي( تتحدد أهم�ة مسرح العرائس 4ما یر:  

 .أحد أهم الوسائل الترfو�ة المؤثرة في تعل�م الطفل ألنه یخاطب حواسه المختلفة �
ألنه یخاطب الطالب ، الجماهیر7 الفعالة في مجال الطفولةأحد أبرز وسائل االتصال  �

 .3صورة م3اشرة
 .ونشر األف4ار االیجاب�ة، إكساب الطالب المثل والنموذج والقدوة 3صورة أكثر تجسیداً  �
 .تحقیN التسل�ة والترف�ه والمتعة �
 .إظهار طاقة الطالب اإلبداع�ة �
وفي ، والسلو�4ة والترfو�ة، جتماع�ةوتدرCس العلوم اال، �ساعد في تدرCس اللغات المختلفة �

  .ومحارfة العادات السیئة، والتوع�ة القوم�ة، التثقیف الصحي
  :استراتیج�ة الكرسي الساخن •

Wاستراتیج�ات التعلم النش Pوهي استراتیج�ة سهلة ، تمثل استراتیج�ة الكرسي الساخن إحد
، وهي استراتیج�ة سهلة، موضوعو3اإلم4ان استخدامها في تعل�م وتعلم أ7 ، وش�قة وغیر م4لفة

4ما أنها تعتبر من الطرق الفعالة عندما یرCد ، و3اإلم4ان استخدامها في أ7 موضوع، وش�قة
، وfناء األسئلة، وهي تنمي عدة مهارات مثل القراءة الجیدة، المعلم ترسیخ ق�م ومعتقدات معینة

أو ، یل 3موضوع معینالمعلم التفص 4ما أنها مفضلة عندما یرCد، وت3ادل األف4ار، والنقاش البناء
  .)٤٥ص، م٢٠١٦، المنصور( مفاه�م معینة

أو على ، على طرح األسئلة من قبل الطالب على طالب اإلستراتیج�ةوتقوم ف4رة هذه 
من  اإلستراتیج�ةوتعد هذه ، 3حیث �4ون محور األسئلة موضوع محدد للطالب، المعلم
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وCلعب المعلم فیها ، والتفاعل الذهني بین التالمیذ، االستراتیج�ات الفعالة في تنم�ة مهارات الحوار
، وطرح األسئلة، من خالل اخت�ارهم لت�سیر ونجاح النقاش، دور الم�سر والموجه والمرشد للطالب

لمناقشة  تراتیج�ةاإلسوعادة تستخدم هذه ، أو توجیههم الوجهة السل�مة نحو التعلم، إلثارة تف4یرهم
ولمساعدتهم على التف4یر ، إلثارة دوافع واهتمامات الطالب، أو جدل�ة، أو شائ4ة، قض�ة عامة

  .)١٢ص  ،٢٠١٦ ،عبد الكرCم( واالستماع لوجهات نظر مختلفة، دةفي الموضوع من جوانب ع

من  تتضمن مجموعة، استراتیج�ة للتعلم النشW”وتعرف استراتیج�ة الكرسي الساخن �أنها 
وهي قائمة على تحدید الطالب ، الخطوات اإلجرائ�ة التي تتكون من خطوات لعب األدوار

وأدوار الطل3ة اآلخرCن في إلقاء األسئلة 3عد تحدید موضوع معین من قبل ، المجیب على األسئلة
  .)٧٣٢ص ، م٢٠١٥، السند7(“ المعلم

الكرسي الساخن  راتیج�ةاستثالث طرق الستخدام ) ١٣ص ، م٢٠١٦، عبد الكرCم(وقد حدد 
  :وهي

و�طلب فیها المعلم من طالب متطوع تمیز بإتقانه لموضوع أو : الكرسي الساخن للطالب �
الجلوس في الكرسي الساخن الذ7 �4ون في منتصف ، أو مهارة معینة، محتوP علمي

3شر� أن ال ، وCجیب الطالب عن أسئلة زمالئه، و3ق�ة الطالب �ح�طون 3ه، الفصل
  .اإلجا3ة 4لمة واحدة فقWتكون 

یجلس المعلم في الكرسي الساخن بهدف تشج�ع الطالب على : الكرسي الساخن للمعلم �
والطالب �ح�طون ، وfنفس الطرCقة �4ون الكرسي في المنتصف، تكوCن وطرح األسئلة

  .والمعلم �شجعهم على إثارة األسئلة ذات اإلجا3ات المفتوحة، 3ه
�قسم المعلم الطالب إلى مجموعات صغیرة : موعاتالكرسي الساخن في نظام المج �

3حیث ، أو �قسم الدرس إلى فقرات، 3عد قراءتهم للدرس) طالب في المجموعة ٦- ٥(
وCجلس أوًال طالب متطوع من 4ل مجموعة في الكرسي ، یختص 4ل طالب 3فقرة معینة

، ن الدرسیوجهون إل�ه أسئلة مفتوحة إما ع، وال3ق�ة �ح�طون 3ه، الساخن في المنتصف
والطالب یت3ادلون األدوار ف�ما بینهم ، أو الفقرة التي یختص بها الجالس على الكرسي

 .ودور العلم �4ون مراقب وموجه للطالب، 3عد تشج�ع المعلم لهم

  :دور المعلم في استراتیج�ة الكرسي الساخن

، میNوحاجة التلمیذ للفهم الع، لل3حث في جذور المش4لة اإلستراتیج�ةتستخدم هذه 
، أو المفهوم المراد تعلمه، أو الف4رة المطلو3ة، واستخدام مهارات تف4یر عل�ا عند تحدید المش4لة

  : )٤٧ص ، م٢٠١٦، الشمر7 (4ما ذ4ر  وفیها �قوم المعلم 3ما یلي تجاه الطالب
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یخبر الطالب عندما یجلس في الكرسي الساخن 3أنه سوف ُ�سًال ثالثة أسئلة على  �
  ،و�أتي طالب أخر، 3عد ذلك ینتقل، جا3ة أو التمرCرومن حقه اإل، األقل

  �ستخدم دائمًا األسئلة المفتوحة 3عد إعطاء مقدمة ثم لماذا؟ �
شاهدت صد�قًا �4تب على جدران المدرسة وطلب منك الكتا3ة معه وٕاال سیترك : مثال �

 ماذا ستفعل؟ ولماذا؟؟ ! صداقتك

ص ، م٢٠١٥، السند[( (Elnada, 2015,10):أهم�ة وأهداف استراتیج�ة الكرسي الساخن
٧٣٤(  

  .إتاحة الفرصة للطل3ة لص�اغة األسئلة وتوجیهها �
  .والتحضیر للمقاالت التحلیل�ة، واستعراض النصوص، تنم�ة مهاراتهم في إعادة القراءة �
  .إكسابهم مهارات السرد والتحلیل �
  .تنم�ة روح التعاون لدP الطل3ة في ص�اغة األسئلة �
  .ألدوار 3طرCقة تفاعل�ةتشج�ع الطل3ة على لعب ا �
وت3ادل ما لدیهم من ، والعمل معًا في مجموعات، تمتع الطل3ة في ممارسة األنشطة �

  .التعبیرات اإلبداع�ة
، عندما یلعب دورًا جدیداً ، إكساب الطل3ة الذین یتصفون 3الخجل الثقة 3النفس للمشار4ة �

  .وCتخیل نفسه أن �4ون شخصًا أخر
 .والمعتقدات االیجاب�ة لدP الطل3ة، �متساعد المعلم على ترسیخ الق �
 .واستخدامها 3ش4ل مقنع، تشج�ع الطالب على التف4یر في المبررات الجیدة �
والمعلم ، 3حیث �ص3ح المتعلم مسئول عن عمل�ة تعلمه، تغیر األدوار داخل الفصل �

 .م�سر ومراقب للعمل�ة
ل األشخاص مثل المواض�ع حو ، التر4یز على المواض�ع الموجودة داخل المنهج �

 .المشهورCن في التارCخ
 .وأف4ار جدیدة، وCجعلهم �ف4رون في خ�ارات إبداع�ة، یوسع الخ�ال لدP الطالب �

 

  :خطوات استراتیج�ة الكرسي الساخن

  :عدة خطوات لإلستراتیج�ة تتمثل في) ١٤ص،م٢٠١٦، عبد الكرCم(وقد حدد      
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ووضع الكرسي الساخن في مر4ز ، تغییر وضع المقاعد في الغرفة الصف�ة 3ش4ل دائر7  �
  .الدائرة

  .أو مجموعات صغیرة، تقس�م التالمیذ إلى أقران �
أو ال3حث ، أو مناقشة مفهوم معین، قد �4ون النشا� قراءة نص، تقد�م النشا� للتالمیذ �

  .في جذور مش4لة
لمدة طرح التلمیذ األول السؤال مبتدئًا بلماذا؟ ثم �4رر السؤال نفسه 3عد 4ل إجا3ة لزمیله  �

  .ول�س 3الضرورة أن تكون بنفس العدد فقد تقل أو تزCد، خمس مرات
  .ت3ادل األدوار بین التالمیذ و3حیث تتم بنفس الطرCقة  �
 .أو الرسم، قد �ستخدم المعلم مخططًا تنظ�م�ًا لمساعدة التالمیذ في الكتا3ة �

  استراتیج�ة الظهر �الظهر  •

و�طور لدیهم مهارات االتصال ، نشا� �شجع الطالب على العمل مع 3عضهم ال3عض    
وتنمي مهارات التف4یر وحل ، و�حفر لدیهم مهارات االستماع النشطة، والتوض�ح، والمالحظة
�طلب من الطالب ، و�4ون دور المعلم فیها م�سر للتعلم، والعمل التعاوني بین الطل3ة، المش4الت

4ما انه ین3غي أن یؤ4د ،ى ش4ل أقران 3حیث �4ون 4ل طالب معاكس لزمیله ترتیب المقاعد عل
  .)١٠٤ص ، م٢٠١٦، الشمر7 (لزمیله نهائ�ا خالل تنفیذ النشا� علیهم عدم االلتفات 

  : خطوات استراتیج�ة الظهر �الظهر

  ) ٣٠ص، م٢٠١٦، المنصور(تمر استراتیج�ة الظهر 3الظهر 3عدة خطوات ذ4رها      

و�سمعون 3عضهما ال3عض ، وتكون المقاعد متعاكسة، م الطالب إلي أقران�قسم المعل �
 .وCجب أن ال یلتفت أ7 طالب إلى زمیله في أ7 وقت، عندما یبدأ النشا�

 .والطالب الثاني لد�ه ورقة وقلم، )صورة مثال(الطالب األول لد�ه محفز 3صر7  �
ه بدقة من حیث �صف الطالب األول الصورة للطالب الثاني الذ7 یرسم وصف زمیل �

أو العمل�ات الرئ�س�ة،دون التر4یز ، واألحداث في الصورة، الش4ل، والحجم، والتفاصیل
 .على جودة الرسم الفن�ة

�سال الطالب الثاني أ7 سؤال حسب حاجته، و�قوم المعلم 3ضW3 الوقت 3حیث �4ون  �
 .هناك زمن محدد

 .�قارن الطالب رسوماتهم 3عد انتهاء الوقت �
مثل طرح األسئلة، ، والمهارات التي حدثت، وCر4ز على العمل�ات، األعمال�ق�م المعلم  �

 .وجودة االتصال، استخالص األف4ار
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  االنتماء المدرسي: المحور الثاني 

إلى  الحاجةوتتمثل  ،االجتماع�ة البیئات في لللعم الدافع تثیر حاسمة إنسان�ة حاجة االنتماء �عد
  وأ جماعة في 3العضو�ة والشعور ابتةوث دائمة شخص�ة عالقات تكوCن نحو الدافع في  االنتماء
  في �ف4ر الوقت 4ثیرًا من �قضى فهو ،لالنتماء قو�ة حاجة تحر4ه فاإلنسان المدرسةأو  األسرة
  السعادة عناصر فمن ،إیجاب�ة العالقات 4انت اذا 3السعادة و�شعر ،اآلخرCن مع عالقات إقامة

  تضمن التي األساس�ة المتطل3ات أحد وهو قر3Cة صداقة وعالقات ،حم�مة أسرCة عالقات جودو 
  المجتمع من مهم جزء وأنه ق�مة له 3أن الطالب �شعر حیث ،للطل3ة االیجابي الوظ�في األداء

أن افإم عل�ه 3الغ تأثیر لها التلمیذ  فیها یتعلم التي المدرس�ة فالبیئة ،الدراسة حجرة داخل الموجود
 تساعد مرنه بیئة ،المسئول�ة وتحمل ،السلوك قواعد وضع في 3االشتراك له تسمح محب3ة تكون  

محب3ة  غیر أو ،الدراسي تحصیله درجة ارتفاع و3التالي وحبها ،للمدرسة 3االنتماء لشعورا  في
   .)٢٠ص، م٢٠١٠،شرف( للتعلم مالئم غیر مناخ فتص3ح البالط لحر4ة ومقیدة

وfناء ، ولى من ح�اة الطفل هي الفترة الذهب�ة إلكسا3ه المفاه�م والق�محیث أن السنة األ
واللعب الذ7 ، وتنم�ة قدرات الطفل واستثمارها من خالل إتاحة الفرص الترfو�ة الجدیدة للتعلم

لذلك یجب استغاللها في تنم�ة ، یت�ح للطفل أن یبتكر و�4تشف و�ف4ر و�ش3ع حاجات الطفل
  مهارات الطالب

  :المدرسي االنتماء فهومم ٢.٢.١

إلى  3حاجة فالطالب ،التعلم أ3حاث في حاسم  موضوع للمدرسة 3االنتماء التالمیذ رشعو 
، للطل3ة وتشج�عهم المعلمین وحب ،بینهم ف�ما التعاون  خالل من ،ال3عض ب3عضهم االرت3ا�

لمدرسة ا 3األنشطة ومشار4تهم ،3الخبرات بتزوCدهم 3االنتماء الشعور على لهم ومساعدتهم
  أن في �سهم المدرسي 3االنتماء التلمیذ فشعور ،االنتماء لزCادة تؤد7 التي والالصف�ة الصف�ة

  وٕاكمال ،للمدرسة الحضور على المواظ3ة طرNC عن فیها و�شارك ،المدرسة �حب التلمیذ یجعل

 سالع4 على،المنهج خارج الرCاض�ة األلعاب في والمشار4ة الدروس وحضور ،المدرسي الواجب 
سلب�ة تاتجاها و�ظهرون  ،تدرCج�اً  األنشطة ومن ،منها وCنسحبون  المدرسة من ینفرون  الذین من
  .)٢٠٦ص ، م٢٠١٤، عط�ة( والمعلمین التالمیذ تجاه 
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  محبوب وانه ،3األمان وشعوره ،مدرسته عن التلمیذ رضا مدP" هو المدرسي واالنتماء

 في والرغ3ة ،العمل في والتفاني ،معهم ایجاب�ة عالقات تكوCن في ورغبته ،فیها ممن ومقبول
  .)١٢ص، م٢٠١٦، الرفاعي" (ذلك اجل من والتضح�ة العطاء

شعور الطالب 43ونه عضوًا مقبوًال ومحبو3ًا "3أنه ) ١٧٤ص ، م٢٠١٠، ع4سة(وتعرفه         
ف�عمل من أجل ، و�حس 3الفخر واألمان، تواجد معهمیرغب 3ال، بین اآلخرCن في الوسW المدرسي

Wالمحافظة على هذا الوس"  
  

   :أهم�ة شعور الطل�ة �االنتماء للمدرسة٢.٢.٢

  ) ٢١ص ، م٢٠١٠، متولي(تتمثل أهم�ة شعور الطل3ة 3االنتماء المدرسي 4ما ذ4ر      

 .یؤد7 إلى مستو�ات أعلي من التحصیل األكاد�مي �
 .من المدرسة �حصن الطل3ة من التسرب �
 .یؤثر على الفاعل�ة الذات�ة األكاد�م�ة للطالب �
 .تطوCر شخص�ة الطالب من الناح�ة االجتماع�ة �
 .تعلم الق�م المرت3طة 3المجتمع �
 .ومنحه الثقة 3النفس المطلو3ة للنجاح، الشعور 3االرت�اح داخل بیئة المدرسة �
 زCادة تفاعله مع زمالئه داخل المدرسة �
الشعور 3االنتماء للمدرسة إلى تعرCض الطالب للضغW النفسي  و3المقابل یؤد7 عدم �

 .داخلها
  ):٣٥ص، م٢٠١٠، شرف(العوامل المؤثرة على االنتماء للمدرسة  ٢.٢.٣

  

 .الس�اسات والممارسات المدرس�ة النسب�ة للطالب �
 .العالقة بین األسرة والمدرسة �
 .العالقة بین الطل3ة مع 3عضهم ال3عض �
 .والمعلمینالعالقة بین الطل3ة  �
 .العوامل المعرف�ة مثل القدرة األكاد�م�ة واإلدراك األكاد�مي واالجتماعي �
 .توقع التالمیذ للنجاح �
 .تضمین األنشطة الالمنهج�ة �
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   ):١ص، م٢٠١٣، سو�دان(وسائل تعز�ز االنتماء المدرسي 7ما ذ7رها  ٢.٢.٤

ٕادارة، والعمل على طرح االحترام المت3ادل بین جم�ع العاملین في المدرسة من معلمین و  �
 .المقترحات واآلراء التي تهم المدرسة وتعمل على تنمیتها

وٕاعطائها حقها من جهد، وات3اع أنظمة المدرسة ، التزام الطل3ة 3الدوام والحصص �
 .والمحافظة علیها من جم�ع الجوانب

، العمل على تفعیل التكنولوج�ا في المدرسة ومنظومة التعلم في المواد المحوس3ة �
واالستفادة من الدورات المعطاة للنهوض 3المعلم مهن�ًا وترfو�ًا واالرتقاء بتف4یر الطالب 

 .واللحاق بر4ب التطور
أال یتوقف عمل المعلم على إعطاء الدروس التعل�م�ة في الحصص، فهو مرfي وأب  �

وموجه ومرشد،وهو حلقة وصل فعالة بین المدرسة والمجتمع المحلي 43افة مستو�اته 
 .فهوأط�ا

اشراك المعلم لجم�ع األطراف المعن�ة في حل المش4الت الترfو�ة، واتخاذ القرارات التي  �
  .والعاملین فیها لالرتقاء 3مستوP التر�fة والتعل�م 3ما یخدم المجتمع، تهم المدرسة

هذا الدور الذ7 تلع3ه المدرسة �عد األساس في نمو شخص�ة الطالب وتطورها وترfیتها 
ألسرة والوطن، وهو دور ال �حتاج إلى موارد ماد�ة، أو فرNC عمل مدرب، أو على االنتماء ل

حتى مجموعة من العلماء، فقW �حتاج إلى إ�مان المعلم برسالته وأن الطالب مسئول�ة وأمانة، 
وعدم ، األنشطة وCجب التعامل معهم برحمة، والعمل على تحبیبهم 3المدرسة وٕاشراكهم 43افة

   .الص في عمله معهمواإلخ، التمییز بینهم

الوسائل التي �م7ن من خاللها التغلب على مش7لة نفور �عض المتعلمین من  ٢.٢.٥

  :المدرسة وعدم االنتماء لها

وسائل عدیدة �م4ن من خاللها عالج تلك المش4لة والوصول 3الطالب إلى مستوP  هناك
  :لالوسائومن هذه  ) م٢٠١٠، الزهراني(ذ4رها  ه على حب المدرسةأفضل وتشج�ع

توزCع المناهج الدراس�ة على شهور السنة جم�عًا ل�شعر الطالب 3حاجة للذهاب إلى  �
 . المدرسة حتى آخر یوم في العام

تنظ�م العمل المدرسي في نها�ة العام الدراسي 3ما �4فل جدیته و3ما �4فل المراجعة  �
 . المثمرة للمقررات الدراس�ة
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لم4ت3ة وم4ت3ات الفصول في أداء خدمتها و4ذلك استمرار المرافN المدرس�ة والمعامل وا �
 . استمرار الخدمات االجتماع�ة التي تقدم للطالب حتى آخر یوم من العام الدراسي

أخذ الطالب 3االستذ4ار المنظم من بدا�ة العام الدراسي عن طرNC إعطاء واج3ات  �
 . مدرس�ة مناس3ة ترfطهم 3االستذ4ار

یوم�ًا وٕاشعار أول�اء األمور 3حاالت الغ�اب أوًال  یجب أن تهتم المدرسة 3حصر الغ�اب �
 3أول مع استدعائهم للمدرسة لالشتراك في 3حث حاالت الغ�اب و4راه�ة الطالب للمدرسة

 . حسن معاملة المعلم للطالب وعدم القسوة علیهم �
 منع الضرب من قبل المعلمین واإلدارCین لك�ال �4ون سب3ًا في 4راه�ة الطالب للمدرسة �
� Nالتعاون بین البیت والمدرسة لمعالجة أس3اب 4راه�ة الطالب للمدرسة ومناقشة ذلك  توثی

 .عن طرNC مجالس اآل3اء
 . تزوCد 4ل مدرسة 3مرشد طالبي لمعالجة حاالت 4راه�ة الطالب للمدرسة �
 . اإلقالل من الواج3ات المدرس�ة �
 . إشراك جم�ع الطالب في األنشطة داخل المدرسة �
 . م 3الترف�ه عن طرNC الوسائل الحدیثةإدخال برامج التعل� �
 . اإلكثار من البرامج الترو�ح�ة الرCاض�ة �
 إح�اء روح التنافس بین الطالب من خالل المسا3قات وتقد�م الجوائز والحوافز الماد�ة �
 . اإلشادة 3المتمیزCن في إذاعة المدرسة �
 . م األثرCةإعداد برنامج لنشا� الرحالت والزCارات للمؤسسات الح4وم�ة والمعال �
إتاحة الفرصة لجم�ع الطالب وٕاعطائهم الثقة في أنفسهم للق�ام 3أدوار ق�اد�ة داخل  �

 .المدرسة
 . استشعار روح األبوة من قبل المعلم ل�شعر الطالب 3األمن وعدم الخوف �
 .عدم تجرCح 4رامة الطالب �
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  الفصُل الثالث

  الدراساُت السا�قة
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  الفصُل الثالث

  الدراساُت السا�قة
  

  :مقدمة

ودوره في تعزCز االنتماء  3عد االطالع على أهم ما 4تب عن موضوع التعلم النشW والترف�ه
،وما تناولته أهم الدراسات التي أجرCت في هذا المجال، فإنه �م4ن اإلشارة إلى الدراسات المدرسي

األحدث إلى األقدم، 3شقیها من السا3قة التال�ة ذات العالقة 3موضوع الدراسة، ثم عرضها من 
  الدراسات العر�fة واألجنب�ة

  .التعلم النش� والترف�ه -المحور األول ٣.١

الترتیب سات ذات العالقة 3الموضوع وتتلخص 3التالي 3مراعاة اطلعت الطال3ة على عدد من الدرا
  :الزمني من األحدث لألقدم

االستراتیج�ات المعتمدة على ظیف �عض �عنوان أثر تو ) ٢٠١٨( Quranان، ور 7 اسةدر  .١
ش� في تحسین مهارات الفهم القرائي والكفاءة الذات�ة لد  طل�ة الصف الخامس الن التعلم
�غزة.  

والتي هدفت إلى التعرف على أثر توظیف 3عض االستراتیج�ات المعتمدة على التعلم 
، لخامس 3غزةطالب الصف ا فهم القرائي والكفاءة الذات�ة لدPالنشW في تحسین مهارات ال

) ٧٢(وتكونت عینة الدراسة من ، ولتحقیN أهداف الدراسة فقد استخدمت ال3احثة المنهج التجرCبي
واستخدمت ال3احثة اخت3ار لق�اس مهارات األداء في ، طالب من طالب الصف الخامس االبتدائي

  .لمعرفة معدل فعال�ة الذات عند الطالب 4أدوات للدراسة واست3انه، الفهم القرائي

  : ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

-  Pة 4ان فعاًال لدCفي تحسین مهارة القراءة 3اللغة االنجلیز Wاستخدام استراتیج�ة التعلم النش
 .طالب الصف الخامس
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یر في �عنوان ُأثر التعلم القائم على الترف�ه في تنم�ة التف7) ٢٠١٨(، دراسة أبو هالل .٢
  .تالمیذ الصف الثالث االبتدائي في غزة نحوها لد الر�اض�ات والمیل 

في تنم�ة 3عض مهارات ، الدراسة إلى التعرف على أثر التعلم القائم على الترف�ه هدفتوقد 
ولتحقیN أهداف ، والمیل نحوها لدP تالمیذ الصف الثالث االبتدائي، التف4یر في الرCاض�ات

واستخدم ، طالب) ٣٦(وتكونت عینة الدراسة من ، الدراسة فقد استخدم ال3احث المنهج التجرCبي
ومق�اس ، واخت3ار التف4یر في الرCاض�ات، لمعلم في التعلم القائم على الترف�هال3احث دلیل ا

  .المیول نحو الرCاض�ات 4أدوات للدراسة

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

وتالمیذ ، درجات تالمیذ المجموعة التجرCب�ة متوسطيبین  إحصائ�ةوجود فروق ذات داللة  - 
طبیN ال3عد7 الخت�ار مهارات التف4یر الرCاضي لصالح في الت، المجموعة الضا3طة
  .المجموعة التجرCب�ة

�عنوان أثر توظیف �عض استراتیج�ات التعلم النش� على تنم�ة ) ٢٠١٧(، األخرسدراسة  .٣
  .مهارات األداء اإلمالئي لد  تالمیذ الصف الرا�ع األساسي

ى تنم�ة إلى التعرف على أثر توظیف 3عض استراتیج�ات التعلم النشW عل الدراسةهدفت 
ولتحقیN أهداف الدراسة فقد ، دP تالمیذ الصف الرا3ع األساسيمهارات األداء اإلمالئي ل

واستخدمت ، تلمیذة) ٨٤(وتكونت عینة الدراسة من ، تجرCبياستخدمت ال3احثة المنهج ش3ه ال
  .واخت3ار لق�اس األداء اإلمالئي 4أدوات للدراسة، يقائمة 3مهارات األداء اإلمالئ

  :التي توصلت إلیها الدراسة النتائجومن أهم 

  .أن هناك أثر 4بیر لتوظیف استراتیج�ات التعلم النشW في تنم�ة مهارات األداء اإلمالئي -

�عنوان فاعل�ة بیئة تعل�م�ة إلكترون�ة توظف استراتیج�ات ) ٢٠١٧(، أبو موسيدراسة  .٤
النش� في تنم�ة مهارات التف7یر المستقبلي في التكنولوج�ا لد  طال�ات الصف  التعلم

  السا�ع األساسي

Wوق�اس ، والتي هدفت إلى تصم�م بیئة تعل�م�ة إلكترون�ة توظف استراتیج�ات التعلم النش
لدP طال3ات الصف السا3ع ، فاعلیتها في تنم�ة مهارات التف4یر المستقبلي في التكنولوج�ا

وتمثلت عینة ، واستخدمت ال3احثة المنهج الوصفي والتجرCبي والك�في في دراستها، ياألساس
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، ولتحقیN أهداف الدراسة فقد استخدمت ال3احثة االخت3ار التحصیلي، طال3ة) ٧٠(الدراسة ب 
  .للدراسة 4أدواتوالمقابلة ، واالست3انة

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

بین متوسW درجات طال3ات المجموعة التجرCب�ة  إحصائ�ةتوجد فروق ذات داللة  -
لصالح المجموعة ، والمجموعة الضا3طة في اخت3ار مهارات التف4یر المستقبلي ال3عد7

  .التجرCب�ة

�عنوان أثر استخدام منهج التعلم النش� على ) ٢٠١٧( Demirciد�مرسي،  دراسة  .٥
  .اتجاهات طل�ة الصف السا�ع

، ف ال3حث إلى دراسة تأثیر منهج التعلم النشW على اتجاهات طالب الصف السا3عهد
W درجات سلوك یر في فصول تدرCس العلوم بین متوسوتحدید ما إذا 4ان هناك اختالف 4ب

Wواستخدمت الدراسة المنهج ، وتلك الخاصة 3مجموعة التعلم التقلید�ة، مجموعة التعلم النش
دراسة من طالب الصف السا3ع في مدرسة اونوجور في مدینة وتكونت عینة ال، التجرCبي
  .واستخدمت الدراسة االخت3ار 4أداة للدراسة، اس�4شیر

    :ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

لصالح ، بین اتجاهات المجموعتین التجرCب�ة والضا3طة إحصائ�ةوجود فروق ذات داللة  -
Wب�ة التي استخدمت التعلم النشCالمجموعة التجر.  

�عنوان أثر استخدام استراتیج�ة الكرسي الساخن عبر تعل�م ) ٢٠١٦( ،عبد الكر�مدراسة  .٦
�مصرالعلوم في تنم�ة مهارات الحوار واالهتمام العلمي لد  تالمیذ المرحلة االبتدائ�ة .  

هدفت الدراسة إلى تقصى أثر استخدام استراتیج�ة الكرسي الساخن عبر تعل�م العلوم في 
وتكونت عینة ، تنم�ة مهارات الحوار واالهتمام العلمي لدP تالمیذ المرحلة االبتدائ�ة 3مصر

ومق�اس لالهتمام ، واستخدمت ال3احثة اخت3ار لق�اس مهارات الحوار، طالب) ٧٤(الدراسة من 
  .لمي 4أدوات للدراسةالع

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

في تنم�ة مهارات الحوار ، فاعل�ة استخدام استراتیج�ة الكرسي الساخن عبر تعل�م العلوم - 
 .واالهتمام العلمي

  



٤٤ 

 

�عنوان درجة ممارسة دور[ المعلم والطالب في التعلم النش� ) ٢٠١٥(دراسة الرشید[،  .٧
المتغیرات من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانو�ة وطلبتها في دولة في ضوء �عض 

 الكو�ت
هدفت الدراسة إلى تعرف درجة ممارسة دور 4ل من المعلم والطالب في التعلم النشW في        

وfلغ ضوء 3عض المتغیرات من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانو�ة وطلبتها في دولة الكوCت 
طال3ة، واستخدمت ) ٢٠٨(طال3ا، ) ١٩٢(معلمات، ) ١٠٥(معلما، ) ٩٥(عدد عینة عنقود�ة 

لق�اس دور : لق�اس دور المعلم في التعلم النشW، والثان�ة: األولى 4أداة للدراسة ال3احثة است3انتین
Wالطالب في التعلم النش.  

  :ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة
 -  P٠٥.٠(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستو ≥ α ( لدرجة ممارسة دور المعلم

  .في التعلم النشW ت3عا، لمتغیر7 المؤهل العلمي والخبرة للمعلم

�عنوان أثر استراتیج�ة حوض السمك المفتوح والمغلy في تنم�ة ) ٢٠١٤(، ج�اردراسة  .٨
  التعبیر عند طالب الصف الثاني المتوس�

حوض السمك المفتوح والمغلN على تنم�ة التعبیر  استراتیج�ةالدراسة إلى معرفة أثر  هدفت
Wبي، عند طالب الصف الثاني المتوسCهذا الهدف استخدم ال3احث المنهج ش3ه التجر Nولتحقی ،

واستخدم اخت3ار لق�اس تنم�ة التعبیر عند ، ال3ا وطال3ةط) ١٠٩(وتكونت عینة الدراسة من 
  .للدراسة 4أداةالطالب 

  :توصلت لها الدراسةومن أهم النتائج التي 

حوض السمك على المجموعة الضا3طة  بإستراتیج�ةتفوق المجموعة التجرCب�ة التي درست  - 
  .التي درست 3الطرCقة التقلید�ة

�عنوان فاعل�ة برنامج قائم على استراتیج�ات التعلم  )٢٠١٣( ElSalhiالصالحي،  دراسة .٩
النش� على أداء طل�ة الصف الرا�ع في مادة اللغة اإلنجلیز�ة في مدارس و7الة الغوث 

�غزة 

على ، إلى التعرف على فاعل�ة برنامج قائم على استراتیج�ات التعلم النشW  الدراسة هدفت
، التحدث، االستماع: أداء طال3ات الصف الرا3ع في مادة اللغة االنجلیزCة في المهارات األرfع

عینة وfلغت ، ال3احثة المنهج التجرCبي واستخدمت، في مدارس األونروا 3غزة، والقراءة، الكتا3ة
  .للدراسة 4أداةواستخدمت الدراسة اخت3ار أداء ، طال3ة ٧٠الدراسة  



٤٥ 

 

  

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

بین المجموعة التجرCب�ة والضا3طة تعزP إلى طرCقة  إحصائ�ةق ذات داللة رو وجود ف - 
Wس لصالح استراتیج�ات التعلم النشCالتدر. 

استراتیج�ات التعلم النش� في تدر�س �عنوان أثر توظیف �عض ) ٢٠١٢(، الجد[ دراسة .١٠
 .العلوم على تنم�ة المهارات الح�ات�ة لد  طل�ة الصف الرا�ع في محافظة غزة

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر توظیف 3عض استراتیج�ات التعلم النشW في تدرCس العلوم 
ذا الهدف ولتحقیN ه، على تنم�ة المهارات الح�ات�ة لدP طل3ة الصف الرا3ع في محافظة غزة

واستخدمت ال3احثة المنهج ، استخدمت ال3احثة تحلیل المحتوP واخت3ار المهارات الح�ات�ة
  .طال3ة) ٧٢(وتكونت عینة الدراسة من ، التجرCبي

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

بین متوسطي درجات ) a≥0.05(عند مستوP  إحصائ�ةیوجد فروق فرد�ة ذات داللة  - 
المنخفضات التحصیل في المجموعة التجرCب�ة وطال3ات المجموعة الضا3طة في الطال3ات 

اخت3ار المهارات تعزP الستخدام 3عض استراتیج�ات التعلم النشW لصالح المجموعة 
  .التجرCب�ة

�عنوان فاعل�ة مسرح العرائس في تنم�ة المهارات الح�ات�ة ) ٢٠١٢، ال�قمي(دراسة   .١١
  .لد  طفل الروضة المتعلقة بوحدة صحتي وسالمتي

هدفت الدراسة إلى معرفة مدP فاعل�ة مسرح العرائس في تنم�ة المهارات الح�ات�ة 
ولتحقیN ذلك الهدف استخدمت ال3احثة المنهج ، المتعلقة بوحدتي الصحة والسالمة لطفل الروضة

 ض األطفال الح4وم�ةت عینة الدراسة من جم�ع األطفال في مدارس رCاوتكون، ش3ه التجرCبي
  .واستخدمت ال3احثة 3طاقة مالحظة المهارات الح�ات�ة 4أداة للدراسة، التا3عة لوزارة التر�fة والتعل�م

  :هم النتائج التي توصلت إلیها الدراسةأومن 

بین متوسطي درجات أطفال المجموعة التجرCب�ة في  إحصائ�ةوجود فروق ذات داللة  - 
ائمة على استخدام مسرح العرائس في تنم�ة التطبیN القبلي وال3عد7 في 3طاقة المالحظة الق
 .المهارات الح�ات�ة 44ل لصالح التطبیN ال3عد7

 



٤٦ 

 

وجهات نظر معلمي المرحلة األساس�ة الدن�ا ومعلماتهم في ) ٢٠١١(دراسة الزامل،  .١٢
 مدارس و7الة الغوث الدول�ة نحو التعلم النش� في محافظتي رام هللا ونابلس

ات نظر معلمي المرحلة األساس�ة الدن�ا ومعلماتهم في هدفت الدراسة إلى التعرف إلى وجه      
مدارس و4الة الغوث الدول�ة نحو ممارستهم للتعلم النشW في محافظة رام هللا ونابلس، وتكونت 

  معلما ومعلمة، واستخدم ال3احث االست3انه 4أداة للدراسة) ٧٥(عینة الدراسة من 
  :تائج الدراسةومن أهم ن

في وجهات نظر معلمي المرحلة األساس�ة الدن�ا ومعلماتها  إحصائ�ةوجود فروق ذات داللة  - 
 .في تطب�قهم للتعلم النشWفي مدارس و4الة الغوث لصالح اإلناث 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة في وجهات نظر معلمي المرحلة األساس�ة الدن�ا  - 
 .غوث ت3عا للمتغیر المؤهل العلمي، وسنوات الخدمةومعلماتها في مدارس و4الة ال

�عنوان أثر استخدام لعب األدوار في اكتساب الق�م االجتماع�ة ) ٢٠١٠(، المصر[ دراسة .١٣
  .المتضمنة في محتو  7تاب لغتنا الجمیلة لطل�ة الصف الرا�ع األساسي في محافظة غزة

هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر استخدام لعب األدوار في اكتساب الق�م االجتماع�ة 
ولتحقیN ، في محتوP 4تاب لغتنا الجمیلة لدP طل3ة الصف الرا3ع األساسي في محافظة غزة

طال3ًا ) ٦٦(وتكونت عینة الدراسة من ، هداف الدراسة فقد استخدمت ال3احثة المنهج التجرCبيأ 
  .استخدمت ال3احثة االست3انة 4أداة للدراسة وقد، وطال3ة

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

بین المجموعة التجرCب�ة والمجموعة الضا3طة في التطبیN  إحصائ�ةوجود فروق ذات داللة  -
وهذا �عني أن ألسلوب لعب ، ال3عد7 لصالح المجموعة التجرCب�ة في التطبیN ال3عد7

 .اكتساب الق�م االجتماع�ةاألدوار أثرًا في 

�التعلم النش� والترف�ه yتعقیب على دراسات المحور األول التي تتعل:  

 .التعلم النشW تتفN الدراسة الحال�ة مع الدراسات السا3قة 3النتائج اإلیجاب�ة لتوظیف -
ودراسة ، )٢٠١٥( ، ودراسة الرشید7)٢٠١٧(تتفN الدراسة الحال�ة مع دراسة د�مرسي  -

في تبني االست3انة 4أداة للدراسة، 4ما ) ٢٠١٠(، ودراسة المصر7 )٢٠١١(الزامل 
، )٢٠١٨( أبو هالل، ودراسة )٢٠١٨(اختلفت مع دراسات أخرP مثل دراسة 4وران 

 ).٢٠١٦(، ودراسة عبد الكرCم )٢٠١٧(ودراسة األخرس 
 .الوصفي التحلیلي اختلفت الدراسة الحال�ة مع الدراسات السا3قة 3استخدام المنهج -



٤٧ 

 

  :االنتماء المدرسي - المحور الثاني  ٣.٢

المراهقة لد   مرحلةوعالقته �القلy في ، �عنوان االنتماء المدرسي) ٢٠٠٢(، دمحمدراسة  .١
 .تالمیذ الصف الثاني اإلعداد[

ولتحقیN ، مراهقةهدفت الدراسة إلى دراسة االنتماء المدرسي وعالقته 3القلN في مرحلة ال
 طال3ا) ٥٤٤(وتكونت عینة الدراسة من ، استخدم ال3احث المنهج الوصفي التحلیلي هذا الهدف

  وطال3ة من الصف الثاني اإلعداد7، واستخدم ال3احث االست3انة 4أداة للدراسة 

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

في الحاالت وجود اختالفات في البناء النفسي بین مرتفعي ومنخفضي االنتماء المدرسي  - 
 .موضوع الدراسة

�عنوان دور 7تب الترG�ة الوطن�ة والمدن�ة في ترسیخ االنتماء ) ٢٠١٦(، الرفاعيدراسة  .٢
  .من وجهة نظر المعلمین والطل�ة، للمؤسسة التعل�م�ة

هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور 4تب التر�fة الوطن�ة والمدن�ة في ترسیخ االنتماء 
ولتحقیN هذا الهدف استخدم ال3احث  ،هة نظر المعلمین والطل3ةمن وج، للمؤسسة التعل�م�ة

طال3ًا ) ٢٦١(و ، ومعلمةمعلم ) ١٠٨(وتكونت عینة الدراسة من  المنهج الوصفي التحلیلي،
  .واستخدمت الدراسة االست3انة 4أداة للدراسة، وطال3ة

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

لكتب التر�fة الوطن�ة والمدن�ة في ترسیخ االنتماء للمؤسسة التعل�م�ة من  ا4بیر  اأن هناك دور  - 
 .وجهة نظر المعلمین والمعلمات

�عنوان العدالة المدرس�ة وعالقتها �االنتماء المدرسي ) ٢٠١٤(، دسوقي وآخرون دراسة  .٣
  .لد  تالمیذ الثاني اإلعداد[

المدرس�ة واالنتماء المدرسي لدP هدفت الدراسة إلى التعرف على 4ل من مستوP العدالة 
، والعالقة بینهما، و4ذلك دراسة الفروق بین الذ4ور واإلناث فیهما، تالمیذ الثاني اإلعداد7

ولتحقیN هدف الدراسة ، وطال3ة 3المرحلة اإلعداد�ة اطال3) ٣٥٢(وتمثلت عینة الدراسة ب 
  .واالنتماء المدرسي، استخدم ال3احثون مق�اسي العدالة المدرس�ة

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة



٤٨ 

 

وأن مستوP االنتماء ، متوسW اإلعداد7أن مستوP العدالة المدرس�ة لدP طل3ة الثاني  - 
  .المدرسي لدیهم مرتفع

�عنوان االنتماء المدرسي 7هو�ة وس�طة بین الخصائص الفرد�ة ) ٢٠١٠(، شرفدراسة  .٤
  فلسطین - والهو�ة الجماع�ة لد  طل�ة القدس 

، هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع طل3ة الصف السا3ع والثامن األساسیین في القدس
  ،وتعزCز انتماءهم لها، ة لطلبتهاوالهو�ة الجماع�، ومدP مساهمة المدرسة في بلورة الهو�ة الفرد�ة

وتكونت عینة الدراسة من طل3ة الصف السا3ع  ولتحقیN الهدف استخدمت ال3احثة المنهج النوعي
ومالحظات ال3احثة ، والتقارCر، واستخدمت المقابلة، والثامن 3مدرسة جمع�ة امل�سون 3القدس

  4أدوات للدراسة، 

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

له دور في صقل وfلورة ، انخرا� الطل3ة في األنشطة المدرس�ة المختلفة أنالتأكید على  - 
 .وCؤثر ایجاب�ا على تحصیلهم الدراسي، ووعیهم، هوCتهم

  :تعقیب على دراسات المحور الثاني االنتماء المدرسي

في تبني ) ٢٠١٦(، ودراسة الرفاعي )٢٠٠٢(اتفقت الدراسة الحال�ة مع دراسة دمحم  - 
، ودراسة شرف )٢٠١٤(للدراسة، واختلفت مع دراسة دسوقي وآخرون االست3انه 4أداة 

)٢٠١٠.( 

  :تعقیب على الدراسات السا�قة 77ل

على معلمي مدارس مرحلة تختلف الدراسة الحال�ة عن الدراسات السا3قة 3أنها ط3قت  - 
أساس�ة معروفه 3استخدامها ألسالیب التعلم النشW والترف�ه مع توفر بیئة مدرس�ة ذات 

 .فات عال�همواص
الدراسات السا3قة القائمة على التعلم النشW ر4زت على أداء الطل3ة إال أن الدراسة  - 

الحال�ة تر4ز على ق�اس أثر استخدام استراتیج�ات التعلم النشW والترف�ه على زCادة 
  .االنتماء المدرسي لدP الطل3ة

 

  
  



٤٩ 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الفصُل الرا�ع

  "الطر�قُة واإلجراءات"  
 

  

  

  

  

  

  

  



٥٠ 

 

  الفصُل الرا�ع

  "الطر�قُة واإلجراءات" 

  

لتحقیN  3احثةیتناول هذا الفصل توص�ًفا إلجراءات الدراسة المیدان�ة التي قامت بها ال
، حیث یتضمن تحدید منهج الدراسة، ومجتمع وعینة الدراسة، ومصدر وأدوات 3حثأهداف ال

التحقN من صدق أداة (الدراسة جمع الب�انات، واإلجراءات التي تم استخدمها في فحص أداة 
 ،واألسالیب والمعالجات اإلحصائ�ة التي تم االعتماد علیها في تحلیل الب�انات ،)الدراسة وث3اتها

  .لى النتائج التي تعبر عن واقع الظاهرة قید الدراسةإواخت3ار فرض�ات الدراسة للوصول 

  :منهج الدراسة ٤.١

أساس تحدید خصائص  على المنهج الوصفي التحلیلي الذ7 �قوم على 3حثاعتمد ال
 ،والرWf ،والتحلیل ،واتجاهاتها ،وأس3ابها ،العالقة بین متغیراتها ونوع�ة ،ووصف طب�عتها ،الظاهرة

   .النتائج ثم استخالص ،وق�اسها ،وتصن�فها ،والتفسیر لهذه الب�انات

  :وعینته مجتمع الدراسة ٤.٢

 الهد7 الخاصة3مدرستي  من جم�ع مدرسین المرحلة األساس�ة 3حثیتكون مجتمع ال
) ١٥(ال3الغ عدد معلماتها  ومدرسة دمحم ال3شیر اإلبراه�مي، معلمة) ٣٠(ال3الغ عدد معلماتها 

توزCع االست3انة وتم 4امال 4عینة للدراسة  معلمة) ٤٥(ال3الغ عدده  وقد أخذ المجتمع ،معلمة
  %.١٠٠، أ7 نس3ة استرداد جم�عاً  استردادهاعلیهم، تم 

  :أداة الدراســة ٤.٣

 التي أعدتها ال3احثة، حیث Questionnaire""تمثلت أداة الدراسة في استمارة االست3انة       
تكونت هذه االست3انة من قسمین رئ�سین، تمثل القسم األول منها 3الب�انات الشخص�ة للم3حوث 

فقرة موزعین على ) ٤٩(تكون القسم الثاني من االست3انة ، بینما )دمةالمؤهل العلمي، سنوات الخ(
تم استخدام أسلوب الصدق الظاهر7، بهدف التأكد من مدP صالح�ة و  .رئ�س�ة جاالتم) ٤(

ألغراض ال3حث، وذلك من خالل عرضها على مجموعة من المح4مین من  متهاءومالاالست3انة 



٥١ 

 

األكاد�میین والمختصین، وطلب منهم إبداء الرأ7 ف�ما یتعلN 3مدP صدق وصالح�ة 4ل فقرة من 
فقرات االست3انة ومدP مناسبتها لق�اس ما وضعت لق�اس�ه، وٕادخال التعد�الت الالزمة سواء 

حیث قدم السادة المح4مین العدید من التعد�الت  .أو إعادة الص�اغة اإلضافة3الحذف أو 
یبین االست3انه في " ١"ملحN رقم (لهذه التعد�الت  طال3ةلعلى أداة الدراسة، واستجابت االجوهرCة 

 وقامت بإعادة ص�اغة االست3انة في ضوء المالحظات التي قدمها المح4مین، ،٩صورتها األول�ة
ملحN رقم (تى أخذت االست3انة ش4لها النهائي ح )یبین أسماء السادة المح4مین" ٢"ملحN رقم (
  ).في صورتها النهائ�ةبین االست3انه ی" ٣"

  :صدق االتساق الداخلي  ٤.٤

، إل�هالذ7 تنتمي  جالتم حساب معامالت االرت3ا� بین درجة 4ل فقرة والدرجة الكل�ة للم
وذلك بهدف التحقN من مدP صدق االست3انة، والجداول التال�ة تبین نتائج التحقN من صدق 

  .االتساق الداخلي لفقرات الدراسة
  األول جالصدق االتساق الداخلي لفقرات الم): ٤.١(جدول 

  الداللة.م  الصدق.م  الفقرة  م
 042. *304.  .�شارك المعلم الطل3ة في تحدید أهدافهم التعل�م�ة   .١
 008. **392.  .ینوع في استخدام الوسائل التعل�م�ة   .٢
 000. **702.  .ینمي مهارات االتصال لدP الطل3ة   .٣
 007. **394.  .السا3قة لدP الطل3ة 3المواقف التعل�م�ة الجدیدةیرWf الخبرات    .٤
 000. **548.  .یرسخ العمل التعاوني لدP الطل3ة   .٥
 000. **559.  .�شجع الحوار والمناقشة بین الطل3ة   .٦
ینوع في استخدام استراتیج�ات التدرCس النشطة الحدیثة المتمر4زة حول    .٧

األدوار، الظهر 3الظهر، مسرح الكرسي الساخن، لعب (الطالب مثل 
  ).الدمى

.337* .026 

 000. **635.  .یوظف الثواب والعقاب توظ�فا ترfو�ا   .٨
 003. **431.  .یخلN جوا من التنافس بین الطل3ة داخل حجرة الصف   .٩

 021. *342.  .�شجع الطل3ة على اكتساب مهارات التف4یر الناقد   .١٠
  .والره3ة من نفوس الطل3ة�ستخدم التعزCز والتشج�ع إلزالة التوتر    .١١

  
.461** .002 

 000. **526.  .ینوع في األنشطة الالصف�ة التي تزCد انتماء الطل3ة للغرفة الصف�ة   .١٢
 000. **617.  .یوفر للطل3ة فرصا للتعبیر عما في نفوسهم   .١٣
 000. **616.  .ینوع بین األنشطة العمل�ة والنظرCة والفرد�ة والجماع�ة   .١٤



٥٢ 

 

 000. **576.  .من المتعة والمرح أثناء التعلمیوفر للطل3ة جوا    .١٥
  .٠.٠١دالة إحصائ�ة عند مستو  داللة .       **٠.٠٥دالة إحصائ�ة عند مستو  داللة *

األول ترتW3 ارت3ا� ذو داللة  جالجم�ع فقرات الم أنیتضح من خالل الجدول أعاله 
األول، وfذلك یتحقN صدق االتساق  جال3الدرجة الكل�ة للم 0.05إحصائ�ة عند مستوP داللة 

  .جالالداخلي في فقرات هذا الم

  الثاني جالصدق االتساق الداخلي لفقرات الم): ٤.٢(جدول 
  الداللة.م  الصدق.م  الفقرة  م
 000. **567.  .یتمتع الطل3ة 3اإلیجاب�ة والفاعل�ة في بیئة التعلم   .١
 000. **618.  .�شارك في تخط�W وتنفیذ الدروس   .٢
 000. **594.  .عن المعلومة بنفسه من مصادر متعددةی3حث    .٣
 000. **545.  .�شارك في تقی�م نفسه و�حدد ما حققه من أهداف   .٤
 000. **638.  .�شترك مع زمالئه في عمل تعاوني جماعي   .٥
 000. **514.  .یتفاعل بإیجاب�ة في المواقف الصف�ة النشطة   .٦
 000. **696.  .�شارك في الحوار والمناقشة   .٧
 000. **692.  .�عمل مستقال دون فقدان التواصل والتفاعل مع زمالئه   .٨
 002. **455.  .�شارك  3فاعل�ة في تنفیذ األنشطة الصف�ة   .٩

 000. **730.  .یتعاون مع زمالئه للعمل في مجموعات لتنفیذ 3عض المهام   .١٠
 000. **737.  .�طبN ما یتعلمه عمل�ا، وCبني استنتاجاته على أساس علمي واضح   .١١
 000. **737.  .یت3ع األسلوب العلمي في التف4یر، والتحلیل، وحل المش4الت   .١٢
  .٠.٠١دالة إحصائ�ة عند مستو  داللة .       **٠.٠٥دالة إحصائ�ة عند مستو  داللة *

الثاني ترتW3 ارت3ا� ذو داللة  جالجم�ع فقرات الم أنیتضح من خالل الجدول أعاله 
الثاني، وfذلك یتحقN صدق االتساق  جال3الدرجة الكل�ة للم0.05 إحصائ�ة عند مستوP داللة 

  .جالالداخلي في فقرات هذا الم

  الثالث جالصدق االتساق الداخلي لفقرات الم): ٤.٣(جدول 
  الداللة.م  الصدق.م  الفقرة  م
�شجع مدیر المدرسة المعلم على استخدام أحدث طرق التدرCس التي    .١

  .  تتمر4ز حول الطالب
.714** .000 

 000. **712.  .ج�ات التعلم النشWی�عمل على توفیر الوسائل الالزمة لتطبیN استرات   .٢
 000. **690.  .�حرص على توفیر جو مدرسي �سوده الحب والنشا� والتفاعل اإلیجابي   .٣



٥٣ 

 

�شجع التواصل الدائم مع أول�اء األمور بهدف إیجاد بیئة فعالة وٕایجاب�ه    .٤
  .داخل المدرسة

.787** .000 

٥.   W000. **778.  .یوفر األجهزة والوسائل التي تدعم بیئة التعلم النش 
٦.    Wحرص على أن �4ون البناء المدرسي في وضع مالئم لتنفیذ التعلم النش�

  .من حیث عدد الطالب، وصالحیتها للتالمیذ، واكتمال أثاثها
.721** .000 

 000. **596.  .التطب�ق�ة�شجع على ت3ادل الخبرات بین المعلمین في أسالیب التدرCس    .٧
٨.   Wر بیئة التعلم النشC000. **819.  .یثني على األف4ار اإلبداع�ة التي �طرحها المعلم لتطو 
 000. **751.  .ج�ات التدرCس النشطة والممتعةییوجه المعلم لتفعیل استرات   .٩

 000. **755.  .�شجع على التفاعل بین الطل3ة والمعلم 3التشارك في اللعب والنشاطات   .١٠
 000. **624.  .�عمل على تخص�ص أوقات 4اف�ة ومناس3ة لترف�ه الطل3ة   .١١
  .٠.٠١دالة إحصائ�ة عند مستو  داللة .       **٠.٠٥دالة إحصائ�ة عند مستو  داللة *

الثالث ترتW3 ارت3ا� ذو داللة  جالجم�ع فقرات الم أنیتضح من خالل الجدول أعاله 
الثالث، وfذلك بتحقN صدق االتساق  جال3الدرجة الكل�ة للم 0.05إحصائ�ة عند مستوP داللة 

  .جالالداخلي في فقرات هذا الم
  

  الرا�ع جالصدق االتساق الداخلي لفقرات الم): ٤.٤(جدول 
  الداللة.م  الصدق.م  الفقرة  م
١.   Wالتعلم النش Nوتجهیزات تسهل تطبی N001. **497.  .یتوفر في المدرسة مراف 
 009. **383.  .للطل3ةیتوفر رسومات جاذ3ة    .٢
 000. **708.  .یتوفر حد�قة 3س�طة   .٣
 000. **867.  .ص�انة مرافN المدرسة 3استمرار   .٤
 000. **721.  .االهتمام بنظافة المدرسة   .٥
 006. **401.  .تتوفر وسائل تعل�م�ة حدیثة   .٦
 000. **686.  .تصم�مها عصر7 ذو ألوان مبهجة ومرحة   .٧
 000. **564.  .یتوفر ملعب رCاضي   .٨
 001. **467.  .یتوفر برك س3احة نظ�فة ومجهزة   .٩

 000. **833.  .تتوفر أماكن مناس3ة للعلب والترف�ه   .١٠
 000. **578.  .تتناسب مساحة المدرسة مع عدد الطل3ة   .١١
  .٠.٠١دالة إحصائ�ة عند مستو  داللة .       **٠.٠٥دالة إحصائ�ة عند مستو  داللة *



٥٤ 

 

الرا3ع ترتW3 ارت3ا� ذو داللة  جالجم�ع فقرات الم أنیتضح من خالل الجدول أعاله 
اق الرا3ع، وfذلك یتحقN صدق االتس جال3الدرجة الكل�ة للم0.05 إحصائ�ة عند مستوP داللة 

  .جالالداخلي في فقرات هذا الم

  :ث�ات أداة الدراسة ٤.٥

هناك العدید من الطرق التي �م4ن من خاللها ق�اس ث3ات أداة الدراسة وذلك للتأكد من 
توزCعها أكثر من مرة تحت نفس الظروف  إعادةأن االست3انة تعطي نفس النتائج في حال لو تم 

وطرCقة التجزئة  4Cronbach's Alphaرون3اخ  -ألفاوالشرو�، وتم استخدام 4ل من طرCقة 
  :لحساب الث3ات في الب�انات، والجداول التال�ة توضح ذلكSplit _Half النصف�ة 

  

  :7رون�اخ - الث�ات �طر�قة ألفا: أوالً 
  7رون�اخ معامل الث�ات �طر�قة ألفا): ٤.٥(جدول 

 ) ٠.٨٥٦(مل ألفا 4رون3اخ تراوحت ما بین �الح¦ من الجدول السابN أن ق�مة معا
األول، هذا وfلغت ق�مة معامل ألفا 4رون3اخ  جاللفقرات الم) ٠.٧٧١(الثاني، إلى  جاللفقرات الم

مما یدعم صحة ، و�شیر ذلك لوجود ث3ات جید في الب�انات، )٠.٩٠٠( لفقرات االست3انة 44ل 
  .الب�انات التي تم جمعها من قبل أفراد عینة الدراسة بهذا الشأن

  
  

 معامل ألفا 7رون�اخ عدد الفقرات  جالالم

 0.771 15 األول جالالم

 0.856 12  الثاني جالالم

  0.909 11  الثالث جالالم

 0.814  11  الرا3ع جالالم

  0.900 49  االست3انة 44ل



٥٥ 

 

  :الث�ات �طر�قة التجزئة النصف�ة: ثان�اً 
  معامالت ث�ات أداة الدراسة �طر�قة التجزئة النصف�ة): ٤.٦(جدول 

براون المعدلة تراوحت ما بین   سیبرمان�الح¦ من الجدول السابN أن ق�مة معامل 
األول، هذا وfلغت ق�مة معامل  جاللفقرات الم) ٠.٨٠٦(الثاني، إلى  جاللفقرات الم) ٠.٨٧٠(

، و�شیر ذلك لوجود ث3ات جید في )٠.٩٣٥(سبیرمان براون المعدلة لفقرات االست3انة 44ل 
  .مما یدعم صحة الب�انات التي تم جمعها من قبل أفراد عینة الدراسة بهذا الشأنالب�انات، 

  :اخت�ار التوز�ع الطب�عي ٤.٦

، المعمل�ةشر� التوزCع الطب�عي للب�انات من الشرو� المهمة الستخدام االخت3ارات  �عتبر
وأشارت النتائج أن ) Kolmogorov-Smirnov(وللتحقN من هذا الشر� تم استخدام اخت3ار

  . 0.05حیث أن مستوP داللة االخت3ار أكبر من ، ب�انات الدراسة تت3ع التوزCع الطب�عي
  اخت�ار التوز�ع الطب�عي لمتغیرات الدراسة): ٤.٧(جدول 

 )ر( معامل ارت�ا� بیرسون   المجال
معامل الث�ات �معادلة 

 براون المعدلة سیبرمان

 0.806 0.677 األول المجال

  0.870 0.788  الثاني جالالم

  0.945 0.900  الثالث جالالم

  0.769 0.634  الرا3ع جالالم

 0.935 0.879  االست3انة 44ل

  الق�مة االحتمال�ة  االخت�ار إحصائ�ة  جالالم

 455. 857. األول جالالم

 782. 656.  الثاني جالالم

 253. 1.016  الثالث جالالم

 671. 724.  الرا3ع جالالم

 644. 740.  االست3انة 44ل



٥٦ 

 

  

  :المستخدمة في معالجة الب�اناتاألسالیب اإلحصائ�ة  ٤.٧
في إدخال ) SPSS v.21( اإلحصائيتم االعتماد 3ش4ل أساسي على برنامج التحلیل 

الالزمة، لتحقیN أهداف الدراسة  اإلحصائ�ةب�انات الدراسة وتحلیلها، مع االستعانة 3األسالیب 
  :و4انت هذه األسالیب على النحو اآلتي

 ).Frequencies & Percentages(التكرارات والنسب المئو�ة  •
 ).Mean(المتوسW الحسابي  •
 ).Standard Deviation(االنحراف المع�ار7  •
 ).Pearson Correlation Coefficient (معامل ارت3ا� بیرسون  •
 . (Cronbach's Alpha)4رون3اخ - معامل ألفا •
 .(Split _Half)طرCقة التجزئة النصف�ة  •

  
  
  
  
  
  
  



٥٧ 

 

  
  
  
  
  

  الخامسالفصـــــــــُل 
راسة   نتائُج الدِّ

  

  

  

  

  
  

  
  
  
  



٥٨ 

 

  الفصُل الخامس

راسة   نتائُج الدِّ
  

یتناول هذا الفصل عرض وتحلیل ألهم النتائج اإلحصائ�ة التي تم التوصل إلیها حول مش4لة     
دور البیئة المدرس�ة القائمة على التعلم النش� والترف�ه في الدراسة والتي تهدف إلى دراسة 

، 3اإلضافة لذلك �ضم هذا الفصل نتائج المدرسي لد  طل�ة المرحلة األساس�ةتعز�ز االنتماء 
  .اخت3ار الفرض�ات ومناقشتها والتعلیN علیها وتفسیرها 3ما یتناسب مع مش4لة الدراسة

  :المحك المعتمد في الدراسة  ٥.١

الخماسي،  ل�4رت مق�اس في الخال�ا طول تحدید تم فقد الدراسة في المعتمد المحك لتحدید
،و3عد )5/4=0.80(أ7 الخل�ة طول على للحصول المق�اس في أكبر ق�مة على تقس�مه ثم ومن

 وذلك ) صح�ح واحد وهي المق�اس بدا�ة( المق�اس في ق�مة أقلذلك تم إضافة هذه الق�مة إلى 
  :التالي الجدول في موضح هوا 4م الخال�ا طول أص3ح وه4ذا الخل�ة، لهذه األعلى الحد لتحدید

  

  یوضح المحك المعتمد في الدراسة):٥.١(جدول 

  درجة الموافقة  الوزن النسبي المقابل له  طول الخل�ة

  قلیلة جدا 20% -36%من   1 – 1.80من 

  قلیلة  36% - 52%أكبر من  1.80 - 2.60 أكبر من 

  متوسطة  % 52%- 68أكبر من   2.60 – 3.40أكبر من 

  4بیرة 68%- 84%أكبر من  3.40 – 4.20أكبر من 

  4بیرة جدا 84 %-100% أكبر من   5 -  4.20أكبر من 

  
  
  
  
  
  



٥٩ 

 

  ".الب�انات الشخص�ة"تحلیل النتائج المتعلقة �القسم األول   ٥.٢
وال3شیر ، مدرستي الهدP الخاصةالجدول التالي یبین توزCع أفراد العینة من العاملین في 

  .حسب الب�انات الشخص�ة اإلبراه�مي
  خصائص أفراد عینة الدراسة حسب الب�انات الشخص�ةیوضح ): ٥.٢(ل جدو

  نس�ة  عدد  الفئة  المتغیر

  المؤهل العلمي
 95.6 43  43الورCوس

 4.4  2  ماجستیر فأعلى

  ةسنوات الخدم

 31.1 14 سنوات ٥أقل من 

 62.2 28 سنوات ١٠-٥من 

 6.7  3 سنوات فأكثر 10

 100.0 45  اإلجمالي
  .النسب في الجدول مقرfة ألقرب رقم 3عد الفاصلة /مالحظة

العینة مؤهلهم العلمي  أفرادیتضح من الجدول السابN أن الغالب�ة العظمى من 
سنوات،  ٥أقل مندمة لدیهم سنوات خ% ٣١.١فقW مؤهلهم ماجستیر،% ٤.٤بینما  43الورCوس،

سنوات  ١٠ دمةلدیهم سنوات خ% ٦.٧سنوات، و ١٠- ٥من  خدمةلدیهم سنوات % ٦٢.٢
  .فأكثر

  : نتائج الدراسة  ٥.٣

ما دور البیئة المدرس�ة القائمة علي التعلم النش� والترف�ه في تعز�ز االنتماء المدرسي  •

  لد[ طل�ة المرحلة األساس�ة من وجهة نظر المعلمین؟

 Pلإلجا3ة عن هذا التساؤل قامت ال3احثة 3حساب المتوسطات الحساب�ة واألوزان النسب�ة ومستو
  :الموافقة والترتیب لكل فقرة من فقرات الدراسة

  مجال المعلم: أوالً 

قامت ال3احثة 3حساب الوسW الحسابي واالنحراف المع�ار7 والوزن النسبي ومستوP الموافقة 
والترتیب لكل فقرة من فقرات مجال المعلم، حیث أشارت النتائج أن هناك درجة موافقة 4بیرة جدًا 

یخلN جوا "هذا وحصلت الفقرة التي نصها ، %٨٨حسب الوزن النسبي  جالعلى فقرات هذا الم
، %٩٥على الترتیب األول حسب الوزن النسبي " من التنافس بین الطل3ة داخل حجرة الصف



٦٠ 

 

على الترتیب الثاني حسب الوزن " ینوع في استخدام الوسائل التعل�م�ة" وحصلت الفقرة التي نصها
  %.٩٤النسبي 

  .المعلم: ل النتائج المتعقلة �المجال األولتحلی) 5.3(جدول رقم 

  

  الفقرة
الوس� 
  الحسابي

االنحراف 
  المع�ار[ 

الوزن 
  النسبي

مستو  
  الموافقة

  الترتیب

�شارك المعلم الطل3ة في تحدید أهدافهم 
  .التعل�م�ة

 14 4بیرة 82% 859. 4.11

 2 4بیرة جداً  %94 458. 4.71  .ینوع في استخدام الوسائل التعل�م�ة
 6 4بیرة جداً  %90 589. 4.51  .ینمي مهارات االتصال لدP الطل3ة

یرWf الخبرات السا3قة لدP الطل3ة 3المواقف 
  .التعل�م�ة الجدیدة

 2 4بیرة جداً  94% 549. 4.71

 9 4بیرة جداً  %88  716. 4.38  .یرسخ العمل التعاوني لدP الطل3ة
 4 4بیرة جداً  %93 655. 4.63  .�شجع الحوار والمناقشة بین الطل3ة

ینوع في استخدام استراتیج�ات التدرCس النشطة 
الكرسي (الحدیثة المتمر4زة حول الطالب مثل 

الساخن، لعب األدوار، الظهر 3الظهر، مسرح 
  ).الدمى

 10 4بیرة جداً  87% 745. 4.34

 15 4بیرة %78 823. 3.88  .یوظف الثواب والعقاب توظ�فا ترfو�ا
بین الطل3ة داخل حجرة یخلN جوا من التنافس 

  .الصف
 1 4بیرة جداً  95% 495. 4.73

�شجع الطل3ة على اكتساب مهارات التف4یر 
  .الناقد

 13 4بیرة 83% 694. 4.13

�ستخدم التعزCز والتشج�ع إلزالة التوتر والره3ة 
  .من نفوس الطل3ة

 7 4بیرة جداً  89% 627. 4.45

 ینوع في األنشطة الالصف�ة التي تزCد انتماء
  .الطل3ة للغرفة الصف�ة

 12 4بیرة جداً  85% 883. 4.24

  .یوفر للطل3ة فرصا للتعبیر عما في نفوسهم
  

 8 4بیرة جداً  88% 654. 4.40

ینو بین األنشطة العمل�ة والنظرCة والفرد�ة 
  .والجماع�ة

 11 4بیرة جداً  87% 603. 4.33

 5 4بیرة جداً  %92 621. 4.58  .یوفر للطل3ة جوا من المتعة والمرح أثناء التعلم
 4بیرة جداً  %88 328. 4.41  الدرجة الكل�ة
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  مجال الطل�ة: ثان�اً 

قامت ال3احثة 3حساب الوسW الحسابي واالنحراف المع�ار7 والوزن النسبي ومستوP الموافقة 
والترتیب لكل فقرة من فقرات مجال الطل3ة، حیث أشارت النتائج أن هناك درجة موافقة 4بیرة على 

یتفاعل بإیجاب�ة "هذا وحصلت الفقرة التي نصها ، %٧٩حسب الوزن النسبي  جالفقرات هذا الم
، وحصلت الفقرة %٩١على الترتیب األول حسب الوزن النسبي " في المواقف الصف�ة النشطة

على الترتیب الثاني " یتعاون مع زمالئه للعمل في مجموعات لتنفیذ 3عض المهام"التي نصها
  %.٩٠نسبي حسب الوزن ال

  .الطل�ة: تحلیل النتائج المتعقلة �المجال الثاني) ٥.٤(جدول رقم 

  
 

  الفقرة
الوس� 
  الحسابي

االنحراف 
  المع�ار[ 

الوزن 
  النسبي

مستو  
  الموافقة

  الترتیب

 4 4بیرة جداً  %87 707. 4.33  .یتمتع الطل3ة 3اإلیجاب�ة والفاعل�ة في بیئة التعلم
 9 4بیرة %72 920. 3.61  .�شارك في تخط�W وتنفیذ الدروس

 11 متوسطة %64 704. 3.22  .ی3حث عن المعلومة بنفسه من مصادر متعددة
�شارك في تقی�م نفسه و�حدد ما حققه من 

  .أهداف
 11 متوسطة 64% 876. 3.22

 5 4بیرة جداً  %86 763. 4.31  .�شترك مع زمالئه في عمل تعاوني جماعي
 1 4بیرة جداً  %91 548. 4.53  .النشطةیتفاعل بإیجاب�ة في المواقف الصف�ة 

 3 4بیرة جداً  %89 624. 4.44  .�شارك في الحوار والمناقشة
�عمل مستقال دون فقدان التواصل والتفاعل مع 

  .زمالئه
 10 4بیرة 72% 863. 3.60

 6 4بیرة جداً  %84 594. 4.20  .�شارك  3فاعل�ة في تنفیذ األنشطة الصف�ة
في مجموعات لتنفیذ یتعاون مع زمالئه للعمل 

  .3عض المهام
 2 4بیرة جداً  90% 626. 4.49

�طبN ما یتعلمه عمل�ا، وCبني استنتاجاته على 
  .أساس علمي واضح

 7 4بیرة 79% 720. 3.93

یت3ع األسلوب العلمي في التف4یر، والتحلیل، 
  .وحل المش4الت

 8 4بیرة 75% 1.048 3.76

 4بیرة %79 474. 3.97  الدرجة الكل�ة 
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  مجال مدیر المدرسة: ثالثاً 

قامت ال3احثة 3حساب الوسW الحسابي واالنحراف المع�ار7 والوزن النسبي ومستوP الموافقة 
والترتیب لكل فقرة من فقرات مجال مدیر المدرسة، حیث أشارت النتائج أن هناك درجة موافقة 

  هذا وحصلت الفقرة التي نصها ، %٨٧حسب الوزن النسبي  جال4بیرة جدًا على فقرات هذا الم
على الترتیب األول " �شجع على ت3ادل الخبرات بین المعلمین في أسالیب التدرCس التطب�ق�ة"

�شجع مدیر المدرسة المعلم على "، وحصلت الفقرة التي نصها %٩٢الوزن النسبي  حسب
على الترتیب الثاني حسب الوزن " باستخدام أحدث طرق التدرCس التي تتمر4ز حول الطال

  %.٩٠النسبي 

  .مدیر المدرسة: تحلیل النتائج المتعقلة �المجال الثالث) ٥٠٥(جدول رقم 

  الفقرة
الوس� 
  الحسابي

االنحراف 
  المع�ار[ 

الوزن 
  النسبي

مستو  
  الموافقة

  الترتیب

�شجع مدیر المدرسة المعلم على استخدام أحدث 
  .  طرق التدرCس التي تتمر4ز حول الطالب

 3 4بیرة جداً  90% 695. 4.49

 Nعمل على توفیر الوسائل الالزمة لتطبی�
Wاستراتج�ات التعلم النش.  

 8 4بیرة جداً  85% 719. 4.25

�حرص على توفیر جو مدرسي �سوده الحب 
  .اإلیجابيوالنشا� والتفاعل 

 4 4بیرة جداً  88% 723. 4.42

�شجع التواصل الدائم مع أول�اء األمور بهدف 
  .إیجاد بیئة فعالة وٕایجاب�ه داخل المدرسة

 8 4بیرة جداً  85% 751. 4.25

یوفر األجهزة والوسائل التي تدعم بیئة التعلم 
Wالنش.  

 8 4بیرة جداً  85% 892. 4.25

المدرسي في وضع �حرص على أن �4ون البناء 
مالئم لتنفیذ التعلم النشW من حیث عدد 

  .الطالب، وصالحیتها للتالمیذ، واكتمال أثاثها
 5 4بیرة جداً  87% 645. 4.36

�شجع على ت3ادل الخبرات بین المعلمین في 
  .أسالیب التدرCس التطب�ق�ة

 1 4بیرة جداً  92% 580. 4.60

المعلم یثني على األف4ار اإلبداع�ة التي �طرحها 
Wر بیئة التعلم النشCلتطو.  

 7 4بیرة جداً  86% 701. 4.31

یوجه المعلم لتفعیل استراتج�ات التدرCس النشطة 
  .والممتعة

 2 4بیرة جداً  90% 590. 4.52

 6 4بیرة جداً  %87 707. �4.33شجع على التفاعل بین الطل3ة والمعلم 3التشارك 
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  مجال البیئة المدرس�ة: را�عاً 

قامت ال3احثة 3حساب الوسW الحسابي واالنحراف المع�ار7 والوزن النسبي ومستوP الموافقة 
المدرس�ة، حیث أشارت النتائج أن هناك درجة موافقة والترتیب لكل فقرة من فقرات مجال البیئة 

هذا وحصلت الفقرة التي نصها ، %٦٧حسب الوزن النسبي  جال4بیرة جدًا على فقرات هذا الم
، وحصلت الفقرة التي %٨٤على الترتیب األول حسب الوزن النسبي " االهتمام بنظافة المدرسة"

على الترتیب الثاني " تطبیN التعلم النشWیتوفر في المدرسة مرافN وتجهیزات تسهل "نصها 
  %.٨٣حسب الوزن النسبي 

  .البیئة المدرس�ة: تحلیل النتائج المتعقلة �المجال الرا�ع) ٥.٦(جدول رقم 

  

  .في اللعب والنشاطات
أوقات 4اف�ة ومناس3ة �عمل على تخص�ص 

  .لترف�ه الطل3ة
 11 4بیرة 79% 824. 3.96

 4بیرة جداً  %87 514. 4.34  الدرجة الكل�ة 

  الفقرة
الوس� 
  الحسابي

االنحراف 
  المع�ار[ 

الوزن 
  النسبي

مستو  
  الموافقة

  الترتیب

یتوفر في المدرسة مرافN وتجهیزات تسهل 
 NتطبیWالتعلم النش.  

 2 4بیرة 83% 767. 4.16

 5 4بیرة %73 1.069 3.64  .یتوفر رسومات جاذ3ة للطل3ة
 10 قلیلة %48 1.250 2.40  .یتوفر حد�قة 3س�طة

 6 4بیرة %72 1.118 3.58  .ص�انة مرافN المدرسة 3استمرار
 1 4بیرة جداً  %84 850. 4.22  .االهتمام بنظافة المدرسة

 3 4بیرة %82 775. 4.11  .تعل�م�ة حدیثةتتوفر وسائل 
 4 4بیرة %74 991. 3.71  .تصم�مها عصر7 ذو ألوان مبهجة ومرحة

 7 متوسطة %59 1.364 2.96  .یتوفر ملعب رCاضي
 11 قلیلة %46 1.794 2.31  .یتوفر برك س3احة نظ�فة ومجهزة

 8 متوسطة %59 1.129 2.93  .تتوفر أماكن مناس3ة للعلب والترف�ه
 9 متوسطة %56 1.370 2.82  .تتناسب مساحة المدرسة مع عدد الطل3ة

 متوسطة %67 689. 3.35  الدرجة الكل�ة 
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  الترتیب التنازلي لنتائج مجاالت الدراسة) ٥.٧(جدول رقم 

  المجال  الترتیب
الوس� 
  الحسابي

االنحراف 
  المع�ار[ 

الوزن 
  النسبي

درجة 
  الموافقة

 جداً  4بیرة %88 328. 4.41  المعلم  ١

 4بیرة جداً  %87 514. 4.34  مدیر المدرسة  ٢

 4بیرة %79 474. 3.97  الطل3ة  ٣

 متوسطة %67 689. 3.35  البیئة المدرس�ة  ٤
  4بیرة جدا %84.75 5. 4.01  الدرجة الكل�ة

في مجال المعلم 4انت 4بیرة جدا وقد بلغت النس3ة  الموافقةیتضح من الجدول السابN أن درجة 
 ،%)٨٧( المئو�ةومجال مدیر المدرسة 4انت 4بیرة جدا أ�ضا وقد بلغت النس3ة  ،%)٨٨(المئو�ة 

4انت ومجال البیئة المدرس�ة  ،%)٧٩(ومجال الطل3ة 4انت 4بیرة وقد بلغت النس3ة المئو�ة 
، أما الدرجة الكل�ة إلجا3ات عینة الدراسة نحو األسئلة %)٦٧(متوسطة وقد بلغت النس3ة 

المدرس�ة القائمة على التعلم النشW والترف�ة في تعزCز االنتماء المدرسي لدP المتعلقة بدور البیئة 
وهذا یدل على درجة %) ٨٤.٧٥(طل3ة المرحلة األساس�ة من وجهة نظر المعلمین فقد بلغت 

  .موافقة 4بیرة جدا لألسئلة
  

  :ال�حث اخت�ار فرض�اتتم 

في درجة تقدیرات أفراد  (α≤ 0.05) ال یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستو  داللة - ١
العینة لدور البیئة المدرس�ة القائمة على التعلم النش� والترف�ه في تعز�ز االنتماء 

 .لمؤهل العلميالمدرسي لد  طل�ة المرحلة األساس�ة من وجهة نظر معلمیهم ت�عا لمتغیر ا

ن، الخت3ار لعینتین مستقلتی Tالخت3ار هذه الفرض�ة قامت ال3احثة 3استخدام اخت3ار 
 تقدیرات في درجة إحصائ�ةالذ7 �فترض عدم وجود فروق ذات داللة  HO)( صفر7 الفرض ال

 المدرسي االنتماء تعزCز في والترف�ه النشW التعلم على القائمة المدرس�ة البیئة لدور العینة أفراد
Pالفرض البدیل المؤهل، مقابل  لمتغیر ت3عا معلمیهم نظر وجهة من األساس�ة المرحلة طل3ة لد

)(Ha على القائمة المدرس�ة البیئة لدور العینة أفراد تقدیرات الذ7 �فترض وجود فروق في درجة 
 نظر وجهة من األساس�ة المرحلة طل3ة لدP لمدرسي االنتماء تعزCز في والترف�ه النشW التعلم

  :ف4انت النتائج 4ما یلي. المؤهل العلمي لمتغیر ت3عا معلمیهم
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  .نتیجة اخت�ار الفرض�ة األولى): ٥.٧(جدول 

  الوس� الحسابي  العدد  المؤهل
االنحراف 
  المع�ار[ 

  مستو  الداللة  Tق�مة 

 349. 4.05 43 43الورCوس
0.199 0.843 

 346. 4.00 2 فأعلى ماجستیر

 Nق�مة اخت3ار  أنیتضح من الجدول السابT  7الداللة �ساو7  )٠.١٩٩(تساو Pومستو
و3التالي نستنتج صحة الفرض العدمي التي ینص على  ٠.٠٥من مستوP وهو أكبر ) ٠.٨٤٣(

 القائمة المدرس�ة البیئة لدور العینة أفراد تقدیرات درجة فيإحصائ�ة  داللة ذات فروق  وجود عدم
 وجهة من األساس�ة المرحلة طل3ة لدP المدرسي االنتماء تعزCز في والترف�ه النشW التعلم على
  .المؤهل العلمي لمتغیر ت3عا معلمیهم نظر

  :ذلك إلى �احثةوترجع ال

و3التالي 3عض المعلمات تثبت مهارتها في ، تدرCب 4افة المعلمات 3اختالف المؤهل العلمي لهن
 Nأكثر من غیرها أسلوبتطبی Wالتعلم النش. 

التي نصت على عدم ) ٢٠١١، الزامل(و ، )٢٠١٥، لرشید7ا(وتتفN هذه النتیجة مع دراسة 
فروق ذات داللة إحصائ�ة في درجة ممارسة معلمي الدراسات االجتماع�ة للتعلم النشW وجود 

  .تعزP لمتغیر المؤهل العلمي
في درجة تقدیرات أفراد  (α≤ 0.05) ال یوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة عند مستو  داللة - ٢

العینة لدور البیئة المدرس�ة القائمة على التعلم النش� والترف�ه في تعز�ز االنتماء 
المدرسي لد  طل�ة المرحلة األساس�ة من وجهة نظر معلمیهم ت�عا للمتغیر سنوات 

 .الخدمة
الخت3ار الفرض لعینتین مستقلتین،  Tالخت3ار هذه الفرض�ة قامت ال3احثة 3استخدام اخت3ار

 العینة أفراد تقدیرات في درجة إحصائ�ةالذ7 �فترض عدم وجود فروق ذات داللة  HO)(العدمي 
 طل3ة لدP المدرسي االنتماء تعزCز في والترف�ه النشW التعلم على القائمة المدرس�ة البیئة لدور

الفرض البدیل  الخدمة، مقابل سنوات لمتغیرا ت3ع معلمیهم نظر وجهة من األساس�ة المرحلة
)(Ha على القائمة المدرس�ة البیئة لدور العینة أفراد تقدیرات الذ7 �فترض وجود فروق في درجة 

 نظر وجهة من األساس�ة لمرحلة طل3ة لدP المدرسي االنتماء تعزCز في والترف�ه النشW التعلم
  :ف4انت النتائج 4ما یلي. الخدمة سنوات لمتغیرت3عا  معلمیهم
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  .نتیجة اخت�ار الفرض�ة الثان�ة): ٥.٩( جدول

االنحراف   الوس� الحسابي  العدد  سنوات الخدمة
  المع�ار[ 

  مستو  الداللة  Fق�مة 

 371. 4.09 14 سنوات ٥أقل من 
 342. 4.00 28 سنوات ١٠-٥من  0.447 0.820

 197. 4.24 3 سنوات فأكثر 10

 Nق�مة اخت3ار أنیتضح من الجدول السابF  7٠.٨٢٠(تساو ( الداللة �ساو7 Pومستو)٠.٤٤٧ (
 Pوجود عدم �فترضج صحة الفرض العدمي الذ7 و3التالي نستنت ٠.٠٥وهو أكبر من مستو 

 التعلم على القائمة المدرس�ة البیئة لدور العینة أفراد تقدیرات درجة فيإحصائ�ة  داللة ذات فروق 
Wز في والترف�ه النشCالمدرسي االنتماء تعز Pمعلمیهم نظر وجهة من األساس�ة المرحلة طل3ة لد 
  .الخدمة سنوات لمتغیرت3عا 

  
   :وهذا یرجع إلى

  
 Wاستراتیج�ات التعلم الحدیثة ومن ضمنها التعلم النش Nأن المعلم الجدید �4ون متحمس لتطبی

، تطب�قهاوتلقى دورات تدرCب�ة عن �4ف�ة ، و�4ون تدرب علیها ودرس عنها في الجامعة، والترف�ه
  .والمعلم القد�م غال3ا ال �طبN األسالیب الحدیثة في التعل�م

 
التي نصت على عدم وجود فروق ذات داللة ) ٢٠١٥، لرشید7ا(وتتفN هذه النتیجة مع دراسة 

إحصائ�ة في درجة ممارسة معلمي الدراسات االجتماع�ة للتعلم النشW تعزP لمتغیر سنوات 
التي أشارت نتائجها إلى وجود فروق ذات داللة ) ٢٠١١، املالز (تلف مع دراسة وتخ، الخدمة

إحصائ�ة في وجهات نظر معلمي المرحلة األساس�ة الدن�ا ومعلماتها في مدارس و4الة الغوث 
Wالدول�ة لصالح المعلمات اإلناث نحو ممارستهم للتعلم النش.  
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  :توص�ات ال�حث  ٥.٥ 

�احثةمن التوص�ات التي توصي بها ال:  

استخدام وتوظیف التعلم النشW والترف�ه في التدرCس خصوصًا في المرحلة األساس�ة  �
وفي زCادة انتماء الطل3ة وحبهم ، لما لها من أثر إیجابي في العمل�ة التعل�م�ة، الدن�ا

  .للمدرسة
� Wب المعلمین على الطرق الصح�حة لتنفیذ أسالیب التعلم النشCعقد ورش عمل لتدر ،

 .لعاب التعل�م�ة وأسلوب الترف�ه داخل الحصص التعل�م�ةو�4ف�ة تفعیل األ
 .والترف�ه في المواد األكاد�م�ة لكل�ة التر�fةالتعلم النشW  استراتیج�اتدمج وٕادخال  �
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 المراجع والمصادر
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  المراجع

  المراجع العر�fة: أوال

 . القرآن الكرCم •
�عض استراتیج�ات التعلم النش� على تنم�ة مهارات أثر توظیف ). ٢٠١٨. (األخرس، دعاء •

4ل�ة التر�fة، الجامعة اإلسالم�ة، غزة، . األداء اإلمالئي لد  تالمیذ الصف الرا�ع األساسي
 .فلسطین

، غزة، دائرة التر�fة والتعل�م، الدلیل المرجعي لألنشطة الترفیه�ة لألونروا). ٢٠١٦. (األونروا •
 .فلسطین

، )٥(١، مجلة جامعة الملك سعود،)3حث منشور. (التعلم �الترف�ه). ٢٠١٧. (إسل�م، ناصر •
 .السعود�ة

 .دار المسیرة للنشر والتوزCع: ، عمان�٢ .التعلم النش�). ٢٠١٢. (بدیر، 4رCمان •
أثر استراتیج�ة لعب الدور في التحصیل والتف7یر االستقرائي لد  ). ٢٠٠٩. (فدوP ، برقان •

م�حث الترG�ة االجتماع�ة والوطن�ة �مدارس مدینة عمان طل�ة الصف الثالث األساسي في 

، جامعة الشرق األوسW للدراسات العل�ا، 4ل�ة العلوم الترfو�ة). رسالة ماجستیر.(الخاص
 .األردن، عمان

فاعل�ة مسرح العرائس في تنم�ة المهارات الح�ات�ة المتعلقة بوحدة ). ٢٠١٢. (ال3قمي،هند •

، 4ل�ة التر�fة، )رسالة ماجستیر( .�العاصمة المقدسةصحتي وسالمتي لد  طفل الروضة 
 .جامعة أم القرP، السعود�ة

 .دار المسیرة للنشر والتوزCع: عمان. طرق وأسالیب ترG�ة الطفل). ٢٠١٠. (جاد، منى •
أثر استراتیج�ة حوض السمك المفتوح والمغلy في تنم�ة التعبیر ). ٢٠١٤. (ج3ار، حمود •

 .4ل�ة اآلداب، جامعة 3غداد، العراق). رسالة ماجستیر( .المتوس�عند طالب الصف الثاني 
أثر توظیف �عض استراتیج�ات التعلم النش� في تدر�س العلوم ). ٢٠١٢. (مروة، الجد7 •

). رسالة ماجستیر. (على تنم�ة المهارات الح�ات�ة لد  طل�ة الصف الرا�ع في محافظة غزة
 .فلسطین. غزة. جامعة األزهر، 4ل�ة التر�fة
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درجة ممارسة دور[ المعلم والطالب في التعلم النش� في ). ٢٠١٥. (الرشید7، فاطمة •

. ضوء �عض المتغیرات من وجهة نظر معلمي المرحلة الثانو�ة وطلبتها في دولة الكو�ت
 Wة). رسالة ماجستیر غیر منشورة(جامعة الشرق األوس�fت. 4ل�ة الترCالكو. 

وزارة التر�fة والتعل�م،  .ت ممتعة في التعلم النش�استراتیج�ا). ٢٠١٥. (الرشید7، ناصر •
 .حائل، السعود�ة

. 7راه�ة الطالب للمدرسة األس�اب والحلول). ٢٠١٠. (الزهراني، فهد •
https://www.manhal.net/art/s/6844 

دار الشروق والتوزCع، . التعلم النش� بین النظر�ة والتطبیy). ٢٠٠٦. (وآخرون سعادة،  •
 .بیروت، لبنان

أثر تكامل الكرسي الساخن وورقة الدق�قة الواحدة في تحصیل ). ٢٠١٥. (السند7، ناز •

رسالة ماجستیر ( .مادة حقوق اإلنسان لد  طل�ة 7ل�ة الترG�ة وتنم�ة تف7یرهم اإلیجابي
 .، 3غداد، العراق٧٤٩ – ٧٣٠، ٢٠، مجلة 4ل�ة التر�fة األساس�ة، العدد)منشورة

. االنتماء إلى المدرسة). ٢٠١٣. (هاني، سوCدان •
https://www.facebook.com/ACADEMY97/posts 

خدام استراتیج�ات التعلم النش� على التحصیل وتنم�ة أثر است). ٢٠٠٦. (شاهین، نجاة •

مجلة التر�fة العمل�ة، مجلة علم�ة مح4مة، المجلد  .عمل�ات العلم لد  تالمیذ الصف الرا�ع
 .   ١٢٧-١ص) ٢(الثاني عشر، العدد

وزارة التر�fة والتعل�م ، �٢. استراتیج�ة في التعلم النش� ١٠١). ٢٠١٦. (ماشي، الشمر7  •
 .السعود�ة، حائل3منطقة 

االنتماء المدرسي 7هو�ة وس�طة بین الخصائص الفرد�ة ). ٢٠١٠(. شرف، فاطمة •

، جامعة بیر زCت، )رسالة ماجستیر(، فلسطین –والهو�ة الجماع�ة لد  طل�ة القدس 
 .فلسطین

أثر استخدام استراتیج�ة الصف النش� على تحصیل طل�ة الصف ). ٢٠١٦. (صقر، ختام •

، )رسالة ماجستیر( .لر�اض�ات في مدینة نابلس واتجاهاتهم نحو تعلمهاالخامس في مادة ا
 .4ل�ة الدراسات العل�ا، جامعة النجاح، فلسطین



٧١ 

 

4ل�ة ) رسالة ماجستیر. (المسرح التعل�مي في دراما األطفال). ٢٠١٤. (علوش، عبد الرحمن •
 .الجزائر، جامعة وهران، اآلداب

أثر استخدام استراتیج�ة الكرسي الساخن عبر تعل�م العلوم في تنم�ة . . خل�فة، عبد الكرCم •

). 3حث منشور(. �مصر االبتدائ�ةمهارات الحوار واالهتمام العلمي لد  تالمیذ المرحلة 
 .مصر، أسیو�جامعة ، ٥٧ - ٢، )٤(ع ، )٣٢(مجلد ، مجلة 4ل�ة التر�fة

 .دار المسیرة للنشر والتوزCع: انعم. استراتیج�ات التعل�م والتعلم). ٢٠٠٩. (عبید، ول�م •
استراتیج�ات التعل�م والتعلم في س�اق ثقافة الجودة أطر مفاه�م�ة ). ٢٠١٠. (عبید، ول�م •

 .دار المسیرة للنشر والتوزCع: ، عمان�٢ .ونماذج تطب�ق�ة
فاعل�ة استخدام مسرح العرائس في تنفیذ منهج حقي ألعب وأتعلم ). ٢٠١٦. (وفاء، عثمان •

رسالة . (على تنم�ة �عض المفاه�م االجتماع�ة والق�م األخالق�ة لد  أطفال الروضةوأبتكر 
 .مصر، جامعة سوهاج، 4ل�ة التر�fة). ماجستیر

العدالة المدرس�ة وعالقتها �االنتماء المدرسي لد  تالمیذ ). ٢٠١٤. (عط�ة، إحسان •

، ٣٥٢ - ١٦.٢٨٨مجلة 4ل�ة التر�fة، العدد ). 3حث منشور( .الصف الثاني اإلعداد[
 .جامعة بور سعید، مصر

. التعلم النش�، المفهوم واالستراتیج�ات، وتقو�م نواتج التعلم). ٢٠١٢. (عقیل، رفاعي •
 .دار الجامعة الجدیدة: ، مصر�٢

تصورات المراهy حول الوس� المدرسي وعالقتها �الشعور ). ٢٠١٥. (ع4سة، حل�مة •

 .، الجزائر)١( ١، مجلة العلوم النفس�ة والترfو�ة، )3حث منشور( .�االنتماء المدرسي لد�ه
أثر استخدام طر�قة لعب األدوار في تدر�س القراءة على تنم�ة ). ٢٠٠٩. (العماو7، جیهان •

4ل�ة التر�fة، الجامعة اإلسالم�ة، غزة، . التف7یر التأملي لد  طل�ة الصف الثالث األساسي
 .فلسطین

. التعلم النش� نحو فلسفة ترGو�ة تعل�م�ة فاعلة). ٢٠١٠. (عواد، یوسف وزامل، مجد7 •
 .دار المناهج للنشر والتوزCع: ، عمان�٢

، مجلة 4راسة )رسالة ماجستیر منشورة( الحy في اللعب والترف�ه). ٢٠١٥. (الغابر7، مرCم •
 .الطفولة، المعهد العالي إلطارات الطفولة، تونس
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وفاعلیتها  Strategy Fishbowl السمك استراتیج�ة حوض). ٢٠١٥. (سماح. الفتلي •

مجلة 4ل�ة التر�fة . في تنم�ة المهارات العقل�ة لطل�ة قسم الفیز�اء وتحصیلهم الدراسي
 .العراق، 3ابل، جامعة 3ابل، األساس�ة للعلوم الترfو�ة واإلنسان�ة

. مفهوم التعلم �اللعب فوائده وخطواته). ٢٠١٣. (امجد، قاسم •
=6744http://al3loom.com/?p  

أهم�ة المسرح المدرسي ومسرح الطفل وتداخلهما لتحقیy ). ٢٠١٠. (المالكي، مالك •

، مجلة الدراسات )3حث منشور( .أهداف ترGو�ة وغ�ابهما في المدارس والمؤسسات الترGو�ة
 .الترfو�ة، العراق

 األطفالق�م االنتماء ودور المعرفة الترGو�ة في غرسها لد  ). ٢٠١٠. (قندیل، متولي •

 9، )١(المجلد ، جامعة طنطا ومر4ز الدراسات المعرف�ة، 4ل�ة التر�fة، 3حث منشور. الصغار
 .مصر، القاهرة، 154 –

تدر�س اللغة االنجلیز�ة �استخدام األنشطة القائمة على الترف�ه ). ٢٠٠٨. (مجلي، علي •

 رسالة( .لتنم�ة �عض المهارات االستماع والتحدث لد  طالب الصف األول المتوس�
 .، القاهرة، مصر)ماجستیر

أثر استخدام لعب األدوار في اكتساب الق�م االجتماع�ة ). ٢٠١٠. (المصر7، لینا •

. المتضمنة في محتو  7تاب لغتنا الجمیلة لطل�ة الصف الرا�ع األساسي في محافظة غزة
 .4ل�ة التر�fة، الجامعة اإلسالم�ة، غزة، فلسطین

تراتیج�ات التعلم النش� على تصم�م الغرف الصف�ة أثر تطبیy اس). ٢٠١٤. (المصر7، لینا •

4ل�ة التر�fة، . المدارس الح7وم�ة حالة دراس�ة: في مدارس التعل�م األساسي �قطاع غزة
 .الجامعة اإلسالم�ة، غزة، فلسطین

فاعل�ة استراتیج�ات التعلم النش� في تنم�ة المفاه�م الفقه�ة ). ٢٠١٥. (المطیر7، مؤمنة •

، 4ل�ة العلوم )رسالة د4توراه(.األول الثانو[ في مدینة الر�اضلد  طال�ات الصف 
 .االجتماع�ة، جامعة اإلمام دمحم بن سعود، السعود�ة

 .السعود�ة. مشروع نشطني لتعل�م استراتیج�ات التعلم النش�). ٢٠١٠. (فاطمة، المنصور •



٧٣ 

 

مهارات أثر استراتیج�ة حوض السمك في التحصیل وتنم�ة ). ٢٠١٨. (موسى، ابتسام •

رسالة ( .التف7یر اإلبداعي لد  طال�ات الصف الخامس األساسي في مادة األدب والنصوص
 .٧٩٤ – ٧٦٥): ١(٥، مجلة روCت للدراسات الترfو�ة واالجتماع�ة، العدد)ماجستیر منشورة

أدوار المعلم والمتعلم النش� في ضوء استراتیج�ات ). ٢٠١٦. (وزارة التر�fة والتعل�م العالي •

 .المملكة العر�fة السعود�ة. م النش�التعل
أثر استخدام �عض استراتیج�ات التعلم النش� على مستو  ). ٢٠١١. (أبو هدروس، �اسرا •

رسالة . (دافع�ة اإلنجاز والثقة �النفس والتحصیل الدراسي لد  التالمیذ �طئي التعلم
 .، فلسطین)١( ١٣مجلة جامعة األزهر،). ماجستیر

أثر التعلم القائم على الترف�ه في تنم�ة التف7یر في الر�اض�ات ). ٢٠١٨. (أبو هالل، فاد7 •

، 4ل�ة التر�fة، )رسالة ماجستیر( .والمیل نحوها لد  تالمیذ الصف الثالث االبتدائي في غزة
 .جامعة األزهر، غزة، فلسطین
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  االست�انة في صورتها األول�ة): 1(ملحy رقم 

 

 

 

 

 

حفظه هللا / ........................................................................الد7تور  

  است�انهتح7�م / الموضوع

 السالم عل�4م ورحمة هللا وfر4اته،،،

 است3انهال3احثة أن تضع بین ید7 س�ادتكم أداة هذه الدراسة وهي ع3ارة عن  تتشرف
دور البیئة المدرس�ة القائمة على التعلم النشW والترف�ه في : لجمع الب�انات المتعلقة بدراستها حول

تعزCز االنتماء المدرسي لدP طل3ة المرحلة األساس�ة من وجهة نظر معلمیهم وذلك استكماال 
وقد . لمتطل3ات الحصول على درجة ال43الورCوس في التعل�م األساسي من الجامعة اإلسالم�ة

  : است3انهاقتضت الدراسة استخدام 

للكشف عن دور البیئة المدرس�ة القائمة على القائمة على التعلم النشW والترف�ه في 
) ٤(فقرة موزعة على ) ٥٢(تعزCز االنتماء المدرسي لدP طل3ة المرحلة األساس�ة وتحتو7 على 

  .مجاالت

لدراسة ترجو الطال3ة من س�ادتكم ونظرًا لما تتمتعون 3ه من 4فاءة وخبرة في مجال هذه ا
إبداء آرائ4م حول مدP انتماء 4ل فقرة من فقرات االست3انة للمجاالت المذ4ورة، ومدP وضوحها 

  .ودقة ص�اغتها
  وتفضلوا 3فائN االحترام والتقدیر

  وG ثم لكم الش4ر

  :الطال3ة                                                                                        

  رؤP إبراه�م الصالحات

  غــــــــزة – ةــــــــــــیــالمــاإلسالــــجــــامـــعـــة 

  7ــــــــــــــــــلــیـــــــــــــــــــــــــــة الــــــترGـــــــیــــــــــــــــــة

  الــأســـــــاســـــــيـلـــیـــــم ــــــقـــــــــــــســــم التــعـ
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أدوار عناصر المدرسة في بیئة التعلم النش� والترف�ه في تنم�ة االنتماء  ق�اس است�انه
 المدرسي لد  طل�ة المرحلة األساس�ة

 الفقرات م

 االنتماء المناس�ة

 التعدیل
 مناس�ة

غیر 
 مناس�ة

 منتم�ة
غیر 

 منتم�ة

 المعلم: المجال األول
      .�شارك المعلم التالمیذ في تحدید أهدافهم التعل�م�ة ١
      .ینوع المعلم في استخدام الوسائل التعل�م�ة ٢
      .ینمي المعلم مهارات االتصال بین المتعلمین ٣
      یرWf المعلم الخبرات السا3قة لدP المتعلمین 3المواقف التعل�م�ة الجدیدة ٤
      و�ستخدم أسالیب التواصل الفعال، التعاوني لدP الطل3ةیرسخ المعلم العمل  ٥
  �شجع المعلم الحوار والمناقشة والحوار بین المتعلمین داخل وخارج غرفة ٦

 .الصف 
     

  ینوع المعلم في استخدام استراتیج�ات التدرCس النشطة الحدیثة المتمر4زة  ٧
  مسرح ، الظهر 3الظهر، لعب األدوار، الكرسي الساخن(حول الطالب مثل  

 الدمى

     

      .یوظف المعلم الثواب والعقاب توظ�فًا ترfو�اً  ٨
وCراعي ، �قدم المعلم المفاه�م والحقائN في ضوء مستو�ات نمو الطل3ة ٩

 الفروق الفرد�ة بین الطل3ة
     

      .التنافس داخل حجرة الصفیخلN المعلم جوًا من  ١٠
       .�شجع المعلم  المتعلمین على اكتساب مهارات التف4یر الناقد ١١
یوفر المعلم جو اجتماعي د�مقراطي قائم على العدالة والمساواة والموضوع�ة   ١٢

 والثقة والمودة
     

      �ستخدم المعلم  التعزCز والتشج�ع إلزالة التوتر من نفوس الطل3ة  ١٣
       .ینوع المعلم  في األنشطة الالصف�ة التي تنمي انتماء المتعلم للغرفة الصف�ة  ١٤
4حاجاته إلى األمن ، یلبي المعلم حاجات الطالب النفس�ة والفطرCة  ١٥

  .وح3ه للمدرسة، واإلحساس 3النجاح، والحب والتقدیر، والطمأنینة
     

البیئة المحل�ة مدخًال للدروس المرتW3 �ستخدم المعلم األحداث الجارCة في   ١٦
  .بها

     

       .یوفر المعلم  للمتعلمین فرصًا للتعبیر عما في نفوسهم  ١٧
      .ینوع بین األنشطة العمل�ة والنظرCة والفرد�ة والجماع�ة  ١٨
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       یوفر المعلم للمتعلمین جو من الطمأنینة والمرح والمتعة أثناء التعلم  ١٩

  مدیر المدرسة: الثانيالمجال  
  تشجع اإلدارة المعلم على استخدام أحدث طرق التدرCس التي تتر4ز حول ١

  .الطالب 
     

٢ Wاستراتیج�ات التعلم النش Nتعمل اإلدارة على توفیر الوسائل الالزمة لتطبی  
 والترف�ه 

     

  تحرص اإلدارة على توفیر جو مدرسي �سوده الحب والنشا� والتفاعل ٣
 االیجابي 

     

  التواصل الدائم مع أول�اء األمور بهداف إیجاد بیئة فعالة اإلدارةتشجع  ٤
 وایجاب�ة داخل المدرسة 

     

٥ Wتوفر اإلدارة األجهزة والوسائل التي تدعم بیئة التعلم النش.       
  تحرص اإلدارة على أن �4ون البناء المدرسي في وضع مالئم لتنفیذ التعلم  ٦

 واكتمال أثاثها، وصالحیتها للتالمیذ، النشW من حیث عدد الصفوف
     

       .تشجع اإلدارة ت3ادل الخبرات بین المعلمات في أسالیب التدرCس التطب�ق�ة ٧
  تثني اإلدارة على األف4ار اإلبداع�ة التي تبذلها المعلمات لتطوCر بیئة تعلم  ٨

 ممتعة ونشطة 
     

       .المعلمات لتفعیل استراتیج�ات التدرCس النشطة والممتعةتوجه اإلدارة  ٩
  تشجع اإلدارة على التفاعل بین الطل3ة والمدرسین 3التشارك في اللعب  ١٠

  .والنشاطات 3صفة عامة
     

       .تعمل اإلدارة على تخص�ص أوقات 4اف�ة ومناس3ة لترف�ه الطل3ة ١١
 الطالب: المجال الثالث 
       .الطالب 3اإلیجاب�ة والفاعل�ة في بیئة التعلمیتمتع  ١
       .�شارك الطالب في تخط�W وتنفیذ الدروس ٣
       .ی3حث الطالب عن المعلومة بنفسه من مصادر متعددة ٤
       .�شارك الطالب في تقی�م نفسه و�حدد ما حققه من أهداف ٥
       .�شترك الطالب مع زمالئه في تعاون جماعي ٦
       .یتصف المتعلم 3اإلیجاب�ة في المواقف الصف�ة النشطة ٧
  و�شارك في تصم�م البیئة التعل�م�ة التعلم�ة ، یناقش الطالب وCدیر الحوار ٨

 .المالئمة
     

       .�عمل الطالب مستقًال دون فقدان التواصل والتفاعل مع زمالئه ٩
       .حققه من أهداف�شارك الطالب في تقی�م نفسه لتحدید مدP ما  ١٠
       .�شارك الطالب 3فاعل�ة في تنفیذ األنشطة الصف�ة  ١١
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       .یتعاون الطالب مع زمالئه للعمل في مجموعات لتنفیذ 3عض المهمات  ١٢
       .وCبني استنتاجاته على أرض ثابتة، �طبN الطالب ما یتعلمه عمل�ا  ١٣
       .وحل المش4الت، والتحلیل، التف4یریت3ع الطالب األسلوب العلمي في   ١٤
 البیئة المدرس�ة: المجال الرا�ع 
١  Wالتعلم النش Nوالتجهیزات التي تسهل تطبی Nیتوفر في المدرسة المراف  

  .والترف�ه
     

       .تتوفر في المدرسة رسومات جاذ3ة للطالب ٢
       .تتوفر في المدرسة حد�قة 3س�طة ٣
       .بنظافة المدرسة وص�انة مرافقها 3استمراراالهتمام  ٤
       .تتوفر في المدرسة وسائل تعل�م�ة حدیثة ٥
       .ألوانها مبهجة ومرحة، تصم�م المدرسة عصر7  ٦
       .المدرسة م4ان للترف�ه وت3ادل المعلومات 3طرCقة عصرCة ٧
       .یتوفر 3المدرسة قاعات ومالعب رCاض�ة ٨
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  قائمة �أسماء المح7مین: 2)(ملحy رقم 
  

  الدرجة العلم�ة  األسماء  م

  أبو دف خلیل د محمود.أ   -١
  

 اإلسالم�ةأستاذ أصول التر�fة 3الجامعة 

ركأستاذ تكنولوج�ا التعل�م المشا  يد محمود دمحم الرنت�س.أ   -٢  
  

4ل�ة  - تكنولوج�ا التعل�م المشارك أستاذ  مجد7 سعید عقل. د   -٣
اإلسالم�ةالتر�fة الجامعة   
  

 عام – 4ل�ة التر�fة –عام  إدار7   �اسر حسن األشقر. د   -٤
 

  عبد الفتاح عبد الغني الهمص. د.أ   -٥
  

اإلسالم�ةالجامعة  –أستاذ الصحة النفس�ة  
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  االست�انة في صورتها النهائ�ة): (3ملحy رقم 

 

 

 

 

«¬®﷽  

  

ترمةالمح: .................................................. المعلمة أختي  

  السالم عل�7م ورحمة هللا وGر7اته

دور البیئة المدرس�ة القائمة على التعلم النشW (تقوم الطال3ة بإجراء دراسة تهدف للتعرف إلى 
استكماال لمتطل3ات الحصول  )والترف�ه في تعزCز االنتماء المدرسي لدP طل3ة المرحلة األساس�ة

على درجة ال43الورCوس في التعل�م األساسي من 4ل�ة التر�fة 3الجامعة اإلسالم�ة، وقد اقتضى 
لب�ان أدوار عناصر المدرسة في بیئة التعلم النشW والترف�ه في تنم�ة  است3انهال3حث استخدام 

المعلم، : االنتماء المدرسي لدP طل3ة المرحلة األساس�ة، وتحتو7 على أرfعة مجاالت هي
  .فقرة) ٤٩(والطل3ة، ومدیر المدرسة، والبیئة المدرس�ة وتتضمن 

في ) X(إلجا3ة عن الفقرات بوضع إشارة أرجو من المعلمات قراءة فقرات هذه االست3انة بتمعن وا
  .الم4ان المناسب، علما 3أن استجا3اتكم تش4ل المرتكز األساسي في نجاح هذا ال3حث

مدP رضا التلمیذ عن مدرسته وشعوره 3األمان داخلها وأنه  :هو مع العلم أن االنتماء المدرسي
والتفاني في العمل والرغ3ة في محبوب ومقبول ممن فیها ورغبته في تكوCن عالقات ایجاب�ة معهم 

  .العطاء والتضح�ة من أجل ذلك

  :الب�انات الشخص�ة

 .ماجستیـر فـأعلى�43الورCوس ،�:  التخصص -١
 سنوات10أكثر من�سنوات ، 10إلى ٥من �سنوات ، ٥أقل من �:  سنوات الخدمة -٢

  غــــــــزة – ةــــــــیـــالمــــــاإلسالــــجــــامـــعـــة 

  7ــــــــــــــــــلــیـــــــــــــــــــــــــــة الــــــترGـــــــیــــــــــــــــــة

  ـــــيــــاســـــــالتــعــلـــیـــــم الــأســــقـــــــــــــســــم 
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المدرسي لد  دور البیئة المدرس�ة القائمة على التعلم النش� والترف�ه في تعز�ز االنتماء 
  طل�ة المرحلة األساس�ة

  الفقرات  م
بدرجة 
7بیرة 
  جدا

بدرجة 
  7بیرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  قلیلة

بدرجة 
قلیلة 
  جدا

  المعلم: المجال األول
            .�شارك المعلم الطل3ة في تحدید أهدافهم التعل�م�ة  ١
            .ینوع في استخدام الوسائل التعل�م�ة  ٢
            .لدP الطل3ة ینمي مهارات االتصال  ٣
            .یرWf الخبرات السا3قة لدP الطل3ة 3المواقف التعل�م�ة الجدیدة  ٤
            .یرسخ العمل التعاوني لدP الطل3ة  ٥
            .�شجع الحوار والمناقشة بین الطل3ة  ٦
ینوع في استخدام استراتیج�ات التدرCس النشطة الحدیثة المتمر4زة حول الطالب   ٧

  ).الساخن، لعب األدوار، الظهر 3الظهر، مسرح الدمىالكرسي (مثل 
          

            .یوظف الثواب والعقاب توظ�فا ترfو�ا  ٨
            .یخلN جوا من التنافس بین الطل3ة داخل حجرة الصف  ٩

            .�شجع الطل3ة على اكتساب مهارات التف4یر الناقد  ١٠
            .من نفوس الطل3ة�ستخدم التعزCز والتشج�ع إلزالة التوتر والره3ة   ١١
            .ینوع في األنشطة الالصف�ة التي تزCد انتماء الطل3ة للغرفة الصف�ة  ١٢
            .یوفر للطل3ة فرصا للتعبیر عما في نفوسهم  ١٣
            .ینوع بین األنشطة العمل�ة والنظرCة والفرد�ة والجماع�ة  ١٤
            .یوفر للطل3ة جوا من المتعة والمرح أثناء التعلم  ١٥

  الطل3ة: المجال الثاني
            .یتمتع الطل3ة 3اإلیجاب�ة والفاعل�ة في بیئة التعلم  ١
            .�شارك في تخط�W وتنفیذ الدروس  ٢
            .ی3حث عن المعلومة بنفسه من مصادر متعددة  ٣
            .�شارك في تقی�م نفسه و�حدد ما حققه من أهداف  ٤
            .تعاوني جماعي�شترك مع زمالئه في عمل   ٥
            .یتفاعل بإیجاب�ة في المواقف الصف�ة النشطة  ٦
            .�شارك في الحوار والمناقشة  ٧
            .�عمل مستقال دون فقدان التواصل والتفاعل مع زمالئه  ٨
            .�شارك  3فاعل�ة في تنفیذ األنشطة الصف�ة  ٩

            .3عض المهامیتعاون مع زمالئه للعمل في مجموعات لتنفیذ   ١٠
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  الفقرات  م
بدرجة 
7بیرة 
  جدا

بدرجة 
  7بیرة

بدرجة 
  متوسطة

بدرجة 
  قلیلة

بدرجة 
قلیلة 
  جدا

            .�طبN ما یتعلمه عمل�ا، وCبني استنتاجاته على أساس علمي واضح  ١١
            .یت3ع األسلوب العلمي في التف4یر، والتحلیل، وحل المش4الت  ١٢

  مدیر المدرسة: المجال الثالث
�شجع مدیر المدرسة المعلم على استخدام أحدث طرق التدرCس التي تتمر4ز   ١

  .  حول الطالب
          

            .ج�ات التعلم النشWی�عمل على توفیر الوسائل الالزمة لتطبیN استرات  ٢
            .�حرص على توفیر جو مدرسي �سوده الحب والنشا� والتفاعل اإلیجابي  ٣
أول�اء األمور بهدف إیجاد بیئة فعالة وٕایجاب�ه داخل �شجع التواصل الدائم مع   ٤

  .المدرسة
          

٥  Wیوفر األجهزة والوسائل التي تدعم بیئة التعلم النش.            
�حرص على أن �4ون البناء المدرسي في وضع مالئم لتنفیذ التعلم النشW من   ٦

  .حیث عدد الطالب، وصالحیتها للتالمیذ، واكتمال أثاثها
          

            .�شجع على ت3ادل الخبرات بین المعلمین في أسالیب التدرCس التطب�ق�ة  ٧
٨  Wر بیئة التعلم النشCیثني على األف4ار اإلبداع�ة التي �طرحها المعلم لتطو.            
            .ج�ات التدرCس النشطة والممتعةییوجه المعلم لتفعیل استرات  ٩

            .3التشارك في اللعب والنشاطات�شجع على التفاعل بین الطل3ة والمعلم   ١٠
            .�عمل على تخص�ص أوقات 4اف�ة ومناس3ة لترف�ه الطل3ة  ١١

  البیئة المدرس�ة: المجال الرfع
١  Wالتعلم النش Nوتجهیزات تسهل تطبی Nیتوفر في المدرسة مراف            

            .یتوفر رسومات جاذ3ة للطل3ة  ٢

            .یتوفر حد�قة 3س�طة  ٣
            .ص�انة مرافN المدرسة 3استمرار  ٤
            .االهتمام بنظافة المدرسة  ٥
            .تتوفر وسائل تعل�م�ة حدیثة  ٦
            .تصم�مها عصر7 ذو ألوان مبهجة ومرحة  ٧
            .یتوفر ملعب رCاضي  ٨
            .یتوفر برك س3احة نظ�فة ومجهزة  ٩

            .تتوفر أماكن مناس3ة للعلب والترف�ه  ١٠
            .تتناسب مساحة المدرسة مع عدد الطل3ة  ١١
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  للمدارس لتسهیل المهمة 7تاب الجامعة: )4(ملحy رقم
  

  

  

  

 


