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:امللخص
ىدؼ ىذا البحث إلى التعرؼ عمى درجة وعي معممي المرحمة األساسية العميا بمبادئ
) معمما ومعممة طُبؽ424(  وتكونت عينة البحث مف،تسريع التعمـ في ضوء بعض المتغيرات

 وبينت النتائج أف لدى معممي،عمييـ مقياس يحوي عمى مبادئ تسريع التعمـ السبعة

،المرحمة األساسية العميا وعياً مرتفعاً بأف العواطؼ االيجابية تعمؿ عمى تحسف عممية التعمـ
ويسرعيا وىـ يعمموف أيضا أف التعمـ يحدث عف طريؽ الممارسة
ُ واف التعاوف يزيد منيا
 ومف جانب آخر تبيف أف المعمميف الذكور عمى وعي بمبادئ تسريع،والتطبيؽ وبتغذية راجعة

 وأنو ال يوجد فرؽ بيف المعمميف والمعممات بإختالؼ،التعمـ مقارنة بالمعممات اإلناث
 وفي ضوء ذلؾ قُدمت،تخصصاتيـ وخبراتيـ ومؤىالتيـ في وعييـ بمبادئ تسريع التعمـ

.بعض االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

. معممي المرحمة األساسية العميا، تسريع التعمـ:الكممات الدالة

Degree of the Upper Basic Stage Teachers' Awareness of the
Principles of Accelerating Learning in the Light of some
Variables
Abstract
The aim of this research is to identify Degree of the upper basic
stage teachers' awareness of the principles of accelerating learning in the
light of some variables. The sample consisted of (424) male and female
teachers. To collect data, the researcher implemented a scale containing
the seven principles of accelerating learning. Results showed that upper
basic stage teachers have a high awareness that positive emotions do
improve the learning process, and that cooperation increases and
accelerates it. They also know that learning occurs through practice and
application with feedback. On the other hand, it was found that male
teachers are aware of the principles of accelerating learning compared to
female teachers. There is no difference between male and female teachers
due to specializations, experiences and qualifications in their awareness of
the principles of accelerating learning. In the light of these results, some
recommendations and suggestions were presented.
Key words: Accelerating learning.
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املكدمة:
بزغػػت فكػػرة تسػػريع الػػتعمـ فػػي الخمسػػينيات مػػف القػػرف العشػػريف عمػػى يػػد العػػالـ جػػورج
لوزانوؼ في كتابو(التعمـ الخارؽ) مف خػالؿ تعمػيـ المغػة االنجميزيػة عمػى مجموعػة مػف الطمبػة
البمغارييف لتعمـ االنجميزية كمغة أجنبيػة ،ومػف خػالؿ تجربتػو تبػيف لػو أف الطمبػة يمكػنيـ تعمػـ
المغة االنجميزية بكؿ يسر وسيولة عندما تتداخؿ عوامؿ وأساليب وطرؽ وأدوات معينة أظيػرت
فمسفة تسريع التعميـ.
وبما أف البشر ال يتعمموف بنمط واحد بمعنى ال توجد طريقة مثمى تصمح لكافة المواقػؼ
التعميمية ولكافة الطمبة ،وأف ىناؾ فروؽ فردية ولكؿ طالػب أنمػاط تعمػـ مختمفػة بشػكؿ مػا عػف
غيره (أبو عقيؿ ،)2104 ،فجاءت فكرة تسريع التعمـ والتي تقػوـ عمػى تنشػيط منػاطؽ مختمفػة
مف دماغ الطالب باستخداـ تقنيات مختمفة ،بتوظيؼ جانبي الدماغ األيمف واأليسر.
وقد أورد ( )Meier,2000العديد مف العوامؿ المػؤثرة فػي فمسػفة تسػريع الػتعمـ منيػا:
تطػػور األبحػػاث المتعمقػػة بالػػدماغ والػػتعمـ التػػي بينػػت أف الػػتعمـ يكػػوف أفضػػؿ فػػي حالػػة اسػػتثارة
المشػػاعر والحػواس ،وأيضػػا ظيػػور النظريػػات اإلنسػػانية فػػي عمػػـ الػػنفس ،وتػػـ اعتمػػاد الطريقػػة
اإلنسػػػػػػانية المعروفػػػػػػة ب( )Suggestopdiaوىػػػػػػي ضػػػػػػمف ثالثػػػػػػة مكونػػػػػػات أساسػػػػػػية
( :)Birkholz,2002االسترخاء أثناء عممية التعمـ والبعد عف كؿ مػا يعرقػؿ التعمػيـ كػالتوتر
والخوؼ ،واسػتخداـ معينػات تدريسػية (مسػاعدات) تثيػر الػدماغ وتجعمػو أكثػر فعاليػة ،واإليحػاء
ومحاولة إثارة التفكير ،وقد ظيرت العديد مف الجمعيات التي تنادي بتسريع التعميـ مثػؿ جمعيػة
التعمػػػيـ والػػػتعمـ المتسػػػارع ( ،)SALTوجمعيػػػة المػػػتعمـ المػػػؤثر الفعػػػاؿ ( ،)SEALوالجمعيػػػة
األلمانية لمتعميـ التجريبي (( ،)DSGLالموجي( ،)2107،النذير وآؿ شديد.)2107 ،
وقػػد حػػدد االتحػػاد الػػدولي لتسػػريع الػػتعمـ ( International Alliance for
 )learning,2003عشرة عناصر لتسريع التعمـ ىي :معمومات عف دمػاغ اإلنسػاف ،والحالػة
االنفعالية ،وبيئػة الػتعمـ ،وادوار كػؿ مػف الموسػيقى والفنػوف ،والدافعيػة الذاتيػة ،وأنمػاط الػتعمـ،
والذكاءات المتعػددة ،والتخيػؿ والتشػبييات ،واالقتراحػات ،والػتعمـ التعػاوني ،والتحسػيف والنتػائج،
وقػد وضػػعت ىػػذه العناصػػر فػػي ضػوء مبػػادئ حػػددىا سػػميت ( )Smith,1999فػػي االختصػػار
التالي ( )NOLIMITوىي:
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ال بد معرفة الدماغ وكيفية عممو أثناء عممية التعمـ ()Know
يتمقى اإلنساف المعمومة بشكؿ أفضؿ عندما يكوف منفتحا ومرتاحا ()Open
التعمـ بأقصى حد مف خالؿ توفير بيئة مشجعة لعممية التعمـ ()Learning
استخداـ الحواس (األنماط الثالثة لمتعمـ) سمع ،بصر،حس ()INPUT
توظيؼ نظرية الذكاءات المتعددة بعممية التعمـ ()MULTIPLE
تقدير الطالب واستثمار ذلؾ في عممية التعميـ ()INVEST
استخداـ الممارسة والتدريب والبحث عف طرائؽ تعمـ حديثة ()TRY
وفػػػي نفػػػس السػػػياؽ تعػػػددت تقسػػػيمات مبػػػادئ تسػػػريع الػػػتعمـ ،فمنيػػػا (أمبػػػو سػػػعيدي
والنقبية :)2109،البيئػة االيجابيػة والمشػاركة الفعالػة مػف قبػؿ الطالػب والتعػاوف االيجػابي بػيف
الطمبػة ،وتنػوع األسػػاليب المسػتخدمة فػي الػػتعمـ ،والػتعمـ يكػػوف فػي بيئتػو الحقيقيػػة ،فػي حػػيف
قدـ مير ( )Meier,2000سػبعة مبػادئ لتسػريع الػتعمـ وىػي التػي تػـ اسػتخداميا فػي البحػث
الحػػالي لوضػػوحيا وشػػموليتيا لموضػػوع تسػػريع الػػتعمـ وىػػي (أمبػػو سػػعيدي :)2104،يتضػػمف
التعمـ باستخداـ كؿ مف العقػؿ والجسػد ،والػتعمـ ابتكػار لممعرفػة ولػيس اسػتيالؾ ليػا ،والتعػاوف
يساعد عمػى الػتعمـ ،ويحػدث الػتعمـ فػي مسػتويات متعػددة فػي الوقػت ذاتػو ،ويحػدث الػتعمـ مػف
الممارسػػة العمميػػة مػػع وجػػود تغذيػػة راجعػػة ،والمشػػاعر االيجابيػػة تسػػاعد عمػػى الػػتعمـ ،والعقػػؿ
التصوري يمتص المعمومات تمقائيا وفي الحاؿ.
ويمر التعمـ السػريع بمراحػؿ ىامػة لحػدوث عمميػة التعمػيـ وىػي (داود :)2109 ،مرحمػة
التحضير وفييا يتـ إثارة الطمبة وتقديـ المشاعر االيجابية مػف خػالؿ بيػاف الفوائػد التػي يجنييػا
المػػتعمـ وبنػػاء الشػػعور االجتمػػاعي االيجػػابي وأىػػداؼ ذات معنػػى ،والمسػػاعدة فػػي البعػػد عػػف
المخػاوؼ والتػػوتر والتشػجيع عمػػى التعمػيـ ،ومػػف ثػـ مرحمػػة العػرض وفييػػا يػتـ مسػػاعدة الطمبػػة
لمواجيػػة المعمومػػات الجديػػدة بطريقػػة ممتعػػة وتسػػتثير الحػواس لػػدييـ وذلػػؾ عػػف طريػػؽ تقػػديـ
التفاعػػؿ االيجػػابي والعمػػؿ الجمػػاعي التعػػاوني واسػػتخداـ الػػتعمـ فػػي العػػالـ الحقيقػػي واسػػتخداـ
أدوات تحفيزية مساعدة لمعرض (أمبو سعيدي ،)2104،وتأتي بعد ذلػؾ مرحمػة التمػريف وفييػا
يػػتـ مسػػاعدة الطمبػػة عمػػى تكػػويف الميػػارات والمعمومػػات الجديػػدة بصػػورة متكاممػػة فػػي عقػػوليـ
ودمجيػػا فػػي مخػػزونيـ المعرفػػي السػػابؽ وذل ػؾ مػػف خػػالؿ تقػػديـ نشػػاطات لمعالجػػة المعطيػػات
وتقديـ تغذية راجعة وأنشطة تحاكي العالـ الحقيقي مع حػوارات وتفكيػر وتحميػؿ والعػاب تعميميػة
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ومراجعة جماعيػة تعاونيػة ،مػع بنػاء المعرفػة والميػارات (القػواس ،)2102،وفػي مرحمػة األداء
يػػتـ مسػػاعدة الطمبػػة عمػػى تطبيػػؽ الميػػارات والمعػػارؼ مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ التطبيػػؽ المباشػػر
ونشاطات وتعزيزات ومتابعة مسػتمرة وتقيػيـ لػدداء النػاتج ،وتػزداد القناعػات حػوؿ فوائػد الػتعمـ
السػػريع والػػذي يمتػػاز بالعديػػد مػػف الخصػػائص منيػػا :تصػػميـ الب ػرامج التعميميػػة بشػػكؿ أسػػرع
وتحسػػيف الػػتعمـ ،ويولػػد مخيمػػة الطالػػب اإلبداعيػػة ،وتػػوفير الوقػػت والم ػوارد وتقػػديـ طمبػػة أكثػػر
إبداعا وانتاجا (عبد الحميد.)2104،
وعمػػى الطالػػب فػػي ىػػذا الػػتعمـ أف يضػػع نصػب عينيػػو عمػػى النتػػائج التػػي يجػػب أف يصػػؿ
إلييا ،فيذا التعمـ ىو تعمـ طبيعي يعتمد عمى البيئػة المحيطػة والتفاعػؿ معيػا ،واإلدراؾ الػواعي
إلمكانيات الطمبة وتوسيع مفػاىيـ واإلحسػاس باإلنجػاز والتقػدـ ،فمػيس الػتعمـ رياضػة يشػاىدىا
الطالب بؿ ىو رياضة يمعبيا وبشكؿ فعاؿ ،فالتعمـ السريع يميؿ إلى استخداـ النشػاطات ولػيس
عمى المحاضرات والشروح وىذا الػتعمـ يقػاس بالنتػائج (ابوعقيػؿ،)2104 ،واالنعكػاس الحقيقػي
لمػػتعمـ ،فالعديػػد مػػف المفػػاىيـ والحقػػائؽ والميػػارات ندرسػػيا بمعػػزؿ عػػف السػػياؽ الػػرئيس الػػذي
وجػػدت فيػػو وفػػي ىػػذه الحالػػة تكػػوف ىػػذه المفػػاىيـ صػػعبة الفيػػـ وسػػريعة التطػػاير مػػف دمػػاغ
الطالب.

الدراسات السابكة:
تمكف الباحث مف الرجوع إلى بعض الدراسات ذات العالقة بالموضوع وىي كما يمي:
وفي دراسة داود ( )2109والتػي ىػدفت إلػى معرفػة أثػر توظيػؼ إسػتراتيجية التسػريع
المعرفي في تنمية عمميات العمـ والتفكير العممي في العموـ لػدى الطػالب مرتفعػي التحصػيؿ فػي
الصؼ الثامف األساسي بغزة ،تكونت العينػة مػف ( )99طالبػا وطالبػة ،حيػث وزعػت العينػة إلػى
مجموعتيف :تجريبية عػددىا( )24طالبػاً درسػت وفػؽ إسػتراتيجية التسػريع المعرفػي ،ومجموعػة

الدرسة عمػى اختبػار لمتفكيػر
ضابطة ( )24طالباً درست وفقاً لمطريقة التقميدية ،وشممت أدوات ا

العممي ،واختبار لعمميات العمػـ ،وتوصػمت الدراسػة إلػى النتػائج التاليػة :توجػد فػروؽ ذات داللػة
إحصائية بيف طالب المجموعتيف الضابطة والتجريبية في اختبار التفكير العممػي البعػدي لصػالح
المجموعػة التجريبيػة ،وتوجػد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية بػيف طػالب المجمػوعتيف الضػابطة
والتجريبية في اختبار عمميات العمـ البعدي لصالح المجموعة التجريبية.
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وفػػػي دراسػػػة النػػػذير و أؿ شػػػديد ( )2107والتػػػي ىػػػدفت إلػػػى معرفػػػة أثػػػر التػػػدريس
باستخداـ إستراتيجية الخرائط الذىنية القائمة عمى التعمـ السػريع وفػؽ نمػوذج ( )HTTAعمػى
التحصيؿ في الرياضيات لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي ،وتألفت عينة البحػث مػف ()41
طالبا قسموا إلى مجموعتيف بالتساوي (ضػابطة وتجريبيػة) ،وأظيػرت النتػائج وجػود فػروؽ بػيف
متوسطي درجات المجموعتيف فػي اختبػار التحصػيؿ البعػدي حسػب مسػتويات المعرفػة (التػذكر،
الفيـ ،التطبيؽ ،التحميؿ) لصالح المجموعة التجريبية.
وفػػي دراسػػة المػػوجي ( )2107والتػػي ىػػدفت إلػػى معرفػػة فعاليػػة إسػػتراتيجية تدريسػػية
مقترحة قائمة عمى نموذج التسريع المعرفػي لتنميػة عػادات العقػؿ والتحصػيؿ عمػى العمػوـ لػدى
تالميػػذ المرحمػػة االبتدائيػػة ،وتكونػػت العينػػة مػػف ( )96طالبػػا قسػػموا إلػػى مجمػػوعتيف :تجريبيػػة
( )26طالبػػا وضػػابطة عػػددىا ( )29طالبػػا ،وأشػػارت النتػػائج إلػػى وجػػود فػػروؽ بػػيف متوسػػطات
درجػػات المجمػػوعتيف عمػػى االختبػػار التحصػػيمي البعػػدي لصػػالح المجموعػػة التجريبيػػة ،وأيضػػا
وجود فروؽ بيف متوسطات درجات المجموعتيف عمػى مقيػاس عػادات العقػؿ لصػالح المجموعػة
التجريبية.
وفػػي دراسػػة قػػاـ بيػػا كػػؿ مػػف أمبػػو سػػعيدي ،والنقبيػػة ( )2109لمعرفػػة أثػػر تػػدريس
العمػػوـ باسػػتخداـ نمػػوذج سػػميث وزمالئػػو فػػي تسػػريع الػػتعمـ عمػػى التحصػػيؿ والدافعيػػة الذاتيػػة
لمػػتعمـ لػػدى طالبػػات الصػػؼ العاشػػر بمحافظػػة شػػماؿ الباطنػػة فػػي سػػمطنة عمػػاف ،تكونػػت عينػػة
الدراسة مف ( )61طالبة ،تـ تقسػيـ العينػة إلػى مجمػوعتيف :تجريبيػة تكونػت مػف ( )26طالبػة
تػـ تدريسػػيف بنمػوذج تسػػريع الػتعمـ ،وضػػابطة تكونػت مػػف ( )26طالبػة تػػـ تدريسػيف بػػالطرؽ
السػػػائدة ،وأشػػػارت نتػػػائج الدراسػػػة إلػػػى وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف المتوسػػػطات
الحسػػابية لػػدرجات طالبػػات المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة فػػي التحصػػيؿ ،والدافعيػػة الذاتيػػة
لمػػتعمـ ككػػؿ ،وكػػذلؾ فػػي أبعػػاد المثػػابرة واالسػػتمتاع بػػالتعمـ وحػػب االسػػتطالع لصػػالح المجموعػػة
التجريبية.
وفػي دراسػة الحصػاف ( )2106والتػي كػاف اليػدؼ منيػا معرفػة فعاليػة نمػوذج تسػػريع
تعمـ العموـ المطور في تنمية المفاىيـ الوراثية وتصويب تصوراتيا البديمة لدى طالبػات الصػؼ
الثالث المتوسط ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )91طالبة ،تـ توزيعيف عمػى مجمػوعتيف)21( :
طالبة فػي المجموعػة الضػابطة ،تػـ تدريسػيا بالطريقػة المعتػادة ،و( )21طالبػة فػي المجموعػة
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التجريبية ،وقد أظيػرت النتػائج وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية لصػالح متوسػط المجموعػة
التجريبية (تعزى الستخداـ نموذج تسريع التعمـ) ،وبحجـ أثر مرتفع بمغ (.)9.10
وفػػي دراسػػة أمبػػو سػػعيدي ( )2104التػػي ىػػدفت إلػػى معرفػػة أراء عينػػة مػػف معممػػي
العموـ بسمطنة عماف عف مبػادئ تسػريع الػتعمـ فػي ضػوء بعػض المتغيػرات حيػث تكونػت عينػة
الدراسػػة مػػف ( )241معممػػا لمعمػػوـ مػػف الجنسػػيف ،تػػـ تطبيػػؽ اسػػتبياف لمبػػادئ تسػػريع الػػتعمـ،
وأظيػػرت النتػػائج وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا فػػي آراء معممػػي العمػػوـ تبعػػا لمجػػنس وعػػدـ وجػػود
فروؽ تبعا لمتغيري مؤسسة اإلعداد والخبرة التدريسية.
وفي دراسة قاـ بيػا كػؿ مػف أمبػو سػعيدي والنقبيػة ( )2104والتػي ىػدفت إلػى معرفػة
أثػػر تػػدريس العمػػوـ باسػػتخداـ دورة تسػػريع الػػتعمـ فػػي االتجػػاه نحػػو العمػػوـ ومفيػػوـ الػػذات لػػدى
طالبات الصػؼ العاشػر لمحافظػة شػماؿ الباطنػة فػي سػمطنة عمػاف ،وتكونػت العينػة مػف ()61
طالبػػػة قسػػػمت إلػػػى مجمػػػوعتيف :تجريبيػػػة ( )26طالبػػػة درسػػػف بنمػػػوذج دورة تسػػػريع الػػػتعمـ
وضػػابطة مكونػػة مػػف ( )26طالبػػة درسػػف بالطريقػػة التقميديػػة ،وأشػػارت النتػػائج إلػػى عػػدـ وجػػود
فروؽ في درجات المجموعتيف لالتجػاه نحػو العمػوـ ،وبينػت وجػود فػروؽ لػدرجات المجمػوعتيف
في مفيوـ الذات لصالح المجموعة التجريبية.
وفي دراسة عبد المجيد ( )2104والتي ىدفت لمعرفة اثر اسػتخداـ إسػتراتيجية الويػب
كويسػت ( )Web Questفػي تػدريس حسػاب المثمثػات عمػى تنميػة ميػارات التفكيػر التػأممي
والتعمـ السريع لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي ،تكونت عينة الدراسة مف مجمػوعتيف أحػداىما
تجريبية وعددىا ( )40طالبا درست وفؽ إستراتيجية الويب كويست ،ومجموعة ضػابطة درسػت
بالطريقة المعتادة في التدريس ،وبينت النتػائج إلػى أف اسػتخداـ إسػتراتيجية الويػب كويسػت قػد
أسيمت في تحسيف مستويات ميارات الرؤيػة البصػرية والكشػؼ عػف المغالطػات ووضػع حمػوؿ
مقترحة مقنعػة ،ولػـ تسػاعد فػي تحسػف مسػتوى ميػارات الوصػوؿ إلػى االسػتنتاجات ،وبالنسػبة
لمتغير تسريع الػتعمـ فقػد سػاعدت اإلسػتراتيجية فػي ميػارات القػراءة السػريعة وتصػميـ الخػرائط
الذىنية.
دراسػػػة دؿ سػػػيقؿ ) (Delsiegle,2013الػػػذي ىػػػدؼ إلػػػى التعػػػرؼ عمػػػى اتجاىػػػات
معممػػي الموىػػوبيف نحػػو التسػػريع باسػػتخداـ مقيػػاس تقيػػيـ مػػف ( )7نقػػاط لقيػػاس االىتمامػػات
والمعتقدات حػوؿ التسػريع ،تكونػت العينػة مػف ( )202معممػاً ،وبينػت النتػائج إلػى انػو ال توجػد
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فػػػروؽ فػػػي اتجاىػػػات المعممػػػيف بػػػيف المنػػػاطؽ الريفيػػػة أو الضػػػواحي أو الحضػػػرية ،وكانػػػػت
استراتيجيات التسريع األقؿ شيوعا ىي األسيؿ في التنفيذ ،وكاف المعمموف األكثر اضػطراباً مػف

القضايا االجتماعية وأقؿ اىتماماً بشأف القضايا األكاديمية المتعمقة بالتسريع.

ودراسة كػوري ( )Kori,2013ىػدفت إلػى معرفػة اثػر تسػريع مػادة الرياضػيات عمػى

التحصػػيؿ الدراسػػي لمطمبػػة الموىػػوبيف ،وقػػد أجريػػت الدراسػػة باسػػتخداـ تصػػميـ سػػببي مقػػارف
وكمػي مػع تقييمػػات تجػاه موضػوع التسػػريع وبمغػت العينػة مػػف ( )902طالبػاً ،وأظيػرت النتػػائج

زيػادة طفيفػػة لمطمبػػة المتسػػرعيف الموىػػوبيف فػػي مجػاؿ االنجػػاز وكانػػت ىنػػاؾ فػػروؽ ذات داللػػة
إحصػػائية فػػي نمػػو متوسػػط الػػدرجات لمطمبػػة الموىػػوبيف المتسػػرعيف ،وأظيػػرت ايضػاً أف الطمبػػة

الموىوبيف غير المتسرعيف اكبر نمو في متوسط الدرجات في مجاؿ التحفيز.

وفػي دراسػة آؿ شػديد ( )2102التػي ىػدفت إلػى فاعميػة برنػامج تػدريبي مقتػرح قػائـ
عمى التعمـ السريع في تنمية ميارة الخريطة الذىنية لدى تالميذ الصؼ السػادس االبتػدائي فػي
مدينة الرياض ،تكونت عينة الدراسة مف ( )069طالبا ،وأظيرت النتػائج وجػود فعاليػة واضػحة
لمبرنامج التدريبي في تنمية ميارة الخريطة الذىنية وذلؾ نتيجة تعرضيـ لمتعمـ السريع.
وفي دراسة القواس ( )2102والتي ىػدفت إلػى معرفػة فاعميػة برنػامج تسػريع التفكيػر
في الرياضيات ( )CAMEعمى تنمية عادات العقؿ البشري والتواصؿ الرياضي والتحصيؿ لدى
طالب المرحمة الثانوية ،وتكونت عينة الدراسة مف ( )49طالباً تـ تػوزيعيـ عشػوائياً بالتسػاوي

عمػى مجمػوعتيف مجموعػة تجريبيػة ومجموعػة ضػابطة ،وجػود فػرؽ ذو داللػة إحصػائية بػيف

متوسػطي درجػات طػالب المجوعػة التجريبيػة والمجموعػة الضػابطة فػي التطبيػؽ البعػدي لعػادات
العقؿ لصالح المجموعة التجريبيػة ،وأيضػا وجػود فػروؽ فػي التطبيػؽ البعػدي الختبػار التواصػؿ
الرياضػي لصػالح المجموعػة التجريبيػة ،ووجػود فػروؽ فػي التطبيػؽ البعػدي الختبػار التحصػيؿ
الدراسي لصالح المجموعة التجريبية.
وفي دراسة دوديف وجرواف ( )2102والتي ىدفت إلى التحقؽ مف أثر تطبيؽ بػرامج
التسريع واإلثراء عمى الدافعية لمتعمـ والتحصػيؿ الدراسػي وتقػدير الػذات لػدى الطمبػة الموىػوبيف
في المرحمػة األساسػية العميػا ذكػو ارً واناثػاً فػي األردف ،وقػد بمغػت العينػة ( )091طالبػاً وطالبػة،

طػوا بعػض الصػفوؼ فػي السػنوات
منيـ واحد وتسعوف مف الطمبة المسػرعيف الػذيف كػانوا قػد تخ ّ

السابقة ،والذيف أمكف الوصوؿ إلييـ في محافظات الشماؿ والوسػط والجنػوب ،وواحػد وتسػعوف
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مػف الطمبػة الموىػوبيف والمتفػوقيف الػذيف يتعرضػوف لبػرامج إثرائيػة فػي مػدارس الممػؾ عبػد ا
الثاني لمتميز ،وكشفت النتائج عف وجود فروؽ ذات داللػة إحصػائية لصػالح الطمبػة الموىػوبيف
الػذيف تعرضػوا لبػرامج التسػريع فػي مسػتويات الدافعيػة لمػتعمـ والتحصػيؿ وتقػدير الػذات ،كمػا
أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى الدافعيػة لمػتعمـ وتقػدير الػذات
تُعزى الختالؼ الجنس ،لكف ظيرت فػروؽ ذات داللػة إحصػائية فػي مسػتوى التحصػيؿ الدراسػي

لصالح اإلناث.

وفي دراسة المحياني ( )2102والتي ىدفت إلى معرفة أثر استخداـ التعمـ السريع في
التحصػيؿ الدراسػي لمػادة المكتبػة والبحػث واالتجػاه نحوىػا لػدى طالبػات الصػؼ األوؿ الثػانوي
بمدينػة مكػة المكرمػػة ،تكونػت عينػػة الدراسػة مػػف ( )62طالبػػة وزعػف عمػػى مجمػػوعتيف ()27
طالبػة لممجموعػة التجريبيػة ،و( )27طالبػة لممجموعػة الضػابطة ،وقػد أسػفرت الدراسػة عػف
النتائج التالية :وجود فروؽ دالة إحصائيًّا بيف متوسط درجات االختبار البعدي لممجموعتيف فػي
التحصػيؿ الدراسػي ككػؿ وعنػد المسػتويات المعرفيػة الػدنيا والعميػا لصػالح المجموعػة التجريبيػة،
ووجػود فػروؽ دالػة إحصػائيًّا بػيف متوسػط درجػات المجمػوعتيف فػي التطبيػؽ البعػدي لمقيػاس
االتجاه لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي لصالح المجموعة التجريبية ،ووجػود عالقػة إرتباطيػة
بػيف التحصػيؿ واالتجػاه نحػو مػادة المكتبػة والبحػث لػدى طالبػات الصػؼ األوؿ الثػانوي لصػالح
المجموعة التجريبية.
وقػػاـ شػػيمبو ( )Shimbo,2008بدراسػػة ىػػدفت إلػػى بيػػاف أثػػر ثالثػػة عوامػػؿ فػػي
تسريع التعمـ ىي :الموسيقى واالرتخاء و اإليحاء عمى تحصيؿ الطمبة في الجامعػات اليابانيػة،
وأشػػارت النتػػائج إلػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف المجمػػوعتيف الضػػابطة والتجريبيػػة،
وأشػػػارت النتػػػائج أيضػػػا إلػػػى أف عامػػػؿ اإليحػػػاء و إثػػػارة التفكيػػػر ىػػػو أكثػػػر العوامػػػؿ تػػػأثي ارً فػػػي

التحصيؿ ،وأف المعػززات االيجابيػة التػي يقػدميا المعمػـ فػي غرفػة الصػؼ ليػا تػأثير كبيػر عمػى
عمميات لتسريع التعمـ.
وفي ضوء الدراسات السابقة ذات الصمة يمكف استخالص اآلتي:

يالحػػػػػظ أف معظػػػػػـ الدراسػػػػػات ركػػػػػزت عمػػػػػى اسػػػػػتخداـ المػػػػػنيج التجريبػػػػػي كدراسػػػػػة
(داود )2109،ودراسة (النذير وآؿ شديد )2107،مف خالؿ فحػص أثػر نمػوذج تسػريع الػتعمـ،
ونحػف فػػي فمسػطيف نحػػاوؿ إدخػػاؿ الفكػرة إلػػى مدارسػنا ووجػػب معرفػػة ودراسػة الواقػػع ومالئمتػػو
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لػػذلؾ قبػػؿ التطبيػػؽ والتنفيػػذ ،وليػػذا اسػػتخدـ البحػػث الحػػالي المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي ،وىنػػاؾ
دراسات استخدمت التدريب عمى استخداـ تسريع التعمـ مثػؿ دراسػة (الحصػاف )2106،ودراسػة
(آؿ شديد ،)2102،في حػيف أف ىػذا البحػث قػاـ عمػى معرفػة وعػي معممػي المرحمػة األساسػية
العميا بالتعمـ السريع ومبادئو.

مصكلة البخح وأسئلتٌ:
لقػد أقػدمت وزارة التربيػة والتعمػيـ الفمسػطينية بتجريػػب فكػرة تسػريع الػتعمـ فػي مطمػػع
عػػاـ ( )2109عمػػى عينػػة م ػف الطمبػػة ،وتمقائي ػاً ظيػػرت العديػػد مػػف التجاذبػػات نحػػو اسػػتخداـ

الفكرة وعػدـ اسػتخداميا مػف قبػؿ المسػئوليف ،فيػرى الػبعض أف مدارسػنا لػيس لػدييا اإلمكانػات

الالزمة الستخداـ نموذج تسريع التعمـ ،بػؿ يصػؿ الػبعض إلػى ابعػد مػف ذلػؾ بأنػو يجػب اطػالع
المعممػػيف والتػػدرب عميػػو أوال ومعرفػػة مبادئػػو ،وحتػػى يػػتـ اسػػتخدامو بالشػػكؿ الصػػحيح يجػػب
الوقوؼ عمى درجة وعي المعمميف بمفيػوـ نمػوذج تسػريع الػتعمـ ومبادئػو ،ومػع أف العديػد مػف
الدراسػػات مثػػؿ دراسػػة (دوديػػف وجػػرواف )2102،ودراسػػة (المحيػػاني )2102،التػػي أكػػدت عمػػى
فوائػػده فػػي تحصػػيؿ الطمبػػة ،وجعػػؿ عمميػػة الػػتعمـ أكثػػر متعػػة وتشػػويقا ،وقػػد الحػػظ الباحثػػاف أف
معظـ الدراسات السابقة تبنت استخداـ وقياس أثر تسريع الػتعمـ كدراسػة (داود )2109،وأيضػا
ىنػػاؾ مػػف أكػػد عمػػى أىميتػػو فػػي تنميػػة التفكيػػر والخ ػرائط الذىنيػػة عنػػد الطمبػػة كدراسػػة (عبػػد
المجيػػد ،)2104،وألف المعمػػـ ىػػو مػػف يتػػرجـ ىػػذه المبػػادئ ويطبقيػػا داخػػؿ غرفػػة الصػػؼ فيػػو
الذي يمكف أف يعطينا أىمية ىذه المبادئ ،وىنا جاء ىذا البحث والذي تمثمت مشػكمتو بالسػؤاؿ
الرئيس اآلتي" :ما درجة وعي معممي المرحمة األساسية العميا بمبادئ تسػريع الػتعمـ فػي ضػوء
بعض المتغيرات ؟".
يتفرع عف السؤاؿ الرئيسي السابؽ األسئمة الفرعية التالية:
 )1ما درجة وعي معممي المرحمة األساسية العميا بمبادئ تسريع التعمـ؟
 )2ىػػؿ ىنػػاؾ فػػروؽ فػػي متوسػػطات اسػػتجابات عينػػة البحػػث تعػػزى إلػػى النػػوع االجتمػػاعي،
المؤىؿ العممي ،سنوات الخبرة ،التخصص؟
ومف ىذه األسئمة تـ صياغة الفرضيات الصفرية التالية:
 )0ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مس ػتوى الداللػػة ( )1.16 >αفػػي متوسػػطات
استجابات أفراد العينة عمى أدوات البحث تعزى إلى النوع االجتماعي؟
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 )2ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ( )1.16 >αفػػي متوسػػطات
استجابات أفراد العينة عمى أدوات البحث تعزى إلى المؤىؿ العممي؟
 )2ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ( )1.16 >αفػػي متوسػػطات
استجابات أفراد العينة عمى أدوات البحث تعزى إلى سنوات الخبرة؟
 )4ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى الداللػػة ( )1.16 >αفػػي متوسػػطات
استجابات أفراد العينة عمى أدوات البحث تعزى إلى التخصص؟

أيداف البخح:
ػاء عمػػى مػػا تقػػدـ فػػاف ىػػذا البحػػث ييػػدؼ إلػػى تبيػػاف درجػػة وعػػي معممػػي المرحمػػة
بنػ ً
األساسية العميا بمبادئ تسريع التعمـ ،وبالتحديد ييدؼ البحث إلى:
 .1التعرؼ عمى مفيوـ ومبادئ تسريع التعمـ.
 .2معرفة درجة وعي معممي المرحمة األساسية العميا بمبػادئ تسػريع الػتعمـ فػي ضػوء بعػض
المتغيرات.
 .3معرفة الفروؽ في متوسطات استجابات عينة البحث تعزى إلى النػوع االجتمػاعي ،المؤىػؿ
العممي ،سنوات الخبرة ،التخصص.

أيمية البخح:
نتيجة األىميػة األساسػية التػي أوالىػا بعػض التربويػوف لموضػوع تسػريع الػتعمـ والػذي
يعػػود بالفائػػدة عمػػى تحسػػيف تحصػػيؿ الطمبػػة وتنميػػة احتياجػػاتيـ نحػػو المػػادة والمعمػػـ والبيئػػة
العامػة فػػي المدرسػػة ،وزيػادة الدافعيػػة نحػػو الػتعمـ ،ومػػع منػػاداة االتحػاد الػػدولي لتسػػريع الػػتعمـ
لتقديـ أفضؿ الممارسات التدريسية المبنية عمى أفكار تسريع التعمـ لمطمبػة فػاف األىميػة تكمػف
في توضيح فكرة تسريع التعمـ ومبادئيا لممشتغميف في الميػداف التربػوي ،وتكمػف األىميػة أيضػا
فيمػػا ستضػػيفو نتػػائج ىػػذا البحػػث مػػف معمومػػات ميدانيػػة جديػػدة لممعرفػػة اإلنسػػانية حػػوؿ ىػػذا
الموضػػوع ونتػػائج يمكػػف توضػػيحيا لممعنيػػيف ويسػػتفاد منيػػا لػػدى صػػناع الق ػرارات فػػي الميػػاديف
التربوية.
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حدود البخح:
يتحدد تعميـ نتائج ىذا البحث جزئياً عمى ما يمي:

 الحدود الزمانية :حيث طبؽ البحث في العاـ الدراسي .2121/2106 الحػػدود المكانيػػة :طبػػؽ عمػػى معممػي المرحمػػة األساسػػية العميػػا فػػي المػػدارس الحكوميػػة فػػيفمسطيف.
 الحدود األكاديمية :يقتصر عمى درجة وعي معممي المرحمة األساسية العميا بمبػادئ تسػريعالتعمـ في ضوء بعض المتغيرات.

التعريفات املفاييمية واإلجرائية:
مبػػػادئ تسػػػريع الػػػتعمـ :يعرفيػػػا سػػػميث ) (Smaith ,1999عمػػػى أنيػػػا مجموعػػػة مػػػف
األسػػاليب واالسػػتراتيجيات التطبيقيػػة المتنوعػػة فػػي عمميػػة الػػتعمـ ،مسػػتنبطة مػػف أبحػػاث الػػدماغ
وآلية عممو ،وكؿ ما لو عالقة بتقدير الذات والذكاءات وآلية استدعاء البيانػات فػي ضػوء نظريػة
معالجة المعمومات ،ومف ىنا تـ ترجمة ىذه المبادئ إلى عبارات إجرائيػة بسػيطة يسػتطيع المعمػـ
اإلجابة عنيا.
وعػػػي معممػػػي المرحمػػػة األساسػػػية العميػػػا :ىػػػي مجموعػػػة األفكػػػار المتػػػوفرة لػػػدى المعممػػػيف
والمتعمقػػة بمبػػادئ تسػػريع الػػتعمـ سػػابقة الػػذكر ،ويعبػػر عػػف ذلػػؾ الػػوعي مػػف خػػالؿ الدرجػػة التػػي
يحصؿ عمييا كؿ معمـ لكؿ فقرة مف فقرات المقياس المعد لذلؾ.
معممػػػي المرحمػػػة األساسػػػية العميػػػا :ىػػػـ المعممػػػيف الػػػذيف يدرسػػػوف الصػػػفوؼ مػػػف الصػػػؼ
الخامس األساسي حتى العاشر األساسي في فمسطيف.

الطريكة واإلجراءات:
أ) املهًج املتبع:
اعتمػػد الباحػػث عمػػى المػػنيج الوصػػفي التحميمػػي ،وىػػو مػػنيج مناسػػب فػػي مثػػؿ ىػػذه
البحوث وىذا المنيج يساعد عمى الوصوؿ إلى الحقائؽ عف الظػروؼ الراىنػة ،ويصػؼ الظػاىرة
ويحمػؿ اآلراء حػػوؿ تمػػؾ الظػػاىرة ،ويسػاعدنا عمػػى فيػػـ الحاضػػر وواقعػو ورسػػـ خطػػط المسػػتقبؿ
واتجاىاتو ،ويتناسب المنيج الوصفي مع طريقػة جمػع البيانػات المعتمػدة فػي ىػذا البحػث وىػي
المالحظة المباشرة وتحميميا واالستبانة التي تعتمد في صدؽ بياناتيػا عمػى عوامػؿ كثيػرة تػرتبط
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بأفراد العينة وأىػوائيـ وجػديتيـ فػي تقػديـ البيانػات ،وىػي مػف أكثػر الطرائػؽ اسػتعماالً فػي مثػؿ
ىذه الدراسات والبحوث النفسية والتربوية.

ب) املتغريات:
تضمف البحث المتغيرات التالية:
المتغير المستقؿ :درجة وعي معممي المرحمة األساسية العميا.
المتغيرات المعدلة :النوع االجتماعي (ذكر ،أنثى) ،المؤىؿ العممػي (بكػالوريوس فأقػؿ ،ماجسػتير
فأعمى) ،سنوات الخبرة (أقؿ مف خمس سنوات ،مػف خمػس إلػى عشػر سػنوات ،أكثػر مػف عشػر
سنوات) ،التخصص (عموـ إنسانية ،عموـ طبيعية).
المتغير التابع :مبادئ تسريع التعمـ.

ج) جمتمع البخح وعيهتٌ:
تألؼ مجتمع البحث مف جميع المعمميف والمعممات الذيف يدرسونيـ المرحمة
األساسية العميا في المدارس الحكومية في محافظة الخميؿ موزعيف عمى المديريات األربعة
(شماؿ الخميؿ ،وسط الخميؿ ،جنوب الخميؿ ،يطا) والبالغ عددىـ ( )2227معمما ومعممة ،وتـ
اختيار عينة عشوائية طبقية بنسبة ( )%02كما في الجدوؿ التالي:
جذول( :)1حىصَع انعُُت حغب انًؤهم وانخخصص وانُىع االجخًبعٍ
انًجًىع
انخخصص
انجُظ
انًؤهم
عهىو طبُعُت عهىو إَغبَُت
141
66
22
ركىس
بكبنىسَىط
فأقم
123
01
63
إَبد
55
31
25
يبجغخُش فأكثش ركىس
إَبد

انًجًىع

21

35

56

211

223

424

انًجًىع
انكهٍ
313
111

424

د) أدوات البخح:
مكياس درجة الوعي حنو مبادئ تسريع التعلم:
تـ الرجوع إلى األدب التربوي الخاص بموضوع تسريع التعمـ ،واالطالع عمى مبادئ
تسريع التعمـ السبعة ،وبناء األداة بناء عمى تمؾ المبادئ وتكونت مف سبعة مجاالت وىي:
المجاؿ األوؿ (اعتماد التعمـ عمى كؿ مف العقؿ والجسد) ،المجاؿ الثاني (التعمـ ابتكار لممعرفة
وليس استيالؾ ليا) ،المجاؿ الثالث (التعاوف يساعد عمى التعمـ) ،المجاؿ الرابع (يحدث
- 697 -

درجة وعي معلمي المرحلة األساسية العليا بمبادئ تسريع التعلم .....................................................

التعمـ في مستويات متعددة في الوقت ذاتو) ،المجاؿ الخامس (يحدث التعمـ مف الممارسة
العممية مع وجود تغذية راجعة) ،المجاؿ السادس (المشاعر االيجابية تساعد عمى التعمـ)،
المجاؿ السابع (العقؿ التصوري يمتص المعمومات تمقائيا وفي الحاؿ) ،وبتدريج خماسي:
موافؽ بشدة (6درجات) ،موافؽ (4درجات) ،محايد (2درجات) ،معارض (2درجات) ،معارض
بشدة (درجة واحدة) ،وتـ صياغة فقرات شاممة لكؿ مجاؿ حيث بمغت في صورتيا األولية
( )42فقرة وقد جرى التحقؽ مف صدقيا مف خالؿ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف مف
المختصيف وذوي الخبرة وذلؾ لمتأكد مف الصدؽ الظاىري ،وفي ضوء آراء المحكميف عدلت
بعض الفقرات وصيغت أخرى ،وجرى توضيح غموض بعض الفقرات ،ودمج وحذؼ بعض
العبارات وبذلؾ تكونت األداة في صورتيا النيائية مف ( )41فقرة ،أنظر ممحؽ رقـ (.)0
وتـ تطبيقيا عمى عينة استطالعية مكونة مف ( )22معمما ومعممة مف خارج العينة
األصمية ،حيث تـ استخراج معامؿ ارتباط بيرسوف لالتساؽ الداخمي مف خالؿ ارتباط جميع
الفقرات مع الدرجة الكمية وكاف متوسط معامالت االرتباط ( ،)0.781وتـ حساب معامؿ
الثبات لدداة عف طريؽ استخراج معامؿ ألفا كرونباخ حيث كانت قيمة ألفا ( )0.913كما ىو
واضح مف الجدوؿ التالي:
جذول( :)2يعبيالث اسحببط يجبالث انًقُبط يع بعضهب وانذسجت انكهُت
قًُت انفب
عذد انفقشاث
انًعبَُش (انًجبالث)
1.26
0
اعخًبد انخعهى عهً كم يٍ انعقم وانجغذ
1.63
4
انخعهى ابخكبس نهًعشفت ونُظ اعخهالك نهب
1.65
4
انخعبوٌ َغبعذ عهً انخعهى
1.66
4
َحذد انخعهى فٍ يغخىَبث يخعذدة فٍ انىقج راحه
1.62
2
َحذد انخعهى يٍ انًًبسعت انعًهُت يع وجىد حغزَت ساجعت
1.61
2
انًشبعش االَجببُت حغبعذ عهً انخعهى
1.20
5
انعقم انخصىسٌ ًَخص انًعهىيبث حهقبئُب وفٍ انحبل
1.01
41
انذسجت انكهُت

والمحكػػػات لممقيػػػاس ىػػػي )2.22 -0( :بدرجػػػة منخفضػػػة ،ومػػػف ()2.99 -2.24
بدرجة متوسطة ،ومف ( )6 – 2.97بدرجة عالية.

يـ) املكابالت املكههة:
تـ مقابمة ( )02معمما ومعممة ممف طبؽ عمييـ المقياس الخاص بمبادئ تسريع
التعمـ وذلؾ لغايات استقصاء بعض العوامؿ المرتبطة بدرجة وعييـ بمبادئ تسريع التعمـ،
مثؿ :العمر ،مكاف السكف وغيرىا التي ربما يكوف ليا تأثير عمى ذلؾ ،مما يساعد عمى تفسير
- 699 -

درجة وعي معلمي المرحلة األساسية العليا بمبادئ تسريع التعلم .....................................................

النتائج الكمية التي توصؿ إلييا البحث ،فقد استخدـ الباحث عدة أسئمة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً
بفقرات المقياس وذلؾ لتأكيد النتائج التي تـ الحصوؿ عمييا ،ومف األسئمة المستخدمة( :ىؿ

تعتقد أف إشراؾ الطمبة في أنشطة موسيقية يسيـ في تسريع تعمميـ؟ ،ىؿ تعتقد أف حصوؿ
الطالب عمى المعرفة يعتمد عمى التوازف بيف العقؿ والجسد؟) ،ومف ثـ تـ تدويف االستجابات
األكثر تك ار ارً ومقارنتيا بالنتائج الكمية.

املعاجلة اإلحصائية:
تػػـ اسػػتخداـ األسػػموب الكيفػػي مػػف خػػالؿ تحميػػؿ اآلراء كمػػا ُذكػػر فػػي المقػػابالت وبػػؤر

النقػػاش ،وتػػـ اسػػتخداـ األسػػموب الكمػػي مػػف خػػالؿ اسػػتخداـ معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف والتك ػ اررات
والنسػػػػب واألوسػػػػاط الحسػػػػابية واالنحرافػػػػات المعياريػػػػة واختيػػػػار (ت) واختبػػػػار تحميػػػػؿ التبػػػػايف
األحادي.

نتائج البخح ومهاقصتًا:
تػـ اإلجابػة عػػف السػؤاؿ الػػرئيس لمبحػث مػػف خػالؿ اإلجابػػة عػف األسػػئمة الفرعيػة وىػػي
عمى النحو التالي:
النتػػػائج المتمثمػػػة بسػػػؤاؿ البحػػػث األ وؿ الػػػذي يػػػنص عمػػػى( :مػػػا درجػػػة وعػػػي معممػػػي
المرحمة األساسية العميا بمبادئ تسريع التعمـ؟
تػـ اسػتخداـ األوسػاط الحسػابية واالنحرافػات المعياريػة والػدرجات لكػؿ فقػرة مػف الفقػرات
والدرجات لممجاالت السبعة لدرجة وعي المعمميف بمبادئ تسريع التعمـ ،وتـ ترتيب االسػتجابات
حسب المتوسطات الحسابية تنازليا ضمف كؿ مجاؿ والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
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جذول( :)3انًخىعطبث انحغببُت واالَحشافبث انًعُبسَت وانُغب انًئىَت وانذسجبث نًجبالث يببدئ
حغشَع انخعهى
انذسجت انخشحُب
انُغبت
االَحشاف
انىعظ
انًعبَُش (انًجبالث)
انًئىَت
انحغببٍ انًعُبسٌ
 %62.4يخىعطت 6
1.26
3.12
اعخًبد انخعهى عهً كم يٍ انعقم وانجغذ
 %66.6يخىعطت 4
1.03
انخعهى ابخكبس نهًعشفت ونُظ اعخهالك نهب 3.34
2
 %20.2عبنُت
1.63
3.06
انخعبوٌ َغبعذ عهً انخعهى
 %61.4يخىعطت 2
1.00
َحذد انخعهى فٍ يغخىَبث يخعذدة فٍ 3.12
انىقج راحه
3
 %26.2عبنُت
1.50
َحذد انخعهى يٍ انًًبسعت انعًهُت يع 3.61
وجىد حغزَت ساجعت
1
 %61.6عبنُت
1.61
4.13
انًشبعش االَجببُت حغبعذ عهً انخعهى
يخىعطت 5
%65
1.22
انعقم انخصىسٌ ًَخص انًعهىيبث حهقبئُب 3.25
وفٍ انحبل
 %21.2يخىعطت
1.61
3.51
انذسجت انكهُت

يتضح مػف النتػائج أف الوسػط الحسػابي لدرجػة وعػي معممػي المرحمػة األساسػية العميػا
بمغ ( )2.60بنسػبة مئويػة مقػدارىا ( )%71.2بدرجػة متوسػطة ،وكانػت النتػائج بدرجػة عاليػة
عمػى كػؿ مػف المجػاالت التاليػة (المشػاعر االيجابيػػة تسػاعد عمػى الػتعمـ ،التعػاوف يسػاعد عمػػى
التعمـ ،يحػدث الػتعمـ مػف الممارسػة العمميػة مػع وجػود تغذيػة راجعػة) بالترتيػب ،ويعػزو الباحػث
ذلؾ إلى أف الوعي الكافي لممعمميف بعمميات التخطيط واإلعداد لدروسيـ وقدرتيـ عمى التفاعػؿ
االيجػابي فػي صػفوفيـ واسػتخداميـ ألسػاليب واسػتراتيجيات تػدريس متنوعػة ومناسػبة ،والتنػػوع
فػػي أسػػاليب التقػػويـ والدرايػػة بػػو واعػػالـ الطمبػػة بالػػدرجات والتغذيػػة الراجعػػة الفوريػػة ،ال سػػيما
وأنيـ مف طمبة كميات التربية التػي ىػي مػف تعنػى بيػذه الجوانػب وتغرسػيا لػدى طمبتيػا ،ففاقػد
كوف رؤية جيدة لدييـ حوؿ ذلؾ.
الشيء ال يعطيو ،وىذا ّ
وأيضا يمكف تفسير ىذه النتػائج بػأف معظػـ النظريػات التربويػة ركػزت عمػى االتجاىػات
االيجابيػػة نحػػو الػػتعمـ وبشػػكؿ كبيػػر ،وأكػػدت عمػػى أىميػػة الدافعيػػة واثارتيػػا فػػي الػػتعمـ والتعمػػيـ،
وأيضا أكدت معظـ الدراسات والبحػوث التربويػة عمػى أىميػة التعػاوف وأف الػتعمـ بػاألقراف أفضػؿ
مػػف الػػتعمـ التقميػػدي ،وأيضػػا عمػػى أىميػػة التغذيػػة الراجعػػة فػػي الػػتعمـ والتعمػػيـ وتسػػريعو ،ويػػرى
معممي ومعممات المرحمة األساسية العميا أف المشاعر االيجابية نحػو المػادة والمعمػـ ىػي تعمػؿ
عمى تحسف التعمـ وبشكؿ كبير ،وىذا مؤشر جيد في عمميات تسريع الػتعمـ ،ويػروف أيضػا إلػى
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أف إثػػارة االنتبػػاه واسػػتثارة الدافعيػػة الداخميػػة عػػف طريػػؽ الوسػػائؿ التعميميػػة وغيرىػػا يعمػػؿ أيضػػا
بشكؿ كبير عمى تحسف التعمـ ،منوىيف لدور التعزيز االيجابي في إثارة الدافعية نحو التعمـ.
ويروف أيضا إلى أىمية تقػيـ التغذيػة الراجعػة الفوريػة والتػي تعمػؿ عمػى تصػحيح مسػار الػتعمـ
خصوصا أثناء تكػويف المجموعػات التعاونيػة التػي تػدفع الطالػب إلػى مزيػد مػف الػتعمـ ،كػؿ ىػذا
أكدتو النظريات التربوية اإلنسانية والسموكية وغيرىا.
وبدرجػػة متوسػػطة عمػػى المجػػاالت المتبقيػػة ،وىػػذا يػػدؿ عمػػى أف أي تعمػػـ حتػػى الػػتعمـ
التقميػػدي يحتػػاج إلػػى اسػػتخداـ الحػواس فػػي عمميػػة الػػتعمـ وال يمكػػف اسػػتخداـ الحػواس بمنعػػزؿ
عػػف العقػػػؿ إال أف يكػػػوف ىنػػاؾ توافػػػؽ مػػػع العقػػػؿ لكػػي يتقػػػدـ الطالػػػب فػػي الػػػتعمـ ،وكمػػػا يػػػرى
المعممػػوف أف ىػػذا األمػػر متواجػػد عنػػد جميػػع المعممػػيف ويسػػتخدمونو ،ومػػف ىنػػا يعتقػػدوف أف
استخداـ العقؿ والجسد متوفر لكؿ تعمـ سواء أكاف تعمـ تعاوني أو نشط أو تسريع التعمـ.
النتػػائج المتمثمػػة بس ػؤاؿ البحػػث الثػػاني الػػذي يػػنص عمػػى( :ىػػؿ ىنػػاؾ فػػروؽ فػػي متوسػػطات
اسػػػػتجابات عينػػػػة البحػػػػث تعػػػػزى إلػػػػى النػػػػوع االجتمػػػػاعي ،المؤىػػػػؿ العممػػػػي ،سػػػػنوات الخبػػػػرة،
التخصص؟

**فيما يتعلل مبتغري الهوع االجتماعي:
تػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػػار "ت" ( )T-Testلمفػػػروؽ فػػػػي درجػػػات وعػػػػي معممػػػي المرحمػػػػة
األساسية العميا بمبادئ تسريع التعمـ تعزى إلى الجنس ،والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
جذول (َ :)4خبئج اخخببس "ث" ( )T-Testنفحص انفشق فٍ دسجبث وعٍ يعهًٍ انًشحهت األعبعُت
انعهُب حغب انجُظ.
انذالنت
قًُت
دسجبث
االَحشاف
انًخىعظ
انًخغُش انخببع انجُظ انعذد
اإلحصبئُت
"ث"
انحشَت
انًعُبسٌ
انحغببٍ
يببدئ حغشَع
انخعهى

ركش

105

3.61

1.66

أَثً

220

3.54

1.41

422

4.361

1.62

يتضػػح مػػف المعطيػػات ال ػواردة فػػي الجػػدوؿ السػػابؽ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية
عنػػد مسػػتوى الداللػػة ( )0.05 <αفػػي درجػػات وعػػي معممػػي المرحمػػة األساسػػية العميػػا حسػػب
الجنس ،وقيمة ت المحسوبة ( ،)4.290وبالنظر إلػى األوسػاط الحسػابية لمتغيػر الجػنس نجػد
أف المتوسط الحسابي لػدرجات وعػي المعممػيف عمػى المقيػاس لمػذكور ( )2.90وىػو أعمػى مػف
قيمة المتوسط الحسابي لإلنػاث والبػالغ قيمتػو ( ،)2.64ويعتقػد الباحػث ومػف خػالؿ المقػابالت
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المقننة أف المعمميف الذكور لػدييـ تصػور واضػح بػأف الػتعمـ يحػدث بشػكؿ متػوازي مػع التفكيػر
وأف الطالب قادر عمى مواجية الصعوبات أثناء عممية التعمـ ،ومف جانػب آخػر ربمػا يعػود ذلػؾ
إلى طبيعة الذكور الذيف لدييـ الرغبة الشديدة في االطالع ومعرفػة مػا ىػو جديػد خصوصػا وأف
مفيوـ التسريع طُرح في المدارس الفمسطينية قبؿ عاـ ،في حػيف أف طبيعػة اإلنػاث وصػورتيف
تيتـ بالعاطفة فتقابؿ كؿ جديد مف ناحية عاطفية وتخػوؼ وىنػا يقػؿ الػدافع وراء االطػالع عمػى
ىذه المفػاىيـ كمفيػوـ الػتعمـ السػريع ،وىػذه النتيجػة تتعػارض مػع نتػائج بعػض الدراسػات التػي
أظيػػػػػػرت الفػػػػػػروؽ لصػػػػػػالح اإلنػػػػػػاث كدراسػػػػػػة (دوديػػػػػػف وجػػػػػػرواف )2102،ودراسػػػػػػة (أمبػػػػػػو
سعيدي.)2104،

**وفيما يتعلل مبتغري اخلربة:
تػػـ اسػػتخداـ تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي ( )One Way ANOVAلمفػػروؽ بػػيف درجػػات وعػػي
معممي المرحمة األساسية العميا بمبادئ تسريع التعمـ تُعزى إلى الخبرة كما يمي:

جذول (َ :)5خبئج ححهُم انخببٍَ األحبدٌ نهفشوق ( )One Way ANOVAبٍُ دسجبث وعٍ يعهًٍ
انًشحهت األعبعُت انعهُب بًببدئ حغشَع انخعهى حعضي إنً انخبشة.
يغخىي
دسجبث
يخىعظ
يجًىع
يصذس
قًُت ف
انًخغُشاث
انذالنت
حشَت
انًشبعبث
انًشبعبث
انخببٍَ
بٍُ
3
6.520
25.236
انًجًىعبث
1.312
1.031
يببدئ حغشَع داخم
421
4.442
1621.416
انًجًىعبث
انخعهى

يتبيف مف نتائج تحميػؿ التبػايف األحػادي فػي الجػدوؿ السػابؽ أنػو ال توجػد فػروؽ دالػة
إحصػػائيا فػػي متوسػػطات درجػػات وعػػي معممػػي المرحمػػة األساسػػية العميػػا بمبػػادئ تسػػريع الػػتعمـ
تعػػزى لمخبػػرة ،إذ بمغػػت قيمػػة ؼ ( )0.620وىػػي غيػػر دالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػتوى الداللػػة (α
< ،)0.05والجدوؿ التالي يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية .
جذول ( :)6انًخىعطبث انحغببُت واالَحشافبث انًعُبسَت نىعٍ يعهًٍ انًشحهت األعبعُت انعهُب
بًببدئ حغشَع انخعهى حعضي إنً انخبشة.
االَحشاف
انًخىعظ
انعذد
انًغخىي انذساعٍ
انًخغُشاث
انًعُبسٌ
انحغببٍ
0.57
3.72
112
أقم يٍ خًظ عُىاث
يببدئ حغشَع
0.45
3.60
يٍ خًظ إنً عشش عُىاث 182
انخعهى
0.59
3.49
130
أكثش يٍ عشش عُىاث
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نالحػػػظ مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف األوسػػػاط الحسػػػابية لدرجػػػة وعػػػي معممػػػي المرحمػػػة
األساسػػية العميػػا بمبػػادئ تسػػريع الػػتعمـ لػػذوي الخب ػرات المختمفػػة جػػاءت متقاربػػة بشػػكؿ عػػاـ،
ويعتقد الباحث أف التعاوف الخبراتي بػيف المعممػيف الجػدد والقػدامى فػي المدرسػة الواحػدة وعمػى
الصػػعيد العنقػػودي فػػي المػػدارس قػػد عمػػؿ عمػػى سػػد الفج ػوات وتبػػادؿ الخب ػرات فػػي العديػػد مػػف
الجوانػػب التدريسػػية ،وكيفيػػة التعامػػؿ مػػع الطمبػػة ،وأف الغالبيػػة العظمػػى مػػف معممػػي المرحمػػة
األساسػػية العميػػا ىػػـ مػػف خريجػػي الجامعػػات الفمسػػطينية وىػػي مؤسسػػات متشػػابية فػػي طبيعػػة
مقرراتيا ،وأنيـ يدرسوف طمبة يرزخوف تحت االحػتالؿ فالحػاؿ واحػدة ،وتتفػؽ ىػذه النتيجػة مػع
دراسة (أمبو سعيدي )2104 ،والتي بينت أنو ال توجد فروؽ دالة إحصائيا تعزى لمخبرة.

**وفيما يتعلل مبتغري التخصص:
تػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػػار "ت" ( )T-Testلمفػػػروؽ فػػػػي درجػػػات وعػػػػي معممػػػي المرحمػػػػة
األساسية العميا بمبادئ تسريع التعمـ تعزى إلى التخصص ،والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
جذول (َ :)2خبئج اخخببس "ث" ( )T-Testنفحص انفشق فٍ دسجبث وعٍ يعهًٍ انًشحهت األعبعُت
انعهُب حغب انخخصص.
انذالنت
قًُت
دسجبث
انًخىعظ االَحشاف
انًخغُش
انخخصص انعذد
"ث" اإلحصبئُت
انحشَت
انًعُبسٌ
انحغببٍ
انخببع
عهىو
1.26
3.21
223
يببدئ
إَغبَُت
1.34
1.125
422
حغشَع
عهىو
انخعهى
1.44
3.24
211
طبُعُت

يتضػػػح مػػػف المعطيػػػات الػػػواردة فػػػي الجػػػدوؿ السػػػابؽ عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة
إحصائية عنػد مسػتوى الداللػة ( )0.05 <αفػي درجػات وعػي معممػي المرحمػة األساسػية العميػا
عبػر عنيػا
حسب التخصص ،وقيمة ت المحسوبة ( ،)0.076وقد دلت المقػابالت الكيفيػة كمػا ّ
أحد المعممػيف (أف مػا ينشػر مػف أمػور تربويػة عبػر وسػائؿ اإلعػالـ أو التواصػؿ االجتمػاعي أو
عبػػر وزارة التربيػػة والتعمػػيـ يتابعيػػا الكػػؿ س ػواء متخصػػص عمػػوـ إنسػػانية أو عمػػوـ طبيعيػػة)،
وأكدت إحدى المعممات أنيا سمعت عف تسريع التعمـ مف خػالؿ االطػالع الػذاتي ،وبمػا أف فكػرة
تسػػريع الػػتعمـ فكػػرة حديثػػة عمػػى الجميػػع بغػػض النظػػر عػػف التخصػػص الخػػاص بػػالمعمـ ،وألف
جميػػع المعممػػيف يتبعػػوف نظامػاً وسياسػػة واحػػدة فػػي التعميمػػات والتوجييػػات الصػػادرة عػػف وزارة

التربية والتعميـ واف أي موضوع يتـ يتداولػو فييػا يعمػـ عمػى الجميػع بمػا فييػا موضػوع تسػريع
التعمـ.
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**وفيما يتعلل مبتغري املؤيل العلمي:
تػػػـ اسػػػتخداـ اختبػػػػار "ت" ( )T-Testلمفػػػروؽ فػػػػي درجػػػات وعػػػػي معممػػػي المرحمػػػػة
األساسية العميا بمبادئ تسريع التعمـ تعزى إلى المؤىؿ العممي ،والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:
جذول (َ :)6خبئج اخخببس "ث" ( )T-Testنفحص انفشق فٍ دسجبث وعٍ يعهًٍ انًشحهت األعبعُت
انعهُب حغب انًؤهم انعهًٍ.
انذالنت
قًُت
انًخىعظ االَحشاف دسجبث
انًخغُش
انًؤهم انعهًٍ انعذد
"ث" اإلحصبئُت
انحغببٍ انًعُبسٌ انحشَت
انخببع
بكبنىسَىط
يببدئ
1.45
3.60
313
فأقم
1.21
1.461 422
حغشَع
انخعهى
1.66
3.22
يبجغخُش فأكثش 111

يتضػػػح مػػػف المعطيػػػات الػػػواردة فػػػي الجػػػدوؿ السػػػابؽ عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة
إحصائية عنػد مسػتوى الداللػة ( )0.05 <αفػي درجػات وعػي معممػي المرحمػة األساسػية العميػا
حسػػػب المؤىػػػؿ العممػػػي ،وبمغػػػت قيمػػػة ت المحسػػػوبة ( ،)1.491ويعتقػػػد الباحػػػث ومػػػف خػػػالؿ
المقػػابالت المقننػػة أف معظػػـ الحاصػػميف عمػػى درجػػات البكػػالوريوس والماجسػػتير مػػف الجامعػػات
المحمية ،والموضوع لو عالقة باالطالع الذاتي ،وألف الموضوع حديث عمػى السػاحة الفمسػطينية
فكػػػاف لإلعػػػالـ دور كبيػػػر فػػػي نشػػػر ىػػػذا الموضػػػوع عبػػػر النشػػػرات ووسػػػائؿ االتصػػػاؿ المرئػػػي
والمسموع والمقروء.

االستهتاجات والتوصيات واملكرتحات:
في ضوء النتائج التي توصؿ إليو البحث تـ تقديـ بعض االستنتاجات والتوصيات:

أوالً :االستهتاجات :الفائدة مو مبادئ تسريع التعلم:
إف وجود بيئة ايجابية محفزة يثار فييا التفكير بجميع أنواعو مف خػالؿ تػوافر أسػاليب
وأدوات تعمػػؿ عمػػى تنميػػة الميػػؿ لمػػتعمـ كمػػا ذكػػر ذلػػؾ برونػػر واثػػارة الحمػػاس والدافعيػػة ليصػػؿ
الطالب إلى حالة الرغبة واالستمتاع والمضي قدماً في التعمـ.

فعاؿ ،وتعمـ نشط يتضمنو نقػاش ومشػاركة ،يعمػؿ عمػى إيصػاؿ الطالػب
إف وجود تعمـ ّ
إلى حالة تحمؿ المسؤولية واالعتماد عمى النفس والثقة بيا.
إف وجود طرؽ تعمـ جماعية تعاونية ،فالتعمـ االجتماعي الذي نػادى بػو بانػدو ار (تعمػـ
األقػراف ،الػػتعمـ التبػػادلي) والتنػػافس االيجػػابي يعمػػؿ عمػػى إيصػػاؿ الطالػػب إلػػى حالػػة تحسػػف فػػي
التحصيؿ لموصوؿ إلى (تعمـ أفضؿ).
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ثانياً :التوصيات :إرشادات ملعلمي املرحلة األساسية العليا واملسئولني:
تعريؼ المعمميف في الميداف التربوي بمفيوـ تسريع التعمـ ومبادئو مف خالؿ نشػرات وورش
عمؿ وندوات.
تطبيؽ نماذج تربوية لتسريع التعمـ بشكؿ مبدئي عمى بعض الطمبة الموىوبيف.
تػػدريب المعممػػيف مػػف مختم ػؼ التخصصػػات ومػػف مختمػػؼ المػػؤىالت والخب ػرات عمػػى ب ػرامج
خاصة بالطمبة الموىوبيف والذيف يمكف لنا القياـ بتسػريع الػتعمـ لػدييـ ودمجيػـ مػع الفئػات
العمرية األعمى.

أيضاً يف ضوء الهتائج اليت توصل إليٌ البخح مت تكديم بعض االقرتاحات:
العالقة بيف نماذج تربوية ومبادئ تسريع التعمـ.
اثر تطبيؽ إستراتيجية (نموذج) تسريع التعمـ عمى متغيرات أخرى.
مدى إمكانية تطبيؽ نماذج تسريع التعمـ في فمسطيف والعالـ العربي.
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املراجع واملصادر:
أبو عقيؿ ،إبراىيـ ( :)2104نظريات واستراتيجيات في تدريس الرياضيات ،دار أسامة

لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف.

داود ،عمي ( :)2109أثر توظيؼ إستراتيجية التسريع المعرفي في تنمية عمميات العمـ

والتفكير العممي في العموـ لدى الطالب مرتفعي التحصيؿ في الصؼ الثامف األساسي بغزة ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة ،فمسطيف.

القواس ،محمد ( :)2102فاعمية برنامج تسريع التفكير في الرياضيات ( )CAMEعمى

تنمية عادات العقؿ البشري والتواصؿ الرياضي والتحصيؿ لدى طالب المرحمة الثانوية ،رسالة دكتوراة
غير منشورة ،جامعة أـ القرى ،السعودية.
آؿ شديد ،عبد ا

( :)2102فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى التعمـ السريع في تنمية

ميارة الخريطة الذىنية لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي في مدينة الرياض ،رسالة الخميج
العربي ،العدد ( ،)042ص ص .97-96

المحياني ،فاطمة ( :)2102أثر استخداـ التعمـ السريع في التحصيؿ الدراسي لمادة المكتبة

والبحث واالتجاه نحوىا لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي بمدينة مكة المكرمة ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،جامعة أـ القرى ،السعودية.

دوديف ،ثريا وجرواف ،فتحي ( :)2102أثر تطبيؽ برامج التسريع واإلثراء عمى الدافعية

لمتعمـ والتحصيؿ وتقدير الذات لدى الطمبة الموىوبيف في األردف ،مجمة جامعة القدس المفتوحة،
المجمد ( )2العدد ( )29ص ص .049 -016

الحصاف ،أماني ( :)2106فعالية نموذج تسريع تعمـ العموـ المطور في تنمية المفاىيـ

الوراثية وتصويب تصوراتيا البديمة لدى طالبات الصؼ الثالث المتوسط ،مستقبؿ التربية العربية،

المجمد ( ،)22العدد ( ،)64ص ص .221 -270
أمبو سعيدي ،عبد ا

والنقبية ،ورقية ( :)2109أثر تدريس العموـ باستخداـ نموذج

سميث وزمالئو في تسريع التعمـ عمى التحصيؿ والدافعية الذاتية لمتعمـ لدى طالبات الصؼ العاشر
بمحافظة شماؿ الباطنة في سمطنة عماف ،المجمة التربوية .المجمد ( ،)21العدد( ،)021ص ص

069-096

النذير ،محمد وأؿ شديد ،عبد ا

(:)2107اثر التدريس باستخداـ إستراتيجية الخرائط

الذىنية القائمة عمى التعمـ السريع وفؽ نموذج ( )HTTAعمى التحصيؿ في الرياضيات لدى تالميذ
الصؼ السادس االبتدائي،مجمة العموـ التربوية ،المجمد ( |)2العدد ( ، )0ص .007-99
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) فيWeb Quest(  اثر استخداـ إستراتيجية الويب كويست: )2104( عبد المجيد احمد
تدريس حساب المثمثات عمى تنمية ميارات التفكير التأممي والتعمـ السريع لدى طالب الصؼ األوؿ
.99-49 ) ص4( )العدد06(المجمد، مجمة العموـ التربوية والنفسية،الثانوي

 أراء معممي العموـ بسمطنة عماف عف مبادئ تسريع التعمـ:)2104(

 عبد ا،أمبو سعيدي

العدد، )00(المجمد، مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمـ النفس، في ضوء بعض المتغيرات
 أثر تدريس العموـ باستخداـ نموذج دورة:)2104(  ورقية،والنقبية

.64-74) ص2(

 عبد ا،أمبو سعيدي

تسريع التعمـ في االتجاه نحو التعمـ ومفيوـ الذات لدى طالبات الصؼ العاشر بمحافظة شماؿ
.249-226ص، )2( العدد، )27( مجمة العموـ التربوية المجمد، الباطنة في سمطنة عماف

 إستراتيجية تدريسية مقترحة قائمة عمى نموذج التسريع المعرفي:)2107(  أماني،الموجي

 مجمة العموـ التربوية،لتنمية عادات العقؿ والتحصيؿ عمى العموـ لدى تالميذ المرحمة االبتدائية
.49-2 ص، )2() العدد2( المجمد،
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