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 ملخص

لشائعة هدفت الدراسة الحالية الكشف عن درجة شيوع استراتيجيات تعلم األطفال وتعليمهم ا

ن مف( معلمفة 72لدى معلمات الصففو  الالثةفة األولفي ففر األردن، وتكويفت عيدفة الدراسفة مفن )

وزعفة م( فقفر  27يق أهدا  الدراسة ُصممت اسفتباية مكويفة مفن )مديرية تربية القويسمة، ولتحق

ت، علي ةثث استراتيجيات تدريسفية: التفدريا المباشفر، والفتعلم ففر مجموعفات، وحفل المشفكث

تدريا وأظهرت يتائج الدراسة أن درجة الشيوع الكلية جاءت بدرجة متوسطة فر استراتيجيتر ال

لك جاءت مدخفضة فر استراتيجية حل المشفكثت  وكف  المباشر، والتعلم فر مجموعات، فر حين

 كشفت عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تُعزى لمتغيري الخبر  والصف 

 ي استراتيجيات التعلم والتعليم، معلمات الصفو  الالثةة األول الكلمات المفتاحية:

 

Abstract 

The study aimed at identifying the common strategies of children 

learning and teaching among female teachers of the first three grades in 

Jordan from Their point of View. The population consisted of (72) 
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female teachers from Al-Quwaismeh directorate of education in Jordan. 

The study used a questionnaire tool consisted of (27) items to achieve the 

objectives, the study results revealed that The common strategies of 

children learning and teaching among Female teachers of the first three 

grades was moderate level, and there were no statistically significant 

differences of the attributed to the variable of experiences and class. 

Keywords: Strategies of Learning and Teaching, Teachers of the 

First Three Grades.  

 

 المقدمة واإلطار النظري

ففر حالفة تفاعفل مفض بعضفها الفبعد، ويعفد وهفر مختلففة  تتكون عملية التعلفيم مفن عداصفر

  فر التعليم وتسهيله ةار اإل ال ي يسعي إلي تحقيق أحد ه ه العداصر االتدري

وتدظففر االتجاهففات التربويففة الحديالففة للصفففو  األساسففية الالثةففة األولففي علففي أيهففا حجففر 

ه فففر فففر تعلمففه الثحففق، وفففر هفف ه المرحلففة يبففدأ ت سيسفف ألسففاا الفف ي يقففوم عليففه يجففا  المففتعلما

هاتفه وميولفه يحفو التعلفيم والفتعلمر ويظفرا  لهف ه األهميفة تعالفت تكفوين اتجاالمهفارات األساسفية، و

وت هيلففه مسففلكيا  باإل ففافة إلففي إعففداده  المعلففم التففر تطالففر بضففرور  االهتمففام ب عففداد الففدعوات

المعرفرر لكر يتمكن من مواكبة التطورات السريعة فر العملية التربوية ب بعادها المختلفةر ولهف ا 

مففتثا المهففارات الثزمففة لتوظيففف االسففتراتيجيات الحديالففة فففر المواقففف كلففه ال بففد للمعلففم مففن ا

إلفي مرحلفة  لة المتلقر المعتمد  علي التلقفينالصفية التر تعمل علي إشراا المتعلم ويقله من مرح

  (AL-Jaafreh & Azaydeen, 2016) المشارا الفعّال

ات مختلفففة ذات قففدرات يعففد الصففف الدراسففر بييففة تعليميففة تجمففض بففين المتعلمففين مففن  لفيففو

وشخصففيات مختلفففة، وهفف ا يتطلففر مففن المعلففم الفعففال تدفيفف  اسففتراتيجيات تعليميففة مبتكففر  وتلبيففة 

وكيفيفة صفيا ة األسفيلة وإةفار  الدافعيفة احتياجات المتعلمين الفردية من  ثل التخطيط للفدروا 

 ,Garton & Copland) تحقيففق الدتاجففات التعليميففةلتسففهيل تعلففم المففاد  الدراسففية وصففوال  ل

2018)  

لمتعلمفين ففر العمليفة التعليميفة، إذ والمسفهل ل مسفاعدالعامل ال تدريااستراتيجيات ال وتعتبر

علفففي مو فففوعات مالفففل التخطفففيط الفففدرا،  باعتمادهفففا الدراسفففية دشفففط ففففر الصففففو أيهفففا تُ 

  (Creations, 2018) تراتيجيات التعلم الجماعر، واسواالستجواب

متداسفقة ومتتابعفة مفن اإلجفراءات التفر يفتم ا تيارهفا والتخطفيط لهفا وتعر  ب يها مجموعة 

ا اإلمكايات المتاحة    (Al Adwan & Daoud, 2016)بشكل متسلسل مستخدم 
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ا لمفا يفدعم التعلفيم لفديهم، ف يهفا تبحفث ففر جوايفر  فا مسفتدير  ومن أجل إعطفاء المتعلمفين فهم 

لفففة مالففل مففا وراء المعرفففة والتفكيففر، مففن  ففثل شففمولها علففي مهففارات مخت مختلفففة مففن التففدريا

   (Muijs & Reynolds, 2017)ومعرفة مو وع الماد  التعليمية، وتقييم أداء المتعلم

وتخطيطفففه، وتدظفففيم المفففاد   تعلفففيموتشفففمل االسفففتراتيجيات قفففدر  المعلمفففين علفففي تصفففميم ال

 إلفيمفن الحاجفة  التعليمية، الكتساب فهم أعمق لدى المتعلم فر الصفو  الدراسفية، وعلفي الفر م

وجود تغييرات فر الممارسات التربوية الحالية، فث بد من مشاركة المتعلمين التعليمية مفن  فثل 

  (Alten, 2015).استراتيجيات تعتمد علي األسيلة والتفكير

التفر تسفهم   يفر المباشفر ومباشفر  الوتتباين االستراتيجيات التعليميّة ما بين االستراتيجيات 

م، وباإل فافة إلفي مسفاعد  المعلمفين علفي ياركة المتعلمين بدشفاط وفعاليفة ففر التعلففر تحقيق مش

، وإدار  طريقففة عر ففها، ولهففا وا تيففار االسففتراتيجيات التعليميففة المداسففبة للففدروا التخطففيط

  )Burden & Byrd, 2018(الصف، وتقويم المتعلمين 

ا ألهميفففة االسفففتراتيجيات ففففر التعلفففيم، فتعفففددت أشفففكاله ومدهفففا: التعلفففيم المباشففففر  ويظفففر 

م الوسفففائل البصفففرية )المواجهففة(، والتعلفففيم باالكتشففا ، والتعلفففيم بففالحوار والمداقشفففة، واسففتخدا

 (  Johnson, 2017سيّة، والتعلم القائم علي توظيف تكدولوجية التعليم )والسمعية والح

لتخطيط وإعفداد فهر تمدح جميض المعلمين األدوات الثزمة  ولضمان يجا  الموقف التعليمر

الفففدروا الهادففففة والفعالفففة وصفففوال  للدتاجفففات التعليميفففة المفففراد تحقيقهفففا، وال بفففد مفففن تضفففمين 

مالل ما وراء المعرفة فر التدريا، ويمكن للمعلمين توفر تعلفم مفتقن ومعفزز  استراتيجيات جديد 

  (Kolb, 2017)من  ثل تمكين المتعلمين من التفاعل مض المحتوى التعليمر 

 إلفي باإل افةالعديد من العوامل المؤةر  فر ا تيار االستراتيجية المداسبة للتدريا،  وهداا

ففا وتحقيق ففا  توظيفهففاكيفيففة  مففض الوسففائل التعليميففة المختلفففة لمسففاعد  المتعلمففين ليكويففوا أكالففر يجاح 

متعلمفففين، والدتاجفففات التعليميفففة لت احتياجاواخصائص للدتاجفففات التعليميفففة، وال بفففد مفففن معرففففة 

   (Ddoubet & Hockett, 2015) لخاصة بالماد  الدراسيةا

وبه ا يحصل المعلمين علي دليل عملر إليجاز الجواير الفدية فر عملية التعليم، فيصبح لهم 

فا وتحديفد طرائفق مشفاركة المتعلمفين ففر تفوفير  قدر  علي بداء مجتمعات صفية إيجابيفة، بفل أيض 

علمففين مففن امففتثا مهففارات االتصففال فففر التفففدريا بييففة الففتعلم الخاصففة بهففم، ممففا يمكففن المت

(Burden, 2016)  

 الدراسات السابقة

ذات العثقففة  المحليففة والعالميففة قففام الباحالففان بففالرجوع إلففي العديففد مففن الدراسففات واألبحففاث

ن أبفرز هف ه الدراسفات مفا مفو باستراتيجيات التعلم والتعليم السائد  لدى معلمر الصففو  الالثةفة،

 ي تر:
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هففدفت إلففي  بدراسففة ((Caningliam & Meadows, 2018وميففدوا  كففاييدجلين قففام

معرفة االستراتيجيات المستخدمة من قبل المعلمين قبفل الخدمفة لحلهفم مشفكلة  ديفة مفن الجوايفر 

ففا، 15المفاهيميففة فففر أريزويففا، واعتمففدت المففدهج التحليلففر، وتكويففت عيدففة الدراسففة مففن ) ( معلم 

ن لحل مشفاكل مفاهيميفة، وأظهفرت الدتفائج أن الغالبيفة العظمفي مفن وجرى تحليل إجابات المعلمي

المشاكل التر طرحت كايت إجرائية بيدما أظهفرت حلفول مشفاكل معلمفر قبفل الخدمفة وجفود فهفم 

 مفاهيمر وعمق للمعرفة لعدم استخدام استراتيجيات متدوعة فر التدريا 

راتيجيات تعلففم األطفففال فقففد هففدفت إلففي معرفففة اسففت (Saleh, 2016)وأمففا دراسففة صففالح 

تكويفت عيدفة و ت ريفا  األطففال الخاصفة ففر األردن،وتعليمهم الشفائعة مفن وجهفة يظفر معلمفا

أظهرت يتائج الدراسة أن و الطبقية،عشوائية ال ها بالطريقةتم ا تيارو( معلمة، 390الدراسة من )

لصفالح المعلمفات المتوسط العام كان بدرجة متوسفطة، كمفا أظهفرت وجفود ففروق دالفة إحصفائيا  

 ف كالر(   10( سدوات مقارية مض الخبر  من )10-5ذوات الخبر  من )

( دراسففة هففدفت إلففي معرفففة دور Kistner, et. al. 2015وآ ففرون ) وأجففرى كيسففتدر

المحتفففوى التعليمفففر ومعتقفففدات المعلفففم لتعزيفففز اسفففتخدامات المعلمفففين ففففر اسفففتراتيجيات الفففتعلم، 

فا ففر سويسفرا، وجفرى تسفجيل شفريط 20العيدة مفن ) واعتمدت المدهج الوصفر، وتكويت ( معلم 

فيفففديو لخمسفففة دروا ففففر الصفففف التاسفففض، واسفففتخدم أدا  مثحظفففة لترميفففز تشفففجيض المعلمفففين 

)التدظففيم والتفصففيل( ووراء المعرفيففة )التخطففيط والرصففد والتقيففيم(،  لثسففتراتيجيات المعرفيففة

لدتائج وجفود اتجفاه لتفدريا االسفتراتيجيات ا وك لك استبيان لمعرفة معتقدات المعلمين، وأظهرت

المعرفية أكالر فر الفدروا التمهيديفة مقاريفة  بالفدروا العمليفة، وإن معتقفدات المعلمفين التقليديفة 

فا سفلبي ا بفالترويج لفبعد أيفواع االسفتراتيجيات كالتفصفيل،  الدظرية الشكلية كايت مرتبطفة ارتباط 

ا فففر بيدمففا المعتقففدات التقدميففة كففالتركيز علففي م عيففار مرجعففر فففردي، وهففر معتقففدات تلعففر دور 

 االستراتيجية  ا تيار

هدفت إلي معرفة مدى  (Ahour & Salamzadeh, 2014)وفر دراسة اهور وسثمزده 

اسففتخدام طفففثب المفففدارا الالايويفففة الفقفففراء ففففر إيفففران السفففتراتيجيات تعلفففم مفففا وراء المعرففففر 

جيات تعلفم المففردات لفديها أعلفي وأديفي اسفتخدام واإلدراكر واالجتماعر والعاطفر وأي اسفتراتي

( 45بين المشاركين، واعتمدت الدراسة المفدهج الوصففر المسفحر، وتكويفت عيدفة الدراسفة مفن )

 الفتعلم، السفتراتيجية طالب ا فر المرحلة الالايوية فر مدرسة ةايوية فر إيران، وتفم اسفتخدام اسفتباية

ا، متبوعفففة وكشففففت الدتفففائج أن االسفففتراتيجيات المعرفيففف ة هفففر االسفففتراتيجية األكالفففر اسفففتخدام 

 باالستراتيجيات االجتماعية، والعاطفية وما وراء المعرفية، علي التوالر 

التففر هفدفت معرفففة اسفتراتيجيات الففتعلم لففدى  (Zohaily, 2012) وجفاءت دراسففة زحيلفر

( طالب فا 321ن )طلبة التعليم المفتو  فر دمشق، معتمد  علي المدهج الوصفر، وتكويفت عيدتهفا مف

عثقفة  فر دمشق، واستخدمت مقيفاا اسفتراتيجيات الفتعلم كف دا  للدراسفة، وأظهفرت عفدم وجفود

 المرحلة األساسية  ارتباطية بين استراتيجيات التعّلم والعمر، لدى طلبة
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طرائفق التفدريا معرففة  دراسة هدفت (Aziz & Mahdi, 2012) وأجرى عزيز ومهدي

( عضفو هييفة 75) تكويفت عيدفة الدراسفةو ،لتدريا ففر جامعفة ديفاليالشائعة لدى أعضاء هيية ا

وتكويففت أدا  الدراسففة مففن  الباحالففان المففدهج الوصفففر التحليلففر،تففدريا فففر الجامعففة، واسففتخدم 

تصفففرت علفففي  مفففا اسفففتراتيجيات تفففدريا، اسفففتبايتين أحفففدهما مفتوحفففة واأل فففرى مغلقفففة، واق

 المحا ر  وأقلها حل المشكثت  أظهرت الدتائج أن أكالر االستراتيجيات شيوعا  و

إلي معرفة واقض استراتيجيات التفدريا مفن ( Al- Qarhi, 2010دراسة القارحر )وهدفت 

وتكويفت واعتمدت المدهج الوصففر المسفحر، وجهة يظر المعلمين والمشرفين فر مكة المكرمة، 

ت بيدفو ،ا  للدراسفةاحث إلفي االسفتبيان كف دولج  فيها الب( مشرفين، 10( معلم و)220عيدتها من )

ن واقفض ت التدريا حفاز علفي درجفة عاليفة، وأأن فهم المعلمين ألهدا  تطبيق استراتيجيا الدتائج

  تطبيقهم لثستراتيجيات كان بدرجة متوسطة

فقفد  (Abu Sneineh & Abu Awwad, 2010) أبفو سفديدة وأبفو عفوادوأمفا دراسفة 

مية الشائعة لدى معلمر الدراسات االجتماعية فر التعل -هدفت إلي معرفة االستراتيجيات التعليمية

ولتحقيفق  ،الدولية فر األردن من وجهفة يظفرهمالمرحلة األساسية العليا فر مدارا وكالة الغوث 

( فقففر  موزعففة علففي ةثةففة مجففاالت 56) أهففدا  الدراسففة طففور الباحالففان اسففتباية مكويففة مففن

( معلمففا  ومعلمففة  أظهففرت الدتففائج عففدم 80) لثسففتراتيجيات، وتففم تطبيقهففا علففي عيدففة مكويففة مففن

وجود فروق ذات داللة إحصائية ففر ممارسفة المعلمفين لثسفتراتيجيات التعليميفة التعلميفة تعفزى 

 للجدا والتخصص وعدد سدوات الخبر  

التعففر  علففي اسففتراتيجيات  إلففيهففدفت ( فAl-Qahtani, 2009أمففا دراسففة القحطففاير )

( 289وتكويففت عيدتهففا مففن )واعتمففدت المففدهج الوصفففر،  التففدريا المسففتخدمة بمديدففة الريففا ،

األكالففر توصففلت إلففي أن االسففتراتيجيات لدراسففة، و كفف دا واسففتخدمت االسففتبيان معلففم ومعلمففة، 

ا هر:  الممارسفة األسيلة الصففية، والفتعلم المبفرمج، والفتعلم حتفي اإلتقفان، وإسفتراتيجية استخدام 

ا  والقصفة، بيدمفا تعليميفةال األلعفاب العملفر، وإسفتراتيجيتر والبيان االسفتراتيجيات األقفل اسفتخدام 

هففر: التففدريا بالحاسففر االففر، والففرحثت الميداييففة، وإسففتراتيجيتر الففتعلم باالكتشففا  وحففل 

ا  الدور  إستراتيجيتر التعلم التعاوير وتماليل المشكثت، وأ ير 

 التعقيب على الدراسات السابقة

لسففابقة التففر تداولففت اسففتراتيجيات الففتعلم والتعلففيم يسففتدتج الباحالففان أن معظففم الدراسففات ا

وأ فرى مفدى اسفتخدامها  لف المجفاالت الدراسفية ففر التفدريا،فاعليتها فر مختبعضها  أظهرت

األدا  ، وإعففداد الدظففري وتصففميم الدراسففة اإلطففارفففر سففتفاد الباحالففان مدهففا اوقففد  فففر التففدريا،

الدراسات السابقة ب يها تداولت استراتيجيات  وا تلفت ه ه الدراسة عن  ك لك إجراءات الدراسةو

تعلففم األطفففال وتعلففيمهم الشففائعة لففدى معلمففات الصفففو  الالثةففة األولففي فففر األردن، وقففد تكففون 

كمفا  -حسفر علفم البفاحالين -الدراسة األولي فر األردن علي الصفو  الالثةة األولفي ففر األردن 

 إيها ا تلفت فر عيدتها ومجتمعها 
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 وأسئلتها مشكلة الدراسة

األساسفففية لكفففل معلفففم، والبحفففث عفففن مفففن المهفففارات التعلفففيم تعلم والفففتعتبفففر اسفففتراتيجيات 

فا جيفد ا، وال بفد مفن  ، ممفابيية تعلم فعالة ابتكاراالستراتيجيات المستخدمة يساعد علي  يشفكل تعليم 

سفتراتيجية سفوء ا تيفار اال إلفيقد يؤدي ذلك  وإالمعرفة يوعية المتعلمين وقدراتهم واحتياجاتهم، 

  (Whitem, 2018) الدتاجات التعليمية إليالمداسبة مما يدعكا سلبيا علي تحقيق 

ومن هدا أصبحت االستراتيجيات تمالل تحدي عدد المعلم فر التعليم، وال بفد أن يكفون المعلفم 

ها، ومفن وتدوع علي علم ب فضل الممارسات التدريسية التر يمكن توظيفها فر الصفو  الدراسية

 ,Aronson)ويحقفق الدتاجفات المطلوبفة مدفه  أن يفدجح صف الدراسرفر ال مكن لكل متعلمهدا ي

2014)   

( بشفكل رسفمر 2016/2017) أعلدت وزار  التربية والتعليم فر األردن  فر العام الدراسفر

ممن أيهوا الصفو  الالثةة األولفي  -ما يقارب من )ميتر ألف( طالر  –أن هداا يسبة عالية جدا  

حلة التعليم األساسر ال يجيدون القراء  والكتابة، أي يقعون فر دائر  األمية األبجديفةر ممفا من مر

دفض الوزار  إلي البحث عن األسباب التر أدت إلي ه ه الدتيجة، وتبايدت ااراء تجاه ه ه المشفكلة 

السفابقة ففر التر تُشكل تحديا  كبيرا  للدظام التربفوي األرديفر، ويفرى الباحالفان مفن  فثل  بفرتهم 

مجال التعليم أن من األسباب الرئيسفة المعلفم، فهفو الف ي يتوقفف عليفه تحقيفق األهفدا  المرجفو ، 

ويظرا  لقداعة الباحالين ب همية ه ه المرحلة التعليمية، التر تمالل حجر األسفاا للمراحفل الثحقفة، 

كفايففات معرفيففة وبففروز أدوار جديففد  للمعلففم فر ففتها التطففورات المعاصففر ، ممففا يسففتلزم تففوافر 

ومسففلكية يحففر أن يمتلكهففا المعلففم لمواجهففة تلففك التطففوراتر ولهفف ا جففاءت هفف ه الدراسففة لتقصففر 

اسففتراتيجيات تعلففم األطفففال وتعلففيمهم الشففائعة لففدى معلمففات الصفففو  الالثةففة األولففي مففن  ففثل 

 اإلجابة عن األسيلة ااتية:

 لمفات الصففو  الالثةفة األولفي ففر ما اسفتراتيجيات تعلفم األطففال وتعلفيمهم الشفائعة لفدى مع

 األردن من وجهة يظرهن؟

  هل توجد فروق ذات داللة إحصفائية ففر اسفتراتيجيات تعلفم األطففال وتعلفيمهم الشفائعة لفدى

 5سففدوات، أكالففر مففن  5)أقففل مففن  معلمففات الصفففو  الالثةففة األولففي تعففزى لمتغيففر الخبففر 

 سدوات(؟

 جيات تعلفم األطففال وتعلفيمهم الشفائعة لفدى هل توجد فروق ذات داللة إحصفائية ففر اسفتراتي

)أول، ةففاير،  معلمففات الصفففو  الالثةففة األولففي تعففزى لمتغيففر الصففف الفف ي تدرسففه المعلمففة

 ةالث(؟

 أهداف الدراسة

 سعت ه ه الدراسة إلي تحقيق األهدا  ااتية:
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تحديفد درجففة توظيففف اسففتراتيجيات تعلففم األطففال وتعلففيمهم لففدى معلمففات الصفففو  الالثةففة   1

 األولي فر األردن 

التعفففر  إلفففي الففففروق ففففر اسفففتجابات أففففراد عيدفففة الدراسفففة عفففن درجفففة شفففيوع توظيفففف   2

استراتيجيات تعلم األطففال وتعلفيمهم  لفدى معلمفات الصففو  الالثةفة األولفي تعفزى لمتغيفر 

 سدوات(  5سدوات، أكالر من  5)أقل من  الخبر 

عفففن درجفففة شفففيوع توظيفففف  التعفففر  إلفففي الففففروق ففففر اسفففتجابات أففففراد عيدفففة الدراسفففة  3

اسفتراتيجيات تعلففم األطفففال وتعلففيمهم لففدى معلمففات الصفففو  الالثةففة األولففي تعففزى لمتغيففر 

 )أول، ةاير، ةالث(  الصف ال ي تدرسه المعلمة

 أهمية الدراسة

ت تر أهمية الدراسة من المجال ال ي بحالت فيه، وهو الصفو  الالثةة األولي، وك لك بحالها 

مية بالغة فر العمليفة التعليميفة التعلميفة، وهفو اسفتراتيجيات تعلفم األطففال فر مو وع يحظي ب ه

وتعليمهم، ومن  ثل الدور الكبير ال ي يمكن أن تُسهم به، وذلك بدقفل المفتعلم مفن حالفة المسفتمض 

المتلقر إلي حالة المشارا الفعّال فر المواقف التعليمية بشكل عام، ومفن المؤمفل أن تتوصفل هف ه 

لففي توصففيات تمالففل تغ يففة راجعففة لمعلمففات الصفففو  الالثةففة عففن درجففة ممارسففتهن الدراسففة إ

الستراتيجيات التعليم الحديالة، والتر تُعد من متطلبات المعلم فر القرن الواحد والعشفرين، وكف لك 

و ض الجهات المعدية بالعملية التربوية فر صور  واقض ممارسة المعلمات الستراتيجيات التعلفيم، 

تطوير أدا  قياا محكمة، ومن الممكن أن توجفه البفاحالين لدراسفة هف ا المو فوع ففر إ افة إلي 

  وء متغيرات وبييات أ رى  

 حدود الدراسة

  الحد البشري: اقتصرت الدراسة علي معلمات الصفو  الالثةة األولي 

  الحد المو وعر: استراتيجيات تعلفيم وتعلفم األطففال الشفائعة لفدى معلمفر الصففو  الالثةفة

 ولي األ

  الحد المكاير: ُطبقت الدراسة  فر مدارا مديرية التربية والتعليم لمدطقة لفواء القويسفمة ففر

 محافظة العاصمة عمان 

 ( 2016/2017الحد الزماير: ُطبقت الدراسة فر الفصل الالاير من العام الدراسر ) 

 التعريفات اإلجرائية

 ورد فر الدراسة تعريفات إجرائية آتية:
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هففر سلسففلة مففن اإلجففراءات التففر يففتم تخطيطهففا ب حكففام،  التتتعلم والتعلتتيم:استتتراتيجيات 

لتوظيف اإلمكايات المادية والبشرية فر المدرسفة، لمسفاعد  الطفثب علفي تحقيفق أهفدا  الفتعلم، 

 وتمكيدهم من مهارات التعلم ال اتر وأدواته 

 -الثةفة األولفي ال و الصفف مفات اللفواتر يدرسفنلالمع هفن الصفوف الثالثة األولى: معلمات

 لواء القويسمة الحكومية فر األردن فر  -األول والالاير والالالث األساسر

 الطريقة واإلجراءات

 منهجية الدراسة

اعتمفففدت الدراسفففة المفففدهج الوصففففر المسفففحر وذلفففك لمداسفففبته ففففر الوصفففول إلفففي تحديفففد 

واسففتخدم  ولففي اسففتراتيجيات تعلففم األطفففال وتعلففيمهم الشففائعة لففدى معلمففر الصفففو  الالثةففة األ

الباحالان اإلحصاء الوصفر لإلجابة عفن السفؤال األول، إذ ُحسفر المتوسفط الحسفابر وااليحفرا  

 المعيففاري السففتجابات المعلمففين عففن فقففرات االسففتبيان، ولإلجابففة عففن السففؤال الالففاير اسففتخدم

 لحسففاب (ANOVA)المتوسففط الحسففابر وااليحففرا  المعيففاري وكفف لك تحليففل التبففاين األحففادي 

الالت الفروق الستجابات المعلمين عن درجة توظيف استراتيجيات تعلم األطفال وتعلفيمهم وففق د

( أعضفففاء هييفففة تفففدريا 5) مفففدهمسفففدوات(،  5سفففدوات، أكالفففر مفففن  5قفففل مفففن متغيفففر الخبفففر  )أ

متخصصين فر مداهج وطرائق التدريا، وةثةة مشرفين تربويين من مشفرفر الصففو  الالثةفة 

 ت ممن يدرسَن الصفو  الالثةة األولي األولي، وةثث معلما

 الدراسة وعينتها مجتمع

تكون مجتمفض الدراسفة مفن جميفض معلمفات الصففو  الالثةفة األولفي ففر مديريفة تربيفة لفواء 

( معلمفة، 72القويسمة التابعة لمحافظة العاصمة عمان، إذ تفم ا تيفار عيدفة عشفوائية بلفه عفددها )

 (:1اء توزيض عيدة الدراسة كما فر الجدول )%( من المجتمض األصلر، وج71وبدسبة )

  صفتوزيض أفراد عيدة الدراسة وفق متغيري الخبر  وال (:1جدول )

 النسبة العدد فئات المتغير المتغير

 05 43 31 سدوات 5أقل من  الخبر 

 9 56 41 سدوات 5-10

 %100 72 المجموع

 16 29 21 األول األساسر فالص

 05 43 31 الالاير األساسر

 77 27 20 الالالث األساسر

 %100 72 المجموع
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 الدراسة  أداة

بالرجوع إلي األدب الدظفري والدراسفات السفابقة المتعلقفة باسفتراتيجيات الفتعلم  قام الباحالان

  (Al-Qahtani, 2009)ر و(Caningliam & Meadows, 2018)والتعلففيم، كدراسففة 

والفففتعلم ففففر  ،جفففاالت وهفففر: التفففدريا المباشفففرمكويفففة مفففن ةثةفففة م  اسفففتبايه وصفففمم الباحالفففان

مجموعات، وحل المشكثت، يددرج تحت كل مدها عدد ا من الفقرات المدتميفة إليهفا، وبلفه عفددها 

، وأصففبحت بصففورتها الدهائيففة بعففد الحفف   والتعففديل واإل ففافة (29فففر صففورتها األوليففة مففن )

%(، وهمفا: 80بة أكالفر مفن )( فقر ، بعفد حف   فقفرتين حصفلت علفي إجمفاع المحكمفين بدسف27)

توفر استراتيجية العمل ففر مجموعفات الوقفت،  تعمفل اسفتراتيجية التفدريا المباشفر علفي زيفاد  

( 9تفاعففل الطلبففة فيمففا بيففدهم، ووزعففت الفقففرات علففي ةففثث اسففتراتيجيات: التففدريا المباشففر )

 ( فقر  11( فقرات، وحل المشكثت )7فقرات، والتعلم فر مجموعات )

)درجففة كبيففر  جففد ا، درجففة  :لكففل فقففر  علففي الدحففو ااتففر مسففتويات  مسففةتمففاد وجففرى اع

(  1، 2، 3، 4، 5)كبير ، بدرجة متوسطة، بدرجة قليلة، بدرجة قليلة جدا(، ولها األوزان ااتية: 

(، 33 2ولغايات تفسير يتائج الدراسة تم اعتماد التدرج الالثةر ااتفر: درجفة مدخفضفة )أقفل مفن 

 (  5  -68 3مرتفض )ودرجة (، 67 3 – 34 2)متوسطة درجة 

 الدراسة صدق وثبات أداة

 ففر مدفاهج وطفرق التفدريا محكمفين متخصصفينبصيغتها األولية علي  عر ت االستباية

( أعضففاء هييففة تففدريا متخصصففين فففر مدففاهج وطرائففق 5) مففدهم ،( محكففم11والبففاله عففددهم )

الالثةفة األولفي، وةفثث معلمفات ممفن  التدريا، وةثةة مشفرفين تربفويين مفن مشفرفر الصففو 

آرائهفم ففر مفدى و فو  مجفاالت االسفتبيان  وطلفر إلفيهم إبفداء يدرسَن الصفو  الالثةة األولي،

لتصفبح  ا ة بعفد الفقفراتتفم تعفديل صفيذلفك    وففر  فوءومداسبتها مض الفقرات المدتميفة إليهفا

  ثةة مجاالتموزعة علي ة ( فقر 27االستبايه بصورتها الدهائية مكويه من )

( 25علي عيدة استطثعية من  ارج الدراسة وبلغفت ) ها تم تطبيق االستبايةوللت كد من ةبات

(، 78 0ا ومعلمة، وجرى حساب معامل االرتباط بيرسون بين درجاتهم فر المرتين إذ بلفه )معلم  

( لفددا  82 0يقة االتساق الدا لر حسر معادلة كرويباخ ألفا، إذ بله )وحساب معامل الالبات بطر

 مقبول أل را  الدراسة  ككل، وهر قيمة

 نتائج الدراسة ومناقشتها

 جرى عر  يتائج الدراسة فر  وء أسيلتها علي الدحو ااتر: 

ما استراتيجيات تعلم األطفال وتعليمهم الشائعة لدى معلمفر  النتائج المتعلقة بالسؤال األول:

 الصفو  الالثةة األولي من وجهة يظرهم؟



 "......استراتيجيات تعلم األطفال وتعليمهم الشائعة لدى ـــــــــــ "ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1652

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2020( 9)34مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد 

حساب المتوسط الحسابر وااليحرا  المعياري إلجابات أفراد عيدة جابة عن السؤال تم ولإل

 ( يبين ذلك:2، جدول )مجاالتها التر تقيا درجة توظيف االستراتيجيات الدراسة عن

المتوسففطات الحسففابية وااليحرافففات المعياريففة إلجابففات أفففراد عيدففة الدراسففة عففن : (2جتتدول )

  الدراسة واألداء كل مرتبة تدازليا مجاالت

 توظيفدرجة ال االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االستراتيجية الرتبة

 متوسط 31 0 41 3 التدريا المباشر 1

 متوسط 413 0 68 2 التعلم فر مجموعات 2

 مدخفضة 23 0 7 1 حل المشكثت 3

 متوسط 0.317 2.59 الكلي

 تراوحفتمتفاوتفة، إذ  أففراد عيدفة الدارسفة عفن أدا  الدراسفة( إجابفات 2يظهر من الجدول )

(، وجففاءت بالمرتبففة األولففي اسففتراتيجية التففدريا المباشففر 7 1 – 41 3بففين ) األوسففاط الحسففابية

( وبدرجة متوسطة، وفر المرتبة الالايية استراتيجية التعلم ففر مجموعفات 41 3بمتوسط حسابر )

، وفففر المرتبففة الالالالففة اسففتراتيجية حففل المشففكثت ( وبدرجففة متوسففطة68 2وبمتوسففط حسففابر )

( بدرجفة 59 2( بدرجة مدخفضة، وبله المتوسط الحسابر لدداء الكلفر )7 1وبمتوسط الحسابر )

 متوسطة 

المعيفاري إلجابفات إففراد عيدفة الدراسفة عفن  اتالحسابية وااليحرافف اطوسكما تم حساب األ

 ( يبين ذلك 5-3، والجدول )سةيجية من استراتيجيات الدرافقرات كل استرات

المتوسطات الحسابية وااليحرافات المعيارية إلجابات أفراد عيدة الدراسة عن فقرات : (3جدول )

  استراتيجية التدريا المباشر مرتبة تدازليا

 رقم الفقرة الفقرة الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 لتوظيفا

 مرتفض 01 0 5 4 المباشر أحرص علي تفعيل التدريا 6 1

يساعد التدريا المباشر بصور  مدتظمة  4 2

وبفاعليففففة علففففي التركيففففز فففففر الموقففففف 

 الصفر 

 مرتفض 12 0 3 4

يتم التركيز علفي الجوايفر االيفعاليفة ففر  9 3

 التدريا المباشر

 مرتفض 45 0 8 3

اربففط بففين مراحففل الففدرا جميعهففا فففر  5 4

 التدريا المباشر

 متوسط 3 0 6 3

اعففففر  المعلومففففات والخبففففرات التففففر  7 5

 التدريا أةداءيتضمدها المدهج 

 متوسط 02 1 4 3
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 2020( 9)34لد م اإلنسانية( المجاث )العلولألبح مجلة جامعة النجاح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (3    تابض جدول رقم )

 رقم الفقرة الفقرة الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التوظيف

أو ح وأفسر ما هو  امد علي الطلبة  8 6

 فر التدريا المباشر

 متوسط 15 0 2 3

علفففي مشفففاركة المتعلمفففين ففففر  أحفففرص 2 7

 شر  مو وع ما أو تقديم مهمة تعليمية

 متوسط 36 0 89 2

أقدم المهمة التعليمية عن طريق العر   1 8

الشفففففوي المسففففتمر القففففائم علففففي تدظففففيم 

 األفكار وتسلسلها

 متوسط 15 0 6 2

أطفر  مجموعففة مففن األسففيلة التففر تففدور  3 9

أو حول األفكار الرئيسة للمهمة التعليمية 

 مو وع الدرا

 متوسط 26 0 4 2

 متوسط 0.31 3.41 الكلي

( أن فقرات مجال التدريا المباشر تراوحت المتوسطات الحسفابية بفين 3يظهر من جدول )

( "أحففرص علففي تفعيففل التففدريا المباشففر" 6(، وجففاءت بالمرتبففة األولففي الفقففر  )4 2 – 5 4)

"يسففاعد التففدريا  (4) الالاييففة الفقففر  ( وبدرجففة مرتفعففة،  وفففر المرتبففة5 4بمتوسففط حسففابر )

 (3 4) المباشففر بصففور  مدتظمففة وبفاعليففة علففي التركيففز فففر الموقففف الصفففر" بمتوسففط حسففابر

( "أطر  مجموعة من األسيلة التفر تفدور حفول 3وبدرجة مرتفعة، وفر المتربية األ ير  الفقر  )

( وبدرجفففة 4 2سفففابر )األفكفففار الرئيسفففة للمهمفففة التعليميفففة أو مو فففوع الفففدرا" وبمتوسفففط ح

"أقفدم المهمفة التعليميفة عفن طريفق العفر   (1) متوسطة، وجاء فر المرتبة قبفل األ يفر  الفقفر 

( وبدرجفة متوسفطة   6 2) الشفوي المستمر القائم علي تدظيم األفكار وتسلسلها" بمتوسط حسابر

 ( وبدرجة متوسطة 41 3وبله المتوسط الحسابر الكلر للمجال )

توسطات الحسابية وااليحرافات المعيارية إلجابات أفراد عيدة الدراسة عن فقرات الم: (4جدول )

  التعلم فر مجموعات مرتبة تدازليا استراتيجية

 رقم الفقرة الفقرة الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التوظيف

احففرص علففي تقسففيم المهمففات التعليميففة  3 1

 علي المتعلمين فر مجموعات

 مرتفض 32 0 9 3

أشففجض الطلبففة علففي المرويففة فففر العمففل  5 2

 بالتعلم الجماعر 

 مرتفض 25 0 7 3
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 (4    تابض جدول رقم )

 رقم الفقرة الفقرة الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التوظيف

الففتعلم فففر مجموعففات يسففاعد فففر تقففويم  7 3

 الدرا بشكل فعال

 متوسط 02 1 5 3

المكفففان والوقفففت المداسفففبين لفففدى  أوففففر 6 4

 استخدام التعلم فر مجموعات

 متوسط 45 0 2 3

تحقففق أ ففرا  التعلففيم الجيففد بمسفففاعد   1 5

 الطلبة من  ثل المجموعات 

 متوسط 12 0 9 2

أعطفففر كفففل طالفففر مهمفففة تعليميفففة ففففر  4 6

 المجموعة الواحد 

 مدخفد 01 0 6 2

أشفففففكل المجموعفففففات وففففففق الدشفففففاطات  2 7

 ةالمستهدف

 مدخفد 21 0 2 2

 متوسط 0.413 2.68 الكلي

( أن فقففرات اسففتراتيجية الففتعلم فففر مجموعففات تراوحففت متوسففطاتها 4يتبففين مففن جففدول )

 ( "احفرص علفي تقسفيم المهمفات3(، وجاءت بالمرتبفة األولفي الفقفر  )2 2 – 9 3بين ) الحسابية

رجفة مرتفعفة، وففر المرتبفة ( وبد9 3مجموعات" بمتوسفط حسفابر ) التعليمية علي المتعلمين فر

( 7 3) "أشجض الطلبة علي المروية فر العمل بالتعلم الجماعر" بمتوسط حسابر (5) الالايية الفقر 

( "أشفففكل المجموعفففات وففففق الدشفففاطات 2وففففر المتربيفففة األ يفففر  الفقفففر  ) وبدرجفففة مرتفعفففة 

 (4) ر  الفقففر ( وبدرجففة مدخفضففة، وفففر المرتبففة قبففل األ يفف2 2المسففتهدفة" وبمتوسففط حسففابر )

 ( وبدرجففة مدخفضففة،6 2) أعطفر كففل طالففر مهمففة تعليميففة فففر المجموعففة الواحففد " وبمتوسففط"

 ( وبدرجة متوسطة 68 2وبله المتوسط الحسابر الكلر الستراتيجية التعلم فر مجموعات )

 المتوسطات الحسابية وااليحرافات المعيارية إلجابات أفراد عيدة الدراسة عن فقرات: (5جدول )

  حل المشكثت مرتبة تدازليا استراتيجية

 رقم الفقرة الفقرة الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التوظيف

اعتقففد بففان الطلبففة عدففدما يقومففون بحففل  9 1

 مشكلة ما يشعرون ب همية ما يتعلمون

 متوسطة 13 0 2 3

إكسففففففاب الطلبففففففة للمهففففففارات العلميففففففة  3 2

ثزمففة لهففم لحففل والمعرفيففة األساسففية ال

 المشكلة

 متوسطة 01 0 7 2
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 (5    تابض جدول رقم )

 رقم الفقرة الفقرة الرتبة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة 

 التوظيف

تسففاعد اسففتراتيجية حففل المشففكثت فففر  6 3

 زياد  ةقة المتعلمين ب يفسهم 

 مدخفضة 42 0 4 2

أوظففف الدشففاط الفف هدر لففدى الطلبففة فففر  2 4

 المشكلة  حل

 مدخفضة 25 0 9 1

إيصففال الطلبففة إلففي حالففة اتففزان معرفففر  7 5

 عقلر عدد حل المشكلة

 مدخفضة 2 0 7 1

أحففرُص عدففد اسففتخدام اسففتراتيجية حففل  1 6

المشكثت علي زيفاد  قفدر  الطلبفة علفي 

 اتخاذ القرار

 مدخفضة 11 0 5 1

تسففاعد اسففتراتيجية حففل المشففكثت فففر  4 7

 الدراسيةالتعامل مض المواد 

 مدخفضة 36 0 3 1

تعمففل اسففتراتيجية حففل المشففكثت علففي  11 8

إكساب الطلبة مهارات تفكيرية تفيفده ففر 

 مجاالت حياتهم المختلفة

 مدخفضة 01 0 2 1

باسففتراتيجية حففل المشففكثت أحتففاج إلففي  5 9

 عمليات عقلية كالير 

 مدخفضة 52 0 1 1

اعتمفففد ففففر اسفففتراتيجية حفففل المشفففكثت  8 10

لسففلة مففن العمليففات التففر تففؤدي علففي س

 للوصول إلي الحل

 مدخفضة 41 0 9 0

أيفففوع األفكفففار والمشفففكثت التفففر أقفففوم  10 11

بطرحهففففا أمففففام  الطلبففففة لففففدى اسففففتخدام 

 استراتيجية حل المشكثت

 مدخفضة 12 0 87 0

 منخفضة 0.23 1.70 الكلي

ها الحسففابية بففين ( أن فقففرات اسففتراتيجية حففل المشففكثت تراوحففت متوسففطات5يبفين جففدول )

( "اعتقففد بففان الطلبففة عدففدما يقومففون بحففل 9(، وجففاءت بالمرتبففة األولففي الفقففر  )87 0 – 2 3)

( وبدرجفة مرتفعفة، وففر المرتبفة 2 3بمتوسفط حسفابر ) مشكلة ما يشعرون ب هميفة مفا يتعلمفون"

لهففم لحففل إكسففاب الطلبففة للمهففارات العلميففة والمعرفيففة األساسففية الثزمففة " (3) الالاييففة الفقففر 

( "أيفوع 10وففر المتربيفة األ يفر  الفقفر  ) ،( وبدرجفة متوسفطة7 2) المشكلة" بمتوسط حسفابر

األفكففار والمشففكثت التففر أقففوم بطرحهففا أمففام الطلبففة لففدى اسففتخدام اسففتراتيجية حففل المشففكثت" 

أعتمفد ففر " (8) وففر المرتبفة فبفل األ يفر  الفقفر  ( وبدرجفة مدخفضفة،87 0وبمتوسط حسابر )
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تراتيجية حفل المشفكثت علفي سلسفلة مفن العمليفات التفر تفؤدي للوصفول إلفي الحفل" بمتوسفط اس

 ( وبدرجة مدخفضة 70 1وبله المتوسط الحسابر الكلر ) ( وبدرجة مدخفضة 9 0) حسابر

 (Aziz & Mahdi, 2012)عزيفز ومهفدي وتتفق هف ه الدتيجفة مفض مفا توصفلت لفه دراسفة 

 الستراتيجية حل المشكثت، وك لك مفض دراسفة القحطفايروالتر أظهرت تدير توظيف المدرسين 

(Al-Qahtani, 2009 التففر أظهففرت تففدير توظيففف المعلمففين السففتراتيجيتر حففل المشففكثت )

التففر كشفففت عففن  Al- Qarhi, 2010)والفتعلم فففر مجموعففات، وتختلففف مففض دراسففة القفارحر )

  تدير تطبيق االستراتيجيات فر الواقض العملر

الدتيجة الدر لم تصل إلي المستوى الم مول إلي تمسك المعلمفات بفالطرائق ويمكن عزو ه ه 

التقليديةر يظرا  لسهولة تدفي ها فر ظل ارتفاع أيصبة المعلمفات مفن الحصفص اليوميفة،  وارتففاع 

أعففداد الطلبففة فففر الشففعر الصفففية الفف ي يُعيففق تدفيفف  بعففد االسففتراتيجيات التعليميففة، إ ففافة إلففي 

ريففة التففر يكلفففن بهففا كالمداوبففة وتربيففة الصفففو  والمشففاركة فففر الدشففاطات بعففد األعمففال اإلدا

المدرسية المختلفة  وقد يكون من األسفباب عفدم وعفر المعلمفات ب هميفة االسفتراتيجيات التعليميفة 

وايعكاسها علي شخصية المتعلم،  وك لك عدم كفاية أو فاعلية التدرير ال ي تتلقاه المعلمات سواء 

أةدائها، ويضا  إلي ذلفك طبيعفة المدفاهج األردييفة التفر تتفابض  البفا  مفن حيفث الكفم قبل المهدة أو 

وليا الدوع  أةداء التدفي ، فالمعلمة يسعي إلي إيهاء الماد  الدراسية  من الفتر  الزمدية المحدد ، 

 بوي  وقلة عدد الزيارات اإلشرافية للمعلمات يظرا  لكالر  األعباء الملقا  علي عاتق المشر  التر

هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية فر استراتيجيات تعلفم  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

 5األطفال وتعليمهم الشائعة لدى معلمر الصفو  الالثةفة األولفي تعفزى لمتغيفر الخبفر  )أقفل مفن 

 سدوات(؟ 5سدوات، أكالر من 

رافففات المعياريففة لففدرجات لإلجابففة عففن السففؤال تففم اسففتخدام المتوسففطات الحسففابية وااليحو

 ( يبين ذلك:6أفراد عيدة الدراسة متغير الخبر ، جدول )

توظيففف اسففتراتيجيات تعلففم المتوسففطات الحسففابية وااليحرافففات المعياريففة لدرجففة : (6جتتدول )

  الخبر وفق متغير وتعليمهم  األطفال

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرة

 13 0 65 3 31 سدوات 5أقل من 

 23 0 87 3 41 سدوات 5أكالر من 

 0.18 3.76 72 الكلي

أقفل  لف وي الخبفر درجة توظيف استراتيجيات تعلفم األطففال وتعلفيمهم أن ( 6الجدول ) يبين

(  وهو أقل مفن المتوسفط الحسفابر لخبفر  أكالفر 13 0( وبايحرا  معياري )65 3سدوات ) 5من 

(  وللتعففر  علففي دالالت الفففروق 23 0معيففاري ) ( وبففايحرا 87 3سففدوات الفف ي بلففه ) 5مففن 



 1657ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أحمد داود، وعبد السالم الجعافرة

 2020( 9)34لد م اإلنسانية( المجاث )العلولألبح مجلة جامعة النجاح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جرى استخدام تحليل التباين األحادي لدرجات أفراد عيدفة الدراسفة عفن متغيفر الخبفر ، والجفدول 

 ( يبين ذلك:7)

وفففق توظيففف اسففتراتيجيات تعلففم األطفففال وتعلففيمهم تحليففل التبففاين األحففادي لدرجففة : (7جتتدول )

  الخبر متغير 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة )ف(

الداللة 

 اإلحصائية

 02 0 73 0 345 0 1 345 0 بين المجموعات

 472 0 70 152 23 دا ل المجموعات

 71 المجموع

( دالالت الفروق باستخدام تحليفل التبفاين األحفادي، إذ لفم يظهفر ففروق 7يثحظ من جدول )

جة توظيف اسفتراتيجيات تعلفم األطففال وتعلفيمهم، إذ بلغفت قيمفة ) ( ذات داللة إحصائية فر در

(، ويتبين أيها قيم  ير دالفة إحصفائي ا، وتتففق هف ه الدتيجفة مفض 02 0( وعدد مستوى داللة )73 0)

وتختلفف مفض  ،(Abu Sneineh & Abu Awwad, 2010)يتائج دراسة أبو سديدة وأبو عفواد 

 لتر أظهرت وجود فروق دالة إحصائيا  ا (Saleh, 2016) يتائج دراسة صالح

ويمكن تفسير ه ه الدتيجة ب ن جميض المعلمات  ضعن لبرامج تدريبية موحد  من قبل وزار  

التربية والتعليم، قبل مباشر  العمل وأةدائهر وله ا فالخبر  الداتجة عن الدورات التدريبية قد تكفون 

وات بل بمفدى اهتمفام وجديفة المعلمفة ففر مجفال متقاربة بيدهن، وقد تكون الخبر  ليست بعدد السد

تطففوير قففدراتها التعليميففة، ويضففا  إلففي ذلففك أيهففنة يعملففن فففر بييففة تعليميففة متقاربففة إلففي حففد  مففا، 

وبالتفالر فففان المعرفففة لففديهن  البفا  مشففتركة كففويهن كفف لك درسفن فففر الجامعففة مقففررات أو مففواد 

 جيات التدريا  إجبارية  من  طة الجامعة تدعم تمكدهم الستراتي

هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية فر استراتيجيات تعلفم  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:

األطفال وتعليمهم الشائعة لدى معلمات الصفو  الالثةة األولي تعزى لمتغير الصف )أول، ةاير، 

 ةالث(؟

معياريففة لففدرجات ولإلجابففة عففن السففؤال تففم اسففتخدام المتوسففطات الحسففابية وااليحرافففات ال

 ( يبين ذلك:8أفراد عيدة الدراسة متغير الصف، جدول )
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توظيففف اسففتراتيجيات تعلففم المتوسففطات الحسففابية وااليحرافففات المعياريففة لدرجففة (: 8جتتدول )

 الصف وفق متغير األطفال وتعليمهم 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الذي تدرسه المعلمة الصف

 13 0 20 3 21 الصف األول

 23 0 11 3 31 الصف الالاير

 18 0 09 3 20 الصف الالالث

 0.18 3.13 72 الكلي

( أن درجفة توظيفف اسفتراتيجيات تعلفم األطففال وتعلفيمهم لفدى معلمفات 8يتبين من جفدول )

(، ففر حفين جفاء 13 0( وبايحرا  معيفاري )20 3) طلبة الصف األول، جاء متوسطها الحسابر

(، وأمففا معلمففات 23 0وبففايحرا  معيففاري ) (11 3) لمعلمففات الصففف الالففاير المتوسففط الحسففابر

(، ويتبففين أن هدففاا 18 0، وبففايحرا  معيففاري )(09 3) الصففف الالالففث جففاء متوسففطه الحسففابر

داللفة هف ه الففروق جفرى اسفتخدام تحليفل التبفاين فروقا  ظاهرية بفين الصففو  الالثةفة، ولمعرففة 

 ( يبين ذلك:9راسة عن متغير الصف، وجدول )األحادي لدرجات أفراد عيدة الد

وفففق توظيففف اسففتراتيجيات تعلففم األطفففال وتعلففيمهم تحليففل التبففاين األحففادي لدرجففة (: 9جتتدول )

 الصف متغير 

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 )ف(

الداللة 

 اإلحصائية

 01 0 96 0 315 0 1 315 0 بين المجموعات

 325 0 70 124 22 دا ل المجموعات

 71 المجموع

( عفدم وجفود ففروق ذات داللفة إحصفائية ففر درجفة توظيفف المعلمفات 9يتبين مفن جفدول )

( وعدفد 96 0الستراتيجيات تعلم األطفال وتعليمهم،  تُعزى لمتغيفر الصفف، إذ بلغفت قيمفة ) ( )

 (  01 0مستوى داللة )

ر عفدم وجفود ففروق بفين معلمفات الصففو  الالثةفةر لطبيعفة ويمكن تفسير ه ه الدتيجة، وهف

إعداد معلمفات هف ه الصففو  الالثةفة اللفواتر يتلقفين تفدريبا  موحفدا  للصففو  الالثةفة بشفكل عفام، 

وليا كل صف علفي ايففراد، كفويهن مفؤهثت لتفدريا أي صفف مفن الصففو  الالثةفة األولفي، 

ة حسففر مقتضففيات واقففض المدرسففة، دون وأحيايففا  تففدرا المعلمففة أي صففف مففن الصفففو  الالثةفف

 االلتزام بصف محدد أةداء الخدمة فر التعليم 
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 2020( 9)34لد م اإلنسانية( المجاث )العلولألبح مجلة جامعة النجاح ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 التوصيات

 فر  وء يتائج الدراسة يوصر الباحالان بااتر:

عقد دورات تدريبية لمعلمات الصفو  الالثةة األولي فر مجال توظيف استراتيجيات التعلفيم   1

 والتعلم الحديالة فر المواقف الصفية 

دميفة االتجاهفات االيجابيفة لفدى معلمفات الصففو  الالثةفة األولفي يحفو توظيفف العمل علي ت  2

 االستراتيجيات الحديالة 

 رور  ت كيد أصحاب القفرار علفي معلمفات الصففو  الالثةفة األولفي بتوظيفف اسفتراتيجية   3

حل المشكثت فر العملية التعليمية التعلميةر يظرا  ألهميتها لفدى الطالفر ففر مجفاالت حياتفه 

 تلفة المخ

إجفففراء المزيفففد مفففن الدراسفففات التفففر تتدفففاول اسفففتراتيجيات التفففدريا المختلففففة، ففففر  فففوء   4

 استراتيجيات لم تتداولها الدراسة الحالية وفر  وء متغيرات وبييات أ رى 

 الشكر

 الشكر الجزيل لجامعة الزرقاء علي دعم ه ا البحث 
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