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املقدمة

يعتمد التعلم التفاعلي النشط على إجيابية املتعلم يف املوقف التعليمي ،وهتدف اسرتاتيجياته إىل
تفعيل دور املتعلم خالل ممارساته التعلمية النشطة ،اليت تشمل :العمل ،البحث ،والتجريب .ولقد أشار
عمران ( )4002أبن املتعلم يعتمد خالل ذلك على ذاته يف احلصول على املعارف واكتساب املهارات،
وتكوين اجتاهاته ونسقه القيمي.
كما أضاف علي ( )4002أبن ذلك يستدعي االهتمام إبعداد وهتيئة وتزويد الطالب اليوم
ابملعارف واملهارات الالزمة ملواجهة العديد من املواقف والتحدايت الرتبوية املختلفة ،واختاذ القرارات
املناسبة إزاءها .فاجلهود اليت تبذل يف تنمية الثقافة والرتبية العلمية املطلوبة تبعا ملتطلبات احلاضر املتسارع
يف التطور قد ال تتحقق ما مل نعد هلا عدهتا من املعرفة واألداء والقيادة احلكيمة ،واملعلم الناجح هو القائد
املطلوب يف ميدان الرتبية ،وعليه يتوقف واجب حتقيق أهداف اجملتمع من خالل املنهج الذي يديره
ويدرسه ،فلم يعد التدريس يركز على إلقاء املعلومات وتبسيطها من جانب املعلم ،وحفظ املعلومات
واستيعاهبا من قبل الطالب ،بل أصبح التدريس يركز على توجيه املعلم وإرشاده للطالب وتدريبه املباشر
ليتعلم كيف يتعلم ،والتوصل للمعلومات واألداء املطلوب لتقومي مد قدرته على توظيف ما تعلمه يف
مواجهة املشكالت اليت ستقابله أثناء تعلمه يف هذا العصر الذي يتسم ابالنفجار املعريف والتطور العلمي
والتقين  ،وهذا يقتضي تبين اسرتاتيجيات التدريس احلديثة وخباصة التدريس التفاعلي النشط وألجل ذلك
ذكر الكندري ( )4002أبن اجلامعات والكليات ومؤسسات إعداد املعلم تسعى إىل تنمية الكفاايت
التعليمية واملهنية واألكادميية يف أثناء إعدادهم لطلبتهم من خالل مقررات برانمج اإلعداد الرتبوي وخاصة
مقررات طرق التدريس اليت تقدمها كليات الرتبية.
وحيث إن املمارسات التدريسية للمعلمات مازالت يف أغلبها معتمدة على اإللقاء ،واحملاضرة يف
مدارس التعليم العام وأيضا يف التعليم اجلامعي ،وهي بذلك بعيدة عن مفهوم التدريس املعتمد على
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اسرتاتيجيات التدريس التفاعلي النشط ،وحبكم انتماء الباحثة إىل عضوات هيئة التدريس يف كلية الرتبية،
قسم املناهج وطرق التدريس جبامعة أم القر  ،فإهنا تدرك عن قرب ملد ضعف متكن الطالبات وبعض
العضوات يف الكلية من مهارات األداء املطلوبة للتدريس يف احملاضرات ،ومد أمهية أن حيقق تدريس
مقرر طرق التدريس اخلاصة ابلعلوم (الكيمياء) إكساب الطالبة تلك املهارات.
مما سبق تتضح مد حاجة طالباتنا -معلمات املستقيل -إىل تكثيف التدريب على مهارات
التدريس وتعويدهن من خالل املمارسة ،والتدريب والتطبيق املباشر ابستثارة نشاطهن الفعلي وذلك
ملساعدهتن على أداء ما يطلب منهن على أكمل وجه ،خاصة وأن واقع أداء الطالبات من خالل متابعة
الباحثة هلن يف فرتة التدريب امليداين ومن خالل مناقشة بعض الطالبات يكشف قصورا متزايدا يف
اجلانب األكادميي واإلعداد املهين هلن وأن الطالبات مل جيربن التدريس ابلطريقة الصحيحة املطلوبة أثناء
الدراسة وتقليد معلماهتن أو أعضاء هيئة التدريس ابإللقاء وتقدمي احملاضرة مع املناقشة ببعض األسئلة،
وبناء على ما تقدم أتت فكرة الدراسة احلالية.
مشكلة الدراسة:

أتسيسا على ما سبق ،ومن خالل تدريس الباحثة ملقررات اإلعداد الرتبوي ومنها طرق
التدريس؛ ومتابعتها لإلشراف على املتدرابت يف مدارس التعليم العام يف فرتة التدريب امليداين ،تتحدد
مشكلة الدراسة يف وجود فجوة كبية بني ما تدرسه الطالبات يف مقرر طرق التدريس ،وبني ما يطبقنه
فعال يف التدريب امليداين؛ حيث تزداد صعوبة تطبيق الطالبات املتدرابت ملا درسته يف مقرر طرق
التدريس ،واعتمادهن على اإللقاء يف التدريس ،ألهنن درسن مهارات التدريس األساسية بطريقة نظرية
معتمدين على التلقني ،لذا رأت الباحثة ضرورة تدريبهن بشكل مباشر واستثارة نشاطهن يف تعلمهن
ابستخدام اسرتاتيجيات التدريس التفاعلي النشط بعد تزويدهن ابملعرفة الالزمة لتلك االسرتاتيجيات
خالل مقرر طرق التدريس وربطها ابملقرر الذي سوف يطبقن عليه يف التدريب امليداين.
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وللتصدي لتلك املشكلة ،حتاول الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس التايل:

ما أثر استخدام اسرتاتيجيات التدريس التفاعلي النشط على التحصيل اآلجل ملقرر طرق
تدريس شعبة الكيمياء لطالبات كلية الرتبية جامعة أم القر ؟
ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة اآلتية:
 ما أثر استخدام إسرتاتيجيات التدريس التفاعلي النشط على متوسط درجات حتصيل طالبات
(ختصص الكيمياء) يف اختبار التحصيل اآلجل ملقرر طرق التدريس (( )1هناية الفصل الدراسي
األول)؟
 ما حجم أتثي اسرتاتيجيات التدريس التفاعلي النشط على التحصيل اآلجل للطالبات؟
فرضيات الدراسة:

ال توجد فروق دالة عند مستو ( )0001 ≤ αبني متوسطي درجات طالبات اجملموعة
التجريبية واجملموعة الضابطة يف االختبار التحصيلي اآلجل ملقرر طرق تدريس ( )1ختصص الكيمياء مع
إعداد تربوي ابستخدام اسرتاتيجيات التدريس التفاعلي النشط.
أهداف الدراسة:

يهدف البحث إىل معرفة أثر استخدام إسرتاتيجيات التدريس التفاعلي النشط يف تدريس
طالبات اإلعداد الرتبوي ختصص الكيمياء بكلية الرتبية جامعة أم القر يف حتصيلهن الدراسي اآلجل يف
مقرر طرق تدريس العلوم والكيمياء.
إجراءات الدراسة:

 إعداد قائمة أبساليب التدريس التفاعلي النشط واليت سوف يتم تدريب الطالبات ختصص
الكيمياء عليها ومعرفة أثر استخدامها على حتصيلهن اآلجل من خالل مقرر طرق التدريس
(.)1
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 إعداد درس منوذجي من مقرر العلوم والكيمياء لتقدميه للطالبات لتعريفهم بكيفية تدريس مقرر
العلوم والكيمياء ابستخدام اسرتاتيجيات التدريس التفاعلي النشط.
 اختيار عينة البحث من طالبات مقرر طرق تدريس ( )1ختصص كيمياء ،وتقسيمها إىل
جمموعتني جمموعة جتريبية ،تدرس املقرر ابسرتاتيجيات التعلم التفاعلي النشط ،واألخر ضابطة
تدرس بطريقة احملاضرة واإللقاء.
 إعداد اختبار يقيس التحصيل الدراسي للطالبات عينة الدراسة يف مقرر طرق التدريس (،)1
وفق األهداف احملددة يف توصيف املقرر.
 تطبيق االختبار على الطالبات يف اجملموعتني التجريبية والضابطة ،قبل البدء يف تطبيق
إسرتاتيجية التدريس التفاعلي النشط يف تدريس املقرر الدراسي ،مث تطبيقه بعداي بعد االنتهاء
من تدريس املقرر.
 تدريب طالبات اجملموعة التجريبية على استخدام اسرتاتيجيات وأساليب التدريس التفاعلي
النشط ،ومنها إسرتاتيجية التدريس التباديل حيث تشارك الطالبات يف تقدمي احملاضرات من
خالل أنشطة تفاعلية حتت إشراف أستاذة املقرر ،وحسب توصيف مقرر طرق التدريس؛ الذي
يتيح لعضو هيئة تدريس مراعاة إدراج املواقف املناسبة لتنمية تلك املهارات.
 املعاجلة اإلحصائية للبياانت للتحقق من أثر استخدام اإلسرتاتيجية املستخدمة يف التحصيل
اآلجل للطالبات.
أهمية الدراسة:

تظهر أمهية الدراسة احلالية يف أنه:
ميكن أن يسهم يف تطوير توصيف مقرر طرق تدريس ختصص كيمياء ،من خالل تقدمي منوذج
عملي الستخدام أساليب التعلم التفاعلي النشط يف تدريسه.
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ميكن أن يسهم يف حتقيق مزيد من التكامل بني مقرري الطرق التدريس ،والتدريب العملي
امليداين ،من خالل إكساهبن املعرفة واملهارات الالزمة لنجاحهن يف أداء أدوارهن كمعلمات للعلوم
والكيمياء.
حدود الدراسة:

تلتزم الدراسة بتطبيق مواده وأدواته على طالبات كلية الرتبية قسم املناهج وطرق التدريس جامعة
أم القر (ختصص الكيمياء مع إعداد تربوي) املنتظمات يف دراستهن ملقرر طرق التدريس ( )1ابلفصل
الدراسي األول من العام اجلامعي 1221ه1222 /ه.
مصطلحات الدراسة:

 .1التدريس التفاعلي النشط :Reactive Teaching
عملية نشطة ،مستمرة ،حمددة األهداف ،وتتطلب ممارسة العمل بوعي ونشا واماس من
جانب املتعلم هبدف تكوين وإعادة بناء معرفته العلمية لتكوين خبات جديدة من خالل ممارساته
التعلمية النشطة خالل احملاضرات بتطبيق توصيف مقرر طرق التدريس.
 .4اسرتاتيجيات التدريس التفاعلي النشط :Reactive Teaching Strategies
هي العملية املقصودة املخطط هلا لتدريب الطالب وإكساهبم اخلبات الالزمة لقيامهم ابلتدريس
إبتقان بناء على املعايي املقبولة احملددة واعتمادا على مبادئ التعلم النشط ،ابإلضافة إىل االستعانة
إبسرتاتيجية التدريس التباديل والتدريب املباشر أو التطبيق (الفوري) ملواقف التدريس الفعلية خالل
احملاضرات بتطبيق توصيف مقرر طرق التدريس.
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أدبيات الدراسة:

أوال :اسرتاتيجيات التدريس التفاعلي النشط :Active Teaching Strategies
يركز التعلم التفاعلي النشط على جهد املتعلم ونشاطه وإجيابيته يف التعلم ،حتت توجيه املعلم
ومتابعته .وهتدف اسرتاتيجياته إىل تفعيل دور املتعلم خالل ممارساته التعلمية والتعليمية النشطة ،وأضاف
عبد الوهاب ( )4001أبهنا فن توظيف اإلمكاانت املتاحة يف خطة موضوعة لتحقيق أهداف حمددة
من خالل طرق وأساليب إجرائية ،أنشطة وأساليب تقومي متنوعة ،وابستخدام املواد والوسائل املعينة على
التعليم النشط يتم إتباعها إلجناز عمل ما.
وهذا ما يتطلب حتقيقه من تدريس مقرر طرق التدريس اخلاصة ابلعلوم والكيمياء ،إبكساب
الطالب متطلبات مهنته ومهارات أدائه املطلوبة كمعلم.
وتتمثل فلسفة التعلم النشط يف جعل املتعلم حمور العملية التعليمية ،وذلك من خالل أتكيد
املبادئ اليت ذكرها اخلليفة ومطاوع ( )4011 ،141كاأليت:
مبادئ التعلم النشط:

 .1ربط املناشط التعليمية حبياة املتعلمني وواقع اهتماماهتم.
 .4هتيئة فرص حقيقية لتفاعل املتعلم مع بيئته وجمتمعه.
 .2هتيئة البيئات التعليمية املناسبة اآلمنة لنشا املتعلم داخل املؤسسات التعليمية وخارجها.
 .2تنويع فرص التعلم وبدائله لتقابل استعدادات املتعلم وقدراته واهتماماته.
 .1إاتحة مصادر التعلم املتنوعة وقنوات التواصل أمام املتعلم.
 .2مساعدة املتعلم على اكتشاف جوانب القوة والضعف لديه ومراعاة سرعته الذاتية.
 .7ختطيط األنشطة اليت ينفذها املتعلم بنفسه ،وإاتحة فرص مشاركته يف تقومي ما يقوم به هو
ورفاقه.
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ابإلضافة جعل الطالب حمور العملية التعليمية وربطه حبياته واحتياجاته واهتماماته ودافعيته
للتعلم.
كما أشار عبيد ( )4004أبن فلسفة التعلم النشط تعتمد على النظرية البنائية أبن يبين املتعلم
معرفته من خالل تفاعله املباشر مع مادة التعلم وربطها مبفاهيم سابقة وإحداث تغييات هبا على أساس
املعاين اجلديدة ،فيدعم املتعلم ما بناه حبوارات مع القرانء .وكما يؤكد الرتبويون البنائيون أمثال زيتون
وجبان ( )4004على أمهية التعلم النشط كاآليت:
أهمية التعلم النشط:

 01املتعلم ال يستقبل املعرفة بشكل سليب ،ولكنه يبنيها من خالل نشاطه ومشاركته الفعالة يف
عملييت التعليم والتعلم فتزيد دافعيه التعلم لديه.
 04يستحضر املتعلم فهمه السابق إىل مواقف التعلم ويؤثر هذا الفهم يف اكتسابه املعرفة اجلديدة
وزايدة حتصيله.
 02يتم التعلم بشكل أفضل عند مواجهة املتعلم مبشكلة أو موقف حقيقي.
 02تفاعل املتعلم مع غيه من املتعلمني وتبادله اخلبات معهم يؤدي إىل تعديل ومنو مهاراته احلياتية.
 01منو مفاهيم املتعلم ومهاراته ينتج من خالل عمليات تبادل اخلبة مع اآلخرين؛ حيث يتم تعديل
التصورات العقلية البديلة ومهارات تفكيه املختلفة.
 02تدعيم الثقة بني املعلم واملتعلم زايدة انتباهه واهتمامه ومقدرته على احلوار واملناقشة يف جو من
املرح والسرور.
كما أكدت نتائج دراسة سعيد وعيد ( )4002أن منوذج التعلم النشط الذي ابتكراه طبقا
ألساسيات التصميم العملي والبنائي عمل على تسهيل الفهم وبقاء املادة العلمية ألكب فرتة ممكنة ،كما
ساعد املتعلمني على تنمية مهاراهتم األكادميية وأضافت اجلدي ( )4014أن التعلم النشط يشجع
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املتعلمني على املشاركة يف احلوار واملناقشة سواء مع املعلم أو املتعلم أو مع اآلخرين ،وتنشأ بينهم عالقات
إجيابية كما يشجع على وإعطاء املتعلمني أسئلة تفكي مفتوحة وتقديرهم لذاهتم ويتمتعون بدافعية داخلية
أعلى.
خصائص اسرتاتيجيات التعلم النشط:

كما ذكرت دراج ( )4002واليت تتمثل فيما يلي:
 01املشاركة الفاعلة للمتعلم مع اجملموعات وجمموعته.
 04الرتكيز على كيفية تطوير مهارات التعلم األساسية املتقدمة وكيفية تقدميها أكثر من نقل
املعلومة.
 02توجيه املتعلم الستخدام مصادر متعددة وخمتلفة لتقدمي املعلومات.
 02توفي بيئة تعليمية فعالة ومناسبة إباتحة الوسائل واألساليب التعليمية املختلفة املشجعة واملشوقة
للتعلم.
 01التأكيد على التقييم الذايت للمتعلم ومد ارتباطه ابلتعلم من خالل حتديد معيار احلكم على
العمل واهلدف منه للمتعلم.
 02التأكيد على إجيابية املتعلم يف استخدام مهارات التفكي العليا مثل التحليل والرتكيب والتقييم
وحل املشكالت أثناء تقدميهم للمعلومات.
ونضيف أن األعمال اليت تقوم هبا الطالبة بنفسها يف جمموعتها ،من خالل التعلم النشط تكون
ذات قيمة أكب هلا من تلك اليت ينجزها هلا شخص آخر وهذا يزيد من قدراهتا املعرفية ومهاراهتا والقدرة
على االحتفاظ ابملعلومات لفرتة أطول ،وأيضا التفكي والتأمل مع وجود معلم خمطط وموجه ومشرف
يشجعهم على حتمل املسؤولية ويساعدهم على حتقيق األهداف املرجوة وذلك يتحقق من خالل البيئة
التعليمية الغنية.
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كما أظهرت دراسة ليندو ( )Lindow, 2000فعالية التعلم النشط ملقرر العلوم حول موضوع
(دورة الكربون) يف جمموعات صغية واشرتك الطالب بثقة عالية يف الدفاع عن أفكارهم ومناقشتهم حول
املفاهيم العلمية ،وقد أكدت الدراسة على وجود حتسن واضح يف إملام الطلبة ابملفاهيم العلمية وأن
التفاعالت بني اجملموعات قد أدت إىل تسهيل عملية التعلم ،وأن تطبيق التعلم النشط والتدريب على
اسرتاتيجياته ،قد أد إىل تطورات إجيابية متقدمة لإلملام به.
وكذلك رأ  )4000( Holzer & Andruetأن منوذج التعلم النشط يزيد من التعاون بني
املتعلمني وينمي املستوايت العليا للتفكي لديهم كالتحليل والرتكيب والتقومي ويزيد من استخدام أنشطة
التعلم وجيعل املتعلمني يقومون بعمليات املالحظة والوصف والتفسي والتنبؤ واالستنتاج وبناء املتعلم
ملعرفته بنفسه من خالل تفاعالته االجتماعية مع اآلخرين .وأيضا دراسة املطريف ( )4010وعشا
( )4010لتنمية املهارات التدريسية لد الطالب اجلامعي وتنمية فاعليته الذاتية وحتصيله األكادميي.
كما اقرتح  )4001( Finkمنوذج التعلم النشط التايل الذي اقرتح فيه أن أنشطة التعلم تستلزم شيئا من
اخلبة (تتضمن العمل واملالحظة) ،وشيئا من احلوار (مع النفس ومع اآلخرين وابإلمكان استبدال النفس
ابلوجدان ألنه يشمل املشاعر واألحاسيس والعواطف.)....

شكل رقم ( :)1منوذج  Finkاألساسي التعلم النشط
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يتضح من العرض السابق أن التدريس ابستخدام اسرتاتيجيات التدريس التفاعلي النشط مدخل

للتدريس احلديث وتدريب وتنمية ممارسات الطلبة على استخدام اسرتاتيجيات متنوعة للتدريس
ومساعدهتم على اختاذ قرار مىت وكيف تستخدم االسرتاتيجيات كما يوفر أساليب خمتلفة من التغذية
الراجعة لتعديل ممارسات عضو هيئة التدريس وإفادة الطالب مبا يتناسب مع أمناطه وهذا مهم لعملية
إعداد املعلم داخل كلية الرتبية جبامعة أم القر  .ولقد استفادت الدراسة احلالية من األدبيات السابقة
لكيفية تدريب الطالبات وإاثرة دافعيتهم للتدريس أبحدث االسرتاتيجيات واألساليب ابستخدام
اسرتاتيجيات التدريس التفاعلي النشط.
وتتعدد اسرتاتيجيات التعلم التفاعلي النشط ،ومن أبرز تلك االسرتاتيجيات ما ذكرها (عبد
الوهاب  )402 ،121 ،4001وخليفة ومطاوع ( )4011كالتايل :إسرتاتيجية التعلم التعاوين،
إسرتاتيجية لعب األدوار ،إسرتاتيجية تدريس األقران ،إسرتاتيجية األلعاب التعليمية ،إسرتاتيجية التدريس
التباديل ،وإسرتاتيجية تدريس اجملموعات الصغية ،كما اقرتح عبد السالم ( )27 -22 ،4002بعض
طرق تدريس العلوم املناسبة للتعلم النشط مثل :طريقة احملاضرة املعدلة ،واملناقشة ،والتعلم التعاوين ،والتعلم
ابالكتشاف التعاوين ويف الدراسة احلالية سوف نركز على التدريس التباديل واألقران واجملموعات الصغية
ولعب األدوار.
إسرتاتيجية التدريس التباديل:

تعد إسرتاتيجية التدريس التباديل من االسرتاتيجيات التدريسية احلديثة اليت تركز على فاعلية دور
املتعلم ،وحتمله مسئولية تعلمه وتعليمه يف املوقف التعليمي .وتستند إىل أساس فلسفي هو أن التعلم
الذي يبذل فيه املتعلم جهدا يكون له أثر فعال .وأيضا تشمل عمليات حتسني مستو الطالب يف
عملية التعلم وتنمية قدرهتم على استخالص اسرتاتيجيات مناسبة للتعلم والتعليم ،وكيفية تنشيط املعرفة
السابقة ،وتوظيفها يف مواقف التعلم احلالية ،وتركيز االنتباه على النقا والعناصر البارزة يف احملتو ،
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وممارسة أساليب التقومي الناقد لألفكار واملعاين ،ومراقبة النشاطات الذهنية واملعرفية واللغوية املستخدمة
للتحقق من مد بلوغ الفهم لذلك احملتو .
مفهوم إسرتاتيجية التدريس التباديل:

تعددت تعريفات التدريس التباديل ومن أمثلتها ما ذكره زيتون ( ،)4002طعيمة والشعييب
( ،)4002خليفة ومطاوع ( )4011وفتح هللا ( )4002أبنه :أنشطة تعليمية أتخذ شكل احلوار بني
املعلم والطالب ،أو بني الطالب بعضهم البعض ،بتبادل األدوار طبقا لالسرتاتيجيات الفرعية املتضمنة
(التنبؤ ،التساؤل ،التوضيح ،التصور الذهين والتلخيص) ،من أجل تنمية الفهم لديهم من خالل املراقبة
والضبط لعمليات التعليم يف املوقف التعليمي حول درس معني من أجل تعلم ذلك الدرس.
فإسرتاتيجية التدريس التباديل يف الدراسة احلالية متثل نشا تعليمي يقوم على املشاركة بني املعلم
والطالب ،أو بني الطالب وبعضهم البعض حيث أيخذ كل طالب دوره كقائد ،يف تناول عناصر
مفردات املقرر ،للوصول إىل مستو فهم جيد له ،من خالل جمموعة من املراحل ،تشمل :التخطيط
املسبق قبل احملاضرة والتنظيم للمادة العلمية املراد تقدميها وتلخيصها عن طريق حتديد األفكار الرئيسية
حسب توصيف املقرر الذي يدرسونه مث يكون تصور ذهين حول احملتو مث التنفيذ وهو الشرح يف
احملاضرة وكذلك التقومي عن طريق األسئلة واملناقشة واألنشطة املصاحبة هلا مث التلخيص لتحديد
معلومات الدرس الرئيسة .وأمهية هذه اإلسرتاتيجية تتبع من أمهية اسرتاتيجيات التدريس التفاعلي النشط
سابقة الذكر ابإلضافة إىل أهنا تنمي مهارات املتعلمني وقدراهتم اخلاصة بصياغة األسئلة يف مستوايت
التفكي العليا واستنبا املعلومات املهمة للموضوع املقدم يف احملاضرة وتلخيصها وتوضيحها لتحقيق
اهلدف املنشود من هذه اإلسرتاتيجية.
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أهداف إسرتاتيجية التدريس التباديل:

هتدف إىل استخدام املناقشة يف حتسني الفهم لد الطالب مع تطوير مهارات التحكم واملراقبة
الذاتية لديهم وقد حددت فوسرت وروتولوين ( )Foster & Rotoloni, 2005تلك األهداف كالتايل:
 01حتسني مستو فهم الطالب من خالل االسرتاتيجيات الفرعية األربعة املذكورة يف املفهوم
السابق.
 04تعزيز االسرتاتيجيات السابقة ابحملاكاة والنماذج والتوجيه من قبل املعلم (عضو هيئة التدريس).
 02مساعدة الطالب على مراقبة تقدمهم أثناء تطبيق االسرتاتيجيات.
 02تنمية املهارات البعد معرفية لد الطالب من خالل االسرتاتيجيات الفرعية.
 01تقومي مستو األداء التدريسي يف املواقف التعليمية املختلفة.
ولقد أثبتت العديد من الدراسات فاعلية إسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية العديد من
أهداف تدريس العلوم وغيه وتنمية التعلم العميق وحتسني مهارات االستيعاب عند الطلبة وبناء شخصية
الطالب بتحمله املسؤولية واحلوار واملناقشة كدراسة بلجون ( ،)4007الكبيسي ( ،)4011حسني
( ،)4011إبراهيم وكركجي (.)4012
أهمية التدريس التباديل:

أكدت العديد من الدراسات الرتبوية على أن هذه اإلسرتاتيجية تسهم يف تنمية العديد من
اجلوانب املعرفية واملهارية والوجدانية لد الطالب ومن هذه الدراسات للجمل ( )4001والرفاعي
( )4002كالتايل:
 01تساعد على تنمية املهارات الذاتية لد الطالب.
 04تزيد من دافعية الطالب حنو التعلم.
 02تزيد من التحصيل الدراسي.
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 01تنمي قدرات الطالب على احلوار واملناقشة وإبداء الرأي.
 02تنمي لد الطالب القدرة على استنبا املعلومات املهمة من املوضوع.
 07تنمي لد الطالب القدرة على التلخيص واستخالص املفاهيم الرئيسية من املوضوع املراد
تدريسه.
 02تنمى لد الطالب القدرة على صياغة األسئلة.
 02تنمي لديهم روح العمل يف فريق.
خالصة القول البد أن يشرتك مجيع الطالب يف األنشطة املتضمنة يف التدريس التباديل مع
تقدمي الدعم والتغذية الراجعة للمواضيع املدروسة فيكون دور كل طالب كقائد يف وقت تقدميه يف هذه
اإلسرتاتيجية وكذلك للمعلم دور التوجيه واإلرشاد وتقدمي التغذية الراجعة للطالب.
دور املعلم (عضو هيئة التدريس) يف إسرتاتيجية التدريس التباديل:

تعتب هذه اإلسرتاتيجية منظومة تعليمية حتتاج إىل الكثي من اجلهد والوقت من قبل املعلم
لتقدمي التغذية الراجعة الفورية بعد استخدام الطالب هلذه اإلسرتاتيجية يف املوقف التعليمي احملدد
ويتطلب منه تدريب الطالب على كيفية استخدامها وخبته يف إدارة احلوارات واملناقشات تكون هلا دور
اللتزام الطالب بقواعد النقاش واحلوار وكذلك املعلم الكفء هو الذي يستطيع نقل السلطة منه إىل
الطالب قادة اجملموعات مع تنظيم األدوار يف احلوارات التبادلية والتقدمي للموضوع ويقتصر دوره على
مراقبة األداء والتوجيه لعالج ثغرات التعلم بتقدمي الدعم يف الوقت املناسب حىت ال حتدث الفوضى أثناء
احلوار والنقاش .وقد خلص ويدمن ( )Weedman, 2003: 26دور املعلم أثناء استخدام إسرتاتيجية
التدريس التباديل فيما يلي:
 .1شرح اإلسرتاتيجية للطالب.
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 .4ممارسة الطالب لإلسرتاتيجية مع إعطاء التغذية الراجعة املناسبة وفقا ملستو األداء من جانب
املعلم أثناء احملاضرة.
 .2تقسيم الطالب إىل جمموعات صغية من ( )2 -1طالب ،حسب ميوهلم ورغباهتم وتباين
مستوايهتم.
 .2مالحظة مستو تقدم الطالب عند استخدام اإلسرتاتيجية.
دور املتعلم يف إسرتاتيجية التدريس التباديل:

يتمثل دوره يف توضيح موضوع املفردة املختارة من التوصيف وصياغة وتوجيه األسئلة التوضيحية
وطرحها مث إجابة املتعلمني عليها وتلخيص األفكار الرئيسة للموضوع املقدم وأخيا تنبؤ املتعلم عما
حيدث يف املستقبل عن املوضوع املقدم .وذكرها اخلليفة ومطاوع ( )4011أبهنا مخس خطوات تتم
بعرض املعلم منوذج لإلسرتاتيجية اليت سوف يتبناها املتعلمون يف املواقف التعليمية احملددة ،وكذلك ابلتعلم
واملمارسة وتبادل األدوار بني املعلم واملتعلم مث بني املتعلمني واالعتماد على الذات واالستيعاب والفهم من
قبل املتعلمني وهي اخلطوة األخية واليت يستغين فيها املتعلم عن مساندة املعلم وتتفق اسرتاتيجيات
التدريس التفاعلي النشط (تدريس األقران ،واجملموعات الصغية ولعب األدوار) يف خطوات تطبيقها
ومراحلها وأمهيتها مع إسرتاتيجية التدريس التباديل.
مما سبق جند أن اسرتاتيجيات التدريس التفاعلي النشط تركز على جهد املتعلم ونشاطه وإجيابيته
يف التعلم ،حتت توجيه املعلم ومتابعته وذلك ابستخدامه إسرتاتيجية التدريس التباديل وأساليب التدريس
التفاعلي النشط مثل فكر ،زاوج ،شارك ،املراسل املتنقل ،وأعواد وكرات الثلج ،من أان ،البطاقات
املروحية ،العصف الذهين ،الرؤوس املرقمة أسئلة البطاقات ،الظهر ابلظهر ،خريطة املفاهيم ،القبعات
الستة ،التصور الذهين وأمجعت الدراسات على فاعلية التدريس ببعض تلك األساليب كدراسة عبد املنعم
( ،)4011العتييب ( ،)4012العبودي ( )4012والشايع والعقيل ( )4002وعملت على حتسني
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ممارسات تعليم الطالب ،ومتكينهم من فهم كيفية التفاعل مع أقراهنم ابستخدام االسرتاتيجيات
واألساليب املختلفة املذكور سابقا حسب مواقف العملية التعليمية على حنو فردي ،أو يف جمموعات
صغية.
وكشفت بعض الدراسات عن أتثي التعليم وعلى إحداث تغيات يف املشاركة ابألفكار ،الدافعية
وحتمل املسئولية للطالب.
إجراءات الدراسة:

 منهج الدراسة:
اعتمدت الباحثة املنهج شبه التجرييب ملعاجلة مشكلة هذه الدراسة ،واختارت تصميم اجملموعتني
املتكافئتني ذات االختبار القبلي والبعدي على أن تتم املقارنة بينهما يف نتائج التطبيق البعدي (اآلجل)،
مث طبق االختبار القبلي على اجملموعتني ،مث طبقة الدراسة ابستخدام إسرتاتيجية التدريس التفاعلي النشط
على اجملموعة التجريبية ،أما اجملموعة الضابطة فقد درست ابلتعلم التقليدي املعتاد.
 جمتمع الدراسة:
يشمل جمتمع البحث مجيع طالبات ختصص الكيمياء مع إعداد تربوي بكلية الرتبية جبامعة أم
القر خالل الفصل الدراسي األول من العام اجلامعي 1221ه1222 /ه.
 عينة الدراسة:
تتكون عينة الدراسة من طالبات ختصص الكيمياء مع إعداد تربوي بكلية الرتبية جبامعة أم
القر الاليت كلفت الباحثة بتدريسهن مقرر طرق تدريس ( )1ومت تدريبهن وتدريسهن حسب توصيف
املقرر املطلوب (من مقررات قسم املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية جبامعة أم القر ) ومت التطبيق على
شعبتني ختصص الكيمياء يف مقرر طرق التدريس ( )1ابلفصل الدراسي األول من العام اجلامعي
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1221ه1222 /ه .وطبقة الدراسة على عينة بلغ حجمها ( )72طالبة تكونت من جمموعتني مشلت
كل جمموعة ( )22طالبة جمموعة جتريبية واألخر ضابطة.
مواد الدراسة:

استعانت الباحثة ابملواد التالية:
 قامت الباحثة مبراجعة العديد من البحوث والدراسات السابقة ،وفحص الكتب اخلاصة بتدريس
العلوم ،ومت حتديد املفردات املرتبطة بصورة مباشرة مبهارات التدريس يف مراحلها الثالث:
التخطيط واإلعداد ،التنفيذ ،والتقومي؛ ابإلضافة إىل بعض املهارات وأساليب وأمنا التدريب
املرتبطة بتفاعل الطالبات بصورة تكفل نشاطهم ومشاركتهم ،وتوجيههن ،وحتديد األنشطة
املناسبة لكل إسرتاتيجية وطريقة التقومي.
 مت فحص استمارة خمطط وقائمة مفردات طرق تدريس العلوم  4للفصل الدراسي األول املعتمد
من وكالة الكلية للتطوير األكادميي وخدمة اجملتمع (اهليئة الوطنية للتقومي واالعتماد األكادميي)؛
حيث دجمت الباحثة وأعادت ترتيب موضوعات بعض املفردات وإضافات أجرهتا الباحثة
حبسب مناسبة املهارة املطلوب إكساهبا للطالبة كالتايل:
املوضوع األول :وهو طبيعة العلم وأهدافه وخصائصه وأثر اعتقاد املعلم بطبيعة العلم على أدائه
وتدريسه للطالبات وعرض مناذج من جهود العلماء املسلمني.
املوضوع الثاين األهداف الرتبوية :العامة ،واخلاصة ،واإلجرائية ،وتصنيفها ،وكيفية صياغتها
وموقعها من التخطيط للدرس وأمهيتها ملعلمة العلوم وعالقتها بطرق واسرتاتيجيات التدريس واختيار
الوسيلة والتقنيات والتقومي وإدارة الصف.
واملوضوع الثالث دور األنشطة العلمية يف تدريس العلوم واملالمح العامة ملناهج العلوم ابلتعليم
العام مث مفردة مشكالت الرتبية العلمية وأخيا دور املختب ومعوقات تدريس العلوم.
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 حتديد أساليب تقومي الطالبات يف اجلانب املعريف يف صورة جمموعة من التكليفات اجلماعية
والفردية واألنشطة التطبيقية التدريبية املالئمة لكل مفردة مدروسة حسب مقررات العلوم
والكيمياء يف التعليم العام عددها (تسعة ( )2نشاطا مجاعيا (جمموعات صغية)  +تسعة ()2
نشاطا فرداي حسب مفردات توصيف مقرر طرق التدريس ومقرري العلوم والكيمياء يف التعليم
العام ،وتقومي الطالبات مباشرة يف احملاضرة ،وهذه األنشطة حبيث تساعد الطالبة إىل تطبيق ما
تدرسه مباشرة أثناء احملاضرة إبعداد خطط دروس خمتارة من الكتب املدرسية ملقرر العلوم أو
الكيمياء وحتليل احملتو وحتديد األهداف العامة واخلاصة والسلوكية بناء على بنية العلم هلا
أبنواع اسرتاتيجيات التدريس التفاعلي النشط بعد تدريسهم كل مفردة ،فتكتسب مهارات
التدريس وتثي دوافعها لالجناز يف املوقف التعليمي يف احملاضرة ،وتكمل الباقي ابملنزل مبفردها أو
مع جمموعتها.
 كما تفحصت العديد من الكتب واملراجع العربية واألجنبية بغرض حتديد مرجع أساسي للمقرر
راعت أن يتضمن معظم مفردات املقرر لرجوع الطالبات إليه؛ ابإلضافة إىل تزويدهن بنسخ
مصورة من مراجع أخر لبعض املفردات اليت ال تتوفر يف املرجع احملدد أو احلاجة إىل بعض
التفصيالت واإليضاحات وكتابتها.
خطة تنفيذ وتدريب الطالبات على مفردات املقرر ابستخدام إسرتاتيجية التعلم النشط
كالتايل:
 01تعريف ابملقرر ومتطلباته واالتفاق على مواعيد االختبار وسياسة العمل يف املقرر وتسليم
األنشطة وكيفية اجنازها داخل وخارج قاعة احملاضرة ،وحتديد املبادئ املطلوب مراعاهتا مع هذا
املقرر .وتناول أهم املهام واملهارات اليت جيب أن تتوافر لد الطالبة املعلمة خمتصرة بشكل
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جدول يتم من خالله حتقيق أهداف إكساهبم تلك املهام واملهارات من خالل التدريس

والتدريب.
 04تقسيم الطالبات يف جمموعات يف الشعبة حسب رغبتهم وميوهلم املتقاربة واهتماماهتم املتماثلة
لبث روح التنافس والتعاون بني أعضاء الفريق والتنسيق لتقدمي احملاضرة وأداء كل طالبه بذاهتا.
 02كل جمموعة ختتار موضوعا معينا من توصيف مقرر مادة طرق تدريس العلوم (الكيمياء).
 02تقدمي نبذة خمتصرة للطالبات عن اسرتاتيجيات التدريس التفاعلي النشط وكيفية استخدامها
وابلتحديد استخدام إسرتاتيجية التدريس التباديل واملمارسة العملية املوجهة والنمذجة
واسرتاتيجياهتا الفرعية وأيضا أساليب التعلم النشط وهي فكر ،زاوج ،شارك ،املراسل املتنقل،
وأعواد وكرات الثلج ،من أان ،البطاقات املروحية ،العصف الذهين ،الرؤوس املرقمة ،أسئلة
البطاقات ،الظهر ابلظهر ،خريطة املفاهيم ،القبعات الستة ،التصور الذهين خالل احملاضرات
بتطبيق توصيف مقرر طرق التدريس ،واالسرتاتيجيات الفرعية كاملبادرة الطالبية ،التنقيب عن
املعرفة ،التفكي اإلبداعي واخليال ،والتفكي الناقد ،استخدام احلاسب والشبكة العنكبوتية
واالنرتنت والبيد االلكرتوين ،حل املشكالت ،استثمار األحداث اجلارية ،الندوة املنظمة أو
املنتد داخل القاعة يف احملاضرة KWL ،وتريز يف التعليم.
 01بعد اختيار كل جمموعة ملوضوع معني من التوصيف بدأن ابلتدريس ألقراهنم بعد تعليمهم
وتدريبهم (حسب اخلطة املوضوعة واألهداف احملددة) على اسرتاتيجيات التدريس التفاعلي
النشط املقررة خالل الفرتات احملددة لتدريس املقرر يف وقت احملاضرة وعضو هيئة التدريس موجه
ومدرب هلم.
 02توزع األدوار ما بني أفراد كل جمموعة (حسب خطوات إسرتاتيجية التدريس التباديل) حبيث
يكون لكل فرد دور واحد منها كالتايل :ملخص -متسائل -موضح -متوقع -متنبئ).
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 07تعيني قائد لكل جمموعة (يقوم بدور املعلم يف إدارة احلوار ودور كل فرد يف اجملموعة) مع مراعاة
أن يتبادل دوره مع غيه من أفراد اجملموعة.
 02تدريب الطالبات على ممارسة أساليب األنشطة السالفة الذكر يف رقم (.)2
 02تبدأ عضو هيئة يف االنسحاب من املوقف التعليمي يف احملاضرة عندما تطمئن على قدرة الطالبة
على توظيف اخلطوات األربعة سابقة الذكر ويبغي دورها موجهة ومرشدة يف احملاضرة.
 010اجلزء األخي من وقت احملاضرة يلخص املوضوع املطروح من قبل الطالبات.
 011هناية الفصل يقدم درس منوذجي ملوضوع خمتار من كتاب العلوم والكيمياء من التعليم العام
من إعداد الباحثة.
بناء أدوات الدراسة:

 قامت الباحثة إبعداد االختبار التحصيلي يهدف إىل قياس حتصيل مفردات توصيف املقرر
طرق تدريس ( ،)1حيث متت صياغة مفرداته من نوع االختيار من متعدد حيث أتبعت كل
مفردة أبربعة بدائل ،حبيث ختتار الطالبة أحد هذه البدائل عند اإلجابة على االختبار ،وقد
تكون االختبار من ( )10مفردة لقياس مد اكتساب الطالبات ملفردات توصيف املقرر ،وقد
مت صياغة مفرداته بناء على األهداف السلوكية للمقرر موزعة على مستوايت األهداف اإلدراكية
(املعرفية) لبلوم.
 جتربة األدوات:
لتحديد صدق االختبار التحصيلي ،مت إطالعه على عدد من األستاذات عضوات هيئة
التدريس بقسم املناهج وطرق التدريس وهن زميالت الباحثة يف نفس القسم على مناذج االختبار حيث
أجريت بعض التعديالت املقرتحة ،وقد مت حساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية بعد تطبيقها
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على عينة عشوائية ممثلة لعينة البحث ،وقد بلغ معامل الثبات ( )0072مما يدل على أن االختبار
التحصيلي على درجة عالية من الثبات وهو * دال عند مستو .0001
تطبيق املواد واألدوات:

 .1قامت الباحثة بتطبيق جتربة الدراسة احلالية خالل الفصل الدراسي األول من عام 1221ه/
1222؛ حيث درسن الطالبات مقرر (طرق التدريس  )1حسب اجلدول الزمين مبعدل حماضرة
أسبوعيا خالل الفصل الدراسي األول ( 14أسبوعا) وقد بدأت بتطبيق االختبار التحصيلي
القبلي على اجملموعتني التجريبية (اليت سوف تتعلم إبسرتاتيجية التعلم التفاعلي النشط)
والضابطة (اليت تعلمت ابلطريقة التقليدية) حتقيقا للضبط التجرييب وللتأكد من تكافؤ
اجملموعتني يف التحصيل قبل بدء التجربة ،واجلدول ( )1يوضح النتائج.
جدول (:)1
قيمة "ت" لداللة الفروق بني متوسطي درجات الطالبات للمجموعتني (التجريبية -الضابطة) يف
التطبيق القبلي لالختبار التحصيلي
أفرادها

املتوسط
احلسايب

االحنراف

التجريبية

22

47077

2072

الضابطة

22

42021

7027

اجملموع

72

اجملموعة

616

عدد

املعياري

(ت)

42022

درجة

احلرية

77

مستوى
الداللة

غي دال عند
مستو
0001
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 .2نتائج البحث والتعليق عليها:
لإلجابة عن السؤال األول:
ما أثر استخدام بعض اسرتاتيجيات التعلم النشط يف تدريس مقرر طرق التدريس ( )1على
متوسط درجات حتصيل طالبات (ختصص الكيمياء) يف اختبار التحصيل اآلجل (هناية الفصل الدراسي
األول)؟.
حسبت الباحثة متوسطات درجات اختبار الطالبات النصفي (العاجل) ومتوسطات درجات
اختبار الطالبات هناية الفصل الدراسي الثاين (اآلجل)؛ مث أوجدت الفرق بينهما حبساب اختبار (ت).
وقد رصدت الباحثة نتائج االختبار يف جدول ( )4اآليت.
جدول ( :)2قيمة "ت" لداللة الفروق بني متوسطي درجات الطالبات للمجموعتني ( التجريبية-
الضابطة) يف التطبيق البعدي ( اآلجل ) لالختبار التحصيلي
أفرادها

املتوسط
احلسايب

االحنراف

التجريبية

22

22012

2021

الضابطة

22

22041

2004

اجملموع

72

اجملموعة

عدد

املعياري

(ت)

11042

درجة

احلرية

77

مستوى

حجم األثر

غي دال عند
مستو
00000

00741
مرتفع

الداللة

ومستواه

عند مستو .01
عند مستو  0001ودرجة حرية .22
يتضح من جدول السابق أن هناك فروقا بني قيميت متوسطي درجات طالبات -ختصص
الكيمياء يف االختبار التحصيلي (اآلجل) للمجموعة التجريبية.
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أما ابلنسبة للفرضية اليت نصها "ال توجد فروق دالة عند مستو ( )0001 ≤ αبني متوسطي

درجات طالبات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف االختبار التحصيلي اآلجل ملقرر طرق تدريس
( )1ختصص الكيمياء مع إعداد تربوي ابستخدام اسرتاتيجيات التدريس التفاعلي النشط".
وابلتايل ترفض الفرضية لوجود فروق بني متوسطات اجملموعتني التجريبية والضابطة لصاحل
التجريبية ولإلجابة عن السؤال الثاين
 .4ما أثر استخدام بعض إسرتاتيجيات التعلم النشط يف تدريس مقرر طرق التدريس ( )1على
متوسط درجات حتصيل طالبات (ختصص كيمياء) يف اختبار التحصيل (اآلجل) (هناية الفصل
الدراسي األول)؟
مت رصد درجات حتصيل الطالبات يف االختبار التحصيلي (اآلجل) واالحنراف املعياري وقيم
اختبار (ت) ويوضح اجلدول رقم ( )4التايل ذلك .عند مستو  0001ودرجة حرية .22
يتضح من اجلداول السابقة ما يلي:
أوال -ابلنسبة للتحصيل الدراسي اآلجل:
يتضح من جدويل ( )4أن أداء الطالبات يف احملاضرات والتدرب على األنشطة التدريبية مباشرة
ساعدهن على زايدة درجة حتصيلهن يف مقرر طرق التدريس ( )1بنسبة جيدة ظهر أثرها يف ارتفاع
درجات الطالبات يف التحصيل الدراسي اآلجل؛ حيث بلغت قيمة اختبار (ت)  11042عند مستو
داللة <  0001ابلنسبة لطالبات ختصص الكيمياء ابلفصل الدراسي األول
اثنيا -كما ظهر حجم أتثي اإلسرتاتيجيات املتبعة بشكل أكب من املتوسط؛ حيث بلغ قيمة
مربع إيتا  00741مما يدل على اكتساهبن ملعظم املهارات املطلوبة وإجادهتن القيام أبدوارهن املطلوبة
إبذن هللا.
وقد اتفقت نتائج الدراسة احلالية مع دراسة كل من:
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 .1الكندري ( ،)4002عبد املنعم ( )4011وإبراهيم ( )4012يف األثر اإلجيايب السرتاتيجيات
العصف الذهين واختاذ القرار يف تنمية العمليات املعرفية العليا ومهارات التفكي الناقد ومهارة
اختاذ القرار لد الطلبة ومهارات االستيعاب ،مع توفي فرص تطوير مهاراهتم املعرفية ،ويؤكد
علي ( )4002على ضرورة .تزويد الطالب اليوم ابملعارف واملهارات الالزمة ملواجهة العديد من
املواقف والتحدايت الرتبوية املختلفة.
 .4وأثبت مازن ( )1222وجود فجوة بني األهداف والبامج النظرية والتطبيقات العملية.
 )4000( Holzer & Andruet .2وعبد املنعم ( )4011يف أمهية البحث عن مداخل
وأساليب جديدة لتنمية مهارات التدريس وضمان جودة األداء لد الطالبات لالستفادة منها
بعد خترجهم.
 .2عبد السالم ( )4002يف استخدام اسرتاتيجيات وأساليب خمتلفة يف تدريب الطلبة على
مهارات التدريس مثل :خرائط املفاهيم ،والتعلم التعاوين والعصف الذهين وحل املشكالت وأثره
على منو اجتاهات ومهارات وأساليب التفكي لد الطلبة.
 .1سعيد وعيد ( )4002يف أمهية إسرتاتيجية التعلم النشط وتطبيقه من جانب املتعلم تبعا للبنائية
وأثره على التحصيل وبقاء املادة العلمية لفرتة أطول وتنمية مهارات املتعلمني األكادميية
ومهارات حل املشكالت وإمكانية إعداد املعلمني يف ضوء االجتاهات العلمية والرتبوية احلديثة.
وهذا ما توصلت إليه مجيع الدراسات اليت عرضت واليت ترجع السبب إىل أن إسرتاتيجية التعلم
التفاعلي النشط وأساليبها ومن اسرتاتيجياهتا التدريس التباديل وخطواهتا تزيد الدافعية لد
الطالبات ،وتشد انتباههم حنو التعلم ،فهي تقضي على امللل الذي يصيب الطلبة من طرق
التدريس املعتادة من خالل إجياد جو تعليمي مليء ابملتعة والتشويق واملنافسة وزايدة ثقة الطلبة
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أبنفسهم ،وتتيح الفرصة جلميع الطالبات على اختالف مستوايهتم املشاركة والتعاون يف إجناز
املهمات التعليمية من أجل حتقيق األهداف املرجوة من العملية التعليمية.

كما اختلفت الدراسة احلالية عن دراسة كل من:
 .1دراسة الكندي ( )4002الذي قصر حبثه على فحص أهداف تدريس العلوم املدونة يف
كراسات إعداد الدروس ملعلمي العلوم ،ودراسة  )4000( Lindowالذي طبق حبثه يف
استخدام إسرتاتيجية التعلم التعاوين على تالميذ املرحلة االبتدائية .كما أثبت وأن حتمل الطالب
املعلم ملسئولية تعليم التالميذ مرتبط مبن يتميزون بتطوير أنفسهم ذاتيا.
التوصيات ومقرتحات الدراسة:

بناء على نتائج الدراسة تقدم الباحثة عددا من املقرتحات منها:
يف ضوء نتائج الدراسة ،حيث أثبتت اسرتاتيجيات التعلم النشط على زايدة دافعية الطالبات
للتعلم وارتفاع حتصيلهم لذا توصي الباحثة ابلتايل:
 .1االبتعاد عن طرق التدريس التقليدية اليت يكون فيها الطالب سلبيا واالهتمام بطرق التدريس
اليت تعتمد على املشاركة اإلجيابية للطلبة مثل اسرتاتيجيات التعلم التفاعلي النشط.
 .4التنوع يف استخدام مصادر وأساليب التعلم واألنشطة أثناء تنفيذ اسرتاتيجيات التعلم التفاعلي
النشط.
 .2إعداد وتنفيذ ورش عمل على خطوات إسرتاتيجية التدريس التباديل.
 .2تنويع إسرتاتيجيات وأساليب التعليم املتبعة من قبل عضوات هيئة التدريس ابلكلية ليكن قدوة
للطالبات املعلمات يف أدائهن ،وإسناد تدريب الطالبات املعلمات إىل عضوات مؤهالت منهن
لتدريبهن على مهارات التدريس املتطورة كاسرتاتيجيات التدريس التفاعلي النشط حسب
متطلبات احلاضر واملستقبل.
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 .1مراجعة برامج اإلعداد الرتبوي للمعلمات ويف كليات الرتبية ،وتضمني التدريس ابالسرتاتيجيات
احلديثة مثل اسرتاتيجيات التدريس التفاعلي النشط ضمن مقررات طرق التدريس يف مجيع
التخصصات ،وتطوير مفردات تلك املقررات يف ضوء متطلباته حىت تتفق مع متطلبات العصر
املعلومايت احلاضر .،والبدائل املتعددة املعروضة اليت تتطلب اختيارا ذكيا يف املقررات النظرية.
 .2إنشاء مركز تدريب -حتت إشراف مؤسسات تربوية -تتوىل متابعة املعلم على تطوير ذاته بدافع
تعلمه النشط والتدريب املباشر وعقد الدورات اليت تؤهله وحتقق استمرار تطوره يف مهارات
التدريس االسرتاتيجي .االهتمام مبراكز الوسائل التعليمية يف كليات الرتبية واجلامعات وجتهيزها
ابلتقنيات املتطورة لضمان سهولة تطبيق إسرتاتيجيات التعليم النشط والذي يدفع الطالبات
املتدرابت لالستفادة من تلك التقنيات لتطوير مهاراهتا التدريسية.
 .7إعداد أدلة عن كيفية استخدام اسرتاتيجيات التدريس خالل ختطيط ،تنفيذ وتقومي مفردات
احملاضرات والدروس ويتم توزيعه لالسرتشاد هبا خالل استخدام االسرتاتيجيات.
 .2إاتحة الفرصة للطالبات للعمل معا يف جمموعات صغية للعمل معا يف التعلم النشط ،حبيث
يعملن يف جمموعات نشطة متفاعلة ،ويف الوقت نفسه ال يغفل عملهن بشكل فردي.
 .2تدريب التلميذات ابملراحل العامة على اكتساب املفاهيم العلمية والعملية عب تعلمهن النشط
وممارستهن مباشرة للمهارات الدراسية املطلوبة يف مجيع الدروس بصورة عامة ويف دروس العلوم
بصورة خاصة.
دراسات مقرتحة:

 .1إجراء دراسة حتديد فاعلية برامج تدريب طالبات الكلية على التدريس ابسرتاتيجيات التدريس
التفاعلي النشط.
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 .4إجراء دراسة ملعرفة أثر استخدام برانمج مقرتح لتنمية استخدام مهارات التدريس االسرتاتيجي
للطالبات واملعلمات .على مستو اكتساهبن لتلك املهارات وتنفيذها.
 .2إجراء دراسات مقارنة -لتحديد األفضل واألكثر فاعلية -بني بعض االسرتاتيجيات واألساليب
املستخدمة لتنمية مهارات التدريس االسرتاتيجي ملعلمي ومعلمات العلوم.
 .2إجراء دراسة حول تصميم برامج مناسبة تعتمد على نشا الطالبة املعلمة وتدريبها مباشرة على
املادة العلمية (احملتو الدراسي) ومد اكتساب مهارات التدريس ملراحله الثالثة :التخطيط
واإلعداد ولتنفيذ والتقومي ابستخدام اسرتاتيجيات التدريس التفاعلي النشط.
 .1إجراء دراسة ملعرفة معوقات تطبيق مهارات التدريس االسرتاتيجي لد الطالبات واملعلمات.
املراجع العربية:

.1

اخلليفة ،حسن جعفر ومطاوع ،ضياء الدين حممد ( .)4011اسرتاتيجيات التدريس الفعال.
اململكة العربية السعودية ،الدمام ،مكتبة املتنيب.

.4

األهدل ،أمساء زين صادق ( .)4002فاعلية أنشطة وأساليب التدريس القائمة على نظرية
الذكاءات املتعددة يف حتسني حتصيل اجلغرافيا وبقاء أثر التعلم لد طالبات الصف األول
الثانوي جبدة .جملة العلوم الرتبوية والنفسية جبامعة أم القر ،ع.11

.2

اجلدي ،مروة عدانن ( .)4014أثر توظيف بعض اسرتاتيجيات التعلم النشط يف تدريس العلوم
على تنمية املهارات احلياتية لد طلبة الصف الرابع يف حمافظة غزة .رسالة ماجستي منشورة.
جامعة األزهر -غزة ،كلية الرتبية.

.2

اجلمل علي ( .)4001فعالية تدريس التاريخ ابستخدام إسرتاتيجييت التدريس التباديل وخرائط
املفاهيم يف تنمية مهارات فهم النصوص التارخيية املدرسية لد تالميذ الصف الثاين اإلعدادي.
جملة اجلمعية الرتبوية للدراسات االجتماعية العدد  2فباير.
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الرفاعي ،أامد ( .)4002فعالية إسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية فهم اهلندسة قرائيا
ومهارات البهان اهلندسي والتحصيل لد لتالميذ املرحلة اإلعدادية .املؤمتر العلمي الثامن
الرايضيات واملواد الدراسية األخر  .اجلمعية املصرية لرتبوايت الرايضيات 12 -11 ،يوليو.

.2

الكندري ،علي حبيب (1247ه4002 /م)" .مد متثيل أهداف تدريس العلوم يف دفاتر
حتضي الدروس ملعلمي العلوم بدولة الكويت" ،اجمللة الرتبوية ،مج  ،40ع ( 20سبتمب)،
الكويت :جملس النشر العلمي.

.7

الكبيسي ،عبد الواحد اميد ( .)4011أثر استخدام التدريس التباديل على التحصيل والتفكي
الرايضي لطلبة الصف الثاين متوسط يف مادة الرايضيات .جملة اجلامعة اإلسالمية (سلسلة
الدراسات اإلنسانية) مج ،12ع .4

.2

العبودي ،اثئر جبار ( .)4012أثر استخدام إسرتاتيجية فكر -زاوج -شارك يف حتصيل مادة
القياس والتقومي لد طالب معهد الفنون اجلميلة وتفكيهم اإلبداعي .جامعة بغداد كلية
الرتبية ،ابن رشد.

.2

العتييب ،مها اميد ( .)4012أثر التدريس إبسرتاتيجية قبعات التفكي الست يف التحصيل
العلمي وامليول حنو مادة األحياء لد طالبات الصف األول الثانوي مبدينة مكة املكرمة ،جملة
العلوم الرتبوية والنفسية جبامعة أم القر  ،مج  ،1ع .11

.10

العتييب ،وضحى حباب ( .)4012فاعلية خرائط التفكي يف تنمية عادات العقل ومفهوم
الذات األكادميي لد طالبات قسم األحياء بكلية الرتبية .جملة العلوم الرتبوية والنفسية جبامعة
أم القر  ،مج ،1ع .1

.11

الشايع ،فهد سليمان ،العقيل ،حممد عبد العزيز ( .)4002أثر استخدام قبعات التفكي
الست يف تدريس العلوم على تنمية التفكي اإلبداعي والتفاعل الصفي اللفظي لد تالميذ
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الصف السادس االبتدائي يف مدينة الرايض .جملة العلوم الرتبوية والنفسية جبامعة امللك سعود.
مج  ،1ع .4
املطريف ،غازي ( .)4010فاعلية برانمج تدرييب مقرتح قائم على اسرتاتيجيات التعلم النشط

.14

يف تنمية املهارات التدريسية لد الطالب املعلمني ختصص علوم طبيعية جبامعة أم القر  ،جملة
الرتبية العلمية ،مصر ،مج ،12ع  ،1ص ص .127 -112
بلجون ،كوثر ( .)4007فاعلية التدريس التباديل يف تنمية مهارات االستدالل العلمي لد

.12

تلميذات املرحلة االبتدائية يف اململكة العربية السعودية .رسالة ماجستي غي منشورة كلية الرتبية
األقسام األدبية مكة املكرمة.
جبان ،وحيد ( .)4004التعلم النشط الصف كمركز تعلم حقيقي ،فلسطني :رام هللا

.12

منشورات مركز اإلعالم والتنسيق.
حسني ،بيداء حسن ( .)4011أثر إسرتاتيجية التدريس التباديل يف حتصيل طالبات الصف

.11

اخلامس يف مادة األدب والنصوص .جامعة داييل كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية.
حيدر ،عبد اللطيف حسني وآخرون ( .)1227تدريس العلوم يف مرحلة التعليم العام ،ديب،

.12

دار القلم.
دراج ،هنى ( .)4002فلسفة التعلم النشط كمدخل جلودة املعلقة الطباعية لطالب كليات

.17

الرتبية النوعية ،املؤمتر السنوي (الدويل األول -العريب الرابع) االعتماد األكادميي ملؤسسات
وبرامج التعليم العايل النوعي يف مصر والعامل العريب "الواقع واملأمول" ،ص ص -4072
.4022
زيتون ،حسن وكمال زيتون ( .)4004التعلم والتدريس من منظور النظرية البنائية ،القاهرة:

.12

عامل الكتب.
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زيتون ،حسن ( .)4002اسرتاتيجيات التدريس ،رؤية معاصرة لطرق التعليم والتعلم ،عامل

الكتب  ،القاهرة.
.40

سعيد ،عاطف حممد ورجاء أامد عيد (4002م) .أثر استخدام بعض اسرتاتيجيات التعلم
النشط يف تدريس الدراسات االجتماعية على التحصيل وتنمية مهارات حل املشكالت لد
تالميذ املرحلة اإلعدادية" ،جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس ،ع ( 111فباير)،
القاهرة :اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس.

.41

عبد السالم ،مصطفى عبد السالم (1242ه4002 /م) .تدريس العلوم ومتطلبات
العصر،

.44

 ،1القاهرة :دار الفكر العريب.

عبد املنعم ،رقية عبد هللا ( .)4011فاعلية استخدام اخلرائط العقلية االلكرتونية يف إكساب
مفاهيم تكنولوجيا التعليم لد الطالبات املعلمات يف كلية الرتبية يف جامعة األقصى بغزة .جملة
العلوم الرتبوية جبامعة امللك سعود -الرايض ،مج  ،47ع .1

.42

عبد الوهاب ،فاطمة ( .)4001فعالية استخدام بعض اسرتاتيجيات التعلم النشط يف
حتصيل العلوم وتنمية بعض مهارات التعلم وامليول العلمية لد

تالميذ الصف اخلامس

االبتدائي .جملة الرتبية العلمية ،العدد الثاين ،اجمللد الثامن ،يونيه.122 -147 ،
.42

عبيد ،وليم وآخرون ( .)4004البنائية :املفهوم السيكولوجي والداللة الرتبوية ،ندوة املدخل
املنظومي والبنائية ،كلية الرتبية بسوهاج ،جامعة جنوب الوادي 12 -17( ،ديسمب).

.41

علي ،حممد السيد (1242ه4002 /م) .الرتبية العلمية وتدريس العلوم،

 ،1عمان:

دار املسية.
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.42

د .هنيه بنت عبد هللا

عشا ،انتصار خليل ( .)4014أثر اسرتاتيجيات التعلم النشط يف تنمية الفاعلية الذاتية

والتحصيل األكادميي لد طلبة كلية العلوم الرتبوية التابعة لوكالة الغوث الدولية .جملة جامعة
دمشق للعلوم الرتبوية والنفسية ،مج  ،42ع .1
عمران ،تغريد (4002م) .مسية التدريس عب مائة عام من التحدايت والتغيات ،القاهرة:

.47

مكتبة زهراء الشرق.
فتح هللا ،مندور عبد السالم ( .)4002تنمية مهارات التفكي .اململكة العربية السعودية،

.42

الرايض ،مطابع احلميضي ،دار النشر الدويل.
طعيمة ،رشدي والشعيب  ،حممد ( .)4002تعليم القراءة واألدب اسرتاتيجيات خمتلفة

.42

جلمهور متنوع .دار الفكر العريب ،القاهرة.
كركجي ،روعة هباء الدين ،وإبراهيم ،فاضل خليل ( .)4012أثر استخدام التدريس التباديل

.20

يف تنمية الذكاء الطبيعي لد طلبة قسم اجلغرافيا بكلية الرتبية األساسية جبامعة املوصل .جملة
العلوم الرتبوية ،جامعة امللك سعود ،مج  ،42ع  ،2حمرم  ،1222نوفمب .4012
املراجع األجنبية:
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