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مير العامل اليوم بتغريات سريعة ومتالحقة يف كل اجملاالت وااةة يف اجملال ن التنوولجو و وارعجريف
ممججا يدججتضرو ةججروطو الترتججوط الابججوب ئة جران الايتججة واروججاحت التعهيعججو الججعب ،ججضل ي ج رعهيججة الججتعه و ل ج
ئرضاد األ راد القادطين رهى التفارل مع ترتوط ارعهومات وبوجان تتعجع ارعر جة اثضي جة لجعا تدجعى ارو ومجة

الابوية إىل التأكيض رهى أمهية تزويض ارتعه مبهاطات التفنري وحل ارشجنالت الجت توا ج ويهعج التفارجل
اال تعارو ونشاط التهعيع يف موقف التعه دوطاً هاماً يف وةجو التهعيجع إىل أهجضال الجتعه ب جوطو أ جل
ك جرياً ممججا لججو رعججض الناججاط إىل مدججارضت لاهججوو نف ج األهججضال و لتججا ج إ حججة الفرةججة أمججام التهعيججع
ليقججاط طأيج طان اناجرين يف تعورتج تعججض وسججيهة مواسججاة لتعنيوج مججن طنيججة العالقججات بجج ن وانج الججتعه
(كعججا تيتججو  )0222وتعججض موججاهع العهججوم مججن أ ججل اروججاهع ارتقضمججة لتالميججع اررحهججة االبتضا يججة الججت
تترتهج القيججام ةنشججرتة متعججضدو تتججيع الفرةججة عججل التهعيججع مركججز لهععهيججة التعهيعيججة و ججوطاً عججا ( ا عججة راججض
الوهاب  )0222وتعض الو ريجة الاوا يجة مجن الو جرلت الن جريو الجت تفدجر رعهيجة الجتعه روجض الفجرد وكيفيجة
ه ارادو ارتعهعة يف تا ره الوف ارعجريف وتشجري الاوا يجة إىل أ ارجتعه ياجف معر تج مجن اجال تفارهج
ارااشجر مججع مججادو الججتعه وطبرتهججا مبفججاهي نشججرتة وإحججضال تغيجريات يهججا ممججا يوججتع رججن لج تغيجرياً يف أدواط
ارعهج أةجاع مرشجضاً ميدجراً ومو هجاً لرتالبج ولججي رقجالً لهععر جة وأةجاع ارججتعه يقجوم لجضوط ارركججزب يف
رعهية التعه (حدن شحاتة .)0222
كعججا ت كججض الاوا يججة ائندججانية لوو جاك  Human Constructivismرهججى أ اس جااتي يات
التجضطي يواغججو أ تععججل رهججى تشج يع ارشججاطكة الوشججرتة والتفارججل الفعججا بجج ن ارعهعجج ن وارتعهعجج ن و لتججا
ترك ج ججز ره ج ججى األنش ج ججرتة ال ج ججت تترته ج ج ارش ج ججاطكة الوش ج ججرتة  Active Participationوالتفار ج ججل اررك ج ججز
ججرد لف ججرد

 Intensive Interactionوارو ججاترات  Debatesوالتخا ج ج
 Conversationوارعام ججل  Laboratoriesواألنش ججرتة ال ججفية  Class Activitiesوغريه ججا م ججن
األنشرتة الت تش ع بوان ارعر ة (حدن تيتو وكعا تيتو .)0222
ومججن هججعا ارورتهججال تج االهتعججام سججتخضام ججرت التججضطي الججت تتججيع لهعججتعه أ يدججه سججهوك
الععل حبيث ياقو ارتعه يدأ  .يفنر ينشف ارعر ة بوفد بضالً من أ تقضم ل
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توةججيات تقريججر بالابيججة العهعيججة مججن أ ججل اردججتقالب Science Education for the Future

( )8991ال ججادط رججن كهيججة لوججض ارهنيججة ة هجاا ةججروطو اسججتخضام اس جااتي يات تعه ج متعججضدو ومتوورججة
توعججو قججضطات ارتعهعجج ن لهتعاججري رججن نفدججه مججن اججال تعه ج العهججوم وتدججارضه رهججى تعه ج كيفيججة إ جران
،هيالت ومقاطرت رن ال واهر والق ال العهعية من اال ارعاطسة وارشاطكة ائتابية.
وق ججض أك ججض ته ج الاح ججث الق ججومو األمرين ججو ( American National Research
 )Council 1996أ تعهج العهجوم رعهيجة نشجرتة لجعا البجض مجن مدجارضو ارتعهعج ن رهجى هعهجا ب ججروطو
نشرتة أي اً من اال األنشرتة سوان كانت ردية أو مجارية وةروطو ارشاطكة الفعالة يف تعه العهوم.
لعا تج ةجروطو التحجو مجن الاكيجز رهجى مفهجوم تجضطي العهجوم إىل مفهجوم تعهج العهجوم والتحجو
من التعه ال  Rote Learningالعب يعف استقاا ارعهومات وحف ها إىل التعه الوشط Active
 Learningوبع ججض مواقش ججة ار ججتعه والتعا ججري ر ججن أطا ج ج حبري ججة ودطاس ججة العالق ججات ب جج ن اروة ججورات العهعي ججة
والججروابط بجج ن ارفججاهي وطبرتهججا مبججا هججو يف هو ج أو ترتايججال هججع ارعهومججات يف مواقججف حياتيججة ضيججضو ح ج
ينو لتعهع معىن وهضل ووتيفة (.)Novak. 1991
كعجا أكجضت ارعجايري القوميجة لهابيجة العهعيجة National Science (NSES) Education
 Standardsأ تعه العهوم يواغو أ ينو رعهية نشرتة يقوم التهعيع يها بجضوط إتجاو وياجع اجملهجود
ارواس لععهية التعه (.)National Science Education Standards Contents. 1995
ويش ججري (كع ججا تيت ججو  )0222و ( )David. 2004أ له ججتعه الوش ججط ان ج ا تع ججارو
حيث إ يترته تعاورً ا تعارياً يدعع بتقدي التالميع إىل تعورات أةوان مماطسة األنشرتة ارععهيجة مجع
موع التالميع الفرةة رواقشة الوتا ع والتفدريات وائ جرانات الجت ل جهو رهيهجا مجن أقجرا قاجل االنتهجان
من الوشاط الععهو وهتيتة الفرةة لعرض بعض اجملعورات لهوتجا ع الجت توةجهوا إليهجا اسجتواداً إىل أ الجتعه
رت ججع ر ججن التفار ججل اال تع ججارو وق ججض أ ري ججت دطاس ججات متوور ججة لهنش ججف ر ججن م ججض ،قي ججال ما ججضأ ال ججتعه
الوشج ججط و ربج ججت بعج ججض الج ججو ارضطسج ججية يف الج ججواللت ارتحج ججضو األمرينيج ججة موهج ججا تعهيعي ج جاً نشج ججرتاً بعو ج جوا
 Learning Expeditionويتخع هعا ارشروع من ارشنالت التعهيعيجة جوطاً لج ويرتهج مجن الرتجالب
أ يفح وا ارشنالت الواقعية وار ريو حوع كوجوع مجن الوشجاط التعهيعجو أةوجان الضطاسجة وتجضوا حهجوالً رجن
ريججال حبججول هاد ججة ( ججابر راججض اثعيججض  )8999وقججض تاوججت وتاطو الابيججة والتعهججي ار جرية ترتايججال الججتعه
الوشج ججط يف ارج ججضاطة موج ججع بضايج ججة األلفيج ججة ال ال ج ججة ح ج ج ان مج ججع وةج ججع ارتج ججط لتج ججضطي الن ج جوادط الالتمج ججة
وائمنججارت اراديججة ال ججخعة وقججض أوةججحت بعججض الضطاسججات الججت تواولججت اس جااتي يات الججتعه الوشججط
م ل الع ف العهيب والععل يف ريال ولع األدواط ودا رو الجتعه ووجو ب بوسجور والتوجاقض ارعجريف وااجرا ط
ارعر ية والتدان والتهخيص وكتابجة ارالح جات وقجاط و جرت وااجرا ط ارعر يجة والتقريجر ااتجامو تدجارض يف
توعية التح يل واالجتجا وجو توعيجة العهجوم والتفنجري وتلدو إتابيجة التالميجع أةوجان الت جاطب والفارهيجة العاتيجة
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ومهجاطات التفنجري واالسجتيعاب ارفجاهيعو وتغيجري االجتجا John& Maureen (1986); Borags
&(1995); Wilson (1998); Christiannson and Fisher (1999); Carrol. L.
) Others (2001). Laws& Sokoloff& Thornton (1999و عججض هوججضب ()0222

ما ضو حاشو وأمين م رتفى ( )0222و ().)AknogluO.& Tandogan. R. (2007
وتعجض اررحهجة االبتضا يجة مجن ارراحجل الضطاسجية الججت تدجه يف توعيجة مهجاطات متعجضدو لجض التالميججع
اقجاً رراحججل الوعججو ارعججريف لايا يججة يف هججع الفججاو الععريججة وااةججة أ التالميججع ميجرو مبرحهججة اثج حركيججة

وتعتج مججادو العهججوم مججن ارجواد اعامجة الججت تدججارض رهججى توعيججة مهجاطات الججتعه مججض اثيججاو ومهججاطات التفنججري
العهعو ومهاطات حياتية أار حيث مييل التهعيع إىل الوشاط اثركة الت تده يف توعية ارهجاطات اثدجية
( )Penny. 1997وقججض حججضد م ج ير ترتججوير مو جاهع ال جتعه األهججضال رججادو العهججوم يف اررحهججة االبتضا يججة
(ا ععية ار رية لهتوعية والرتفولة لتعاو مع وتاطو الابية والتعهي  )8992يعا يهو:
 إكدججاب التالميججع اثقججا ال وارفججاهي والو ججرلت والق جوان ن العهعيججة الوتيفيججة الججت تواس ج مرحهججةالوعو العقهو الت ميرو هبا.
 تضطي التالميع رهى حل ارشنالت الاديرتة. توعية مهاطات التالميع يف اث و رهى ارعهومات من م ادطها ارختهفة هعها وإرادو تو يعهجاوتوتيفها.
 إكداب التالميع مهاطات الععل ا عارو والتعجاو مجن اجال الععجل يف ريجال أو تعورجة لتوفيجعاألنشرتة ارختهفة وإ ات ارهعات اررتهوبة.
رعر ج ج ججة

 )Perkins.األهج ج ججضال ارعر يج ج ججة لهتعهج ج ججي يف االحتفج ج ججا
ولج ج ججضد بريكوج ج ججز (1991
 Retentionو هج ج ارعر ججة ( Understandingاالس ججتخضام الوش ججط لهععر ججة ومهاطاهت ججا Using
)Knowledge Active& its skills Active
وحججضدت وتاطو الابيججة والتعهججي يف م ججر أهججضال تججضطي العهججوم يف اررحهججة االبتضا يججة يف التججضطي
إ جران الت ججاطب العهعيججة وتوعيججة بعججض ارهججاطات م ججل ارالح ججة االسججتوتاب الت ججويف القيججاة اسججتخضام
األطقججام وتلدو اهتعججام التالميججع مبججادو العهججوم (وتاطو الابيججة والتعهججي  )0220وأييت اهتعججام ارعهنججة العربيججة
الدجعودية بترتججوير موججاهع التعهججي و،ججضي ها يف إ ججاط اارتجة العامججة لهعهنججة وسججعيها رواكاججة الترتججوطات العاريججة
وأييت ل يف إ اط مشجروع ترتجوير موجاهع الرلةجيات والعهجوم الرتايعيجة رهجى أ ينجو لهتهعيجع دوطاً جوطلً
يف رعهية التعه ومما ساال ض أ هوجاك ةجروطو اسجتخضام اسجااتي يات تعهج نشجرتة -ينجو التهعيجع يهجا
هو وط الععهيجة التعهيعيجة ولج دوط ائتجاو يف تعهج ارعر جة الرتعجاد رهجى نفدج بجضالً مجن االرتعجاد رهجى
تهق ن ارعه .
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اإلحساس باملشكلة:
نبع اإلحساس مبشكلة البحث من االل:

 -8مي ججر تالمي ججع ال ججف الد ججادة ررحه ججة اث ج حركي ججة ال ججت ي ججت يه ججا ال ججتعه م ججن ا ججال األنش ججرتة
واستخضام اثواة وهعا ال يتو ر من اال رت التضطي التقهيضية.
 -0أتكيض الضطاسات الدابقة رهى أ ينو موقف ارتعه نشرتاً و عاالً ومشجاطكاً بجضالً مجن أ ينجو
متهقياً سهاياً أةوان رعهية التعه .
 -2ةججعف مدججتو مهججاطات الججتعه مججض اثيججاو لتالميججع اررحهججة االبتضا يججة وهججعا مججا الح تج الااح ججة
اج ججال رعههج ججا ئش ج جرال رهج ججى الاج ججات كهيج ججة الابيج ججة يف الابيج ججة اريضانيج ججة أةوج ججان تضطيدج ججهن
لهتهعيعات اررحهة االبتضا يجة ومجن اجال الهقجانات مجع معهعجات العهجوم والتهعيجعات وهجعا مجا
توةججهت إليج نتججا ع بعججض الضطاسججات م ججل ( )Borg. 1995و (تبيججضو قججر  )8991و
(أمويج ججة ا و ج جضب  )0222و (مج ج ججا ال ج ججضين تو ي ج ججال  )0222و ( ا ع ج ججة را ج ججض الوه ج ججاب
.)0222
 -4نتججا ع الضطاسججة االسججترتالرية الججت أ رهتججا الااح ججة مججن اججال ترتايججال اسججتاانة هبججضل التعججرل رهججى
مدججتو تالميججع ال ججف الدججادة االبتججضا و يعججا يتعهججال بججاعض مهججاطات الججتعه مججض اثيججاو
والتواةل العهعو والت ويف وقياة واالستوتاب والتهخيص وتوةهت نتا ع الضطاسجة إىل تجض
مد ججتو التالمي ججع يف مه ججاطات اس ججتخضام األطق ججام والتواة ججل العهع ججو والت ججويف واالس ججتوتاب
واسجتخضام األطقججام يف حجج ن يججر الابويججو أ تعهججي التالميججع مهججاطات الججتعه مججض اثيججاو يف
مراحل مانرو قض أتيت بوتا ع إتابية ااةة روض استخضام اسااتي يات تعه نشرتة.
 -2مبا أ الضطاسجات الدجابقة أكجضت رهجى اسجتخضام أسجالي الجتعه الوشجط الجت تجضوط حجو التهعيجع
ونشججا م ججل ارالح ججة واالسججتوتاب والقيججاة وغريهججا لججعا كججا مججن األمهيججة توعيججة اجتاهججات
التهعي ججع و ججو ال ججتعه الوش ججط م ججن ا ججال اس ججتخضام اسج جااتي يات ال ججتعه الوش ججط يف الععهي ججة
التعهيعية.
مشكلة البحث:

تتع ججل مش ججنهة الاح ججث يف ت ججض مد ججتو تالمي ججع ال ججف الد ججادة االبت ججضا و يف ت ججض بع ججض
مهججاطات الججتعه مججض اثيججاو واالجتججا وججو الججتعه الوشججط وقججض ينججو ل ج بدججا اسججتخضام اس جااتي يات
تعهج تقهيضيججة ينججو يهججا دوط التهعيججع سججهيب ولججي إتججاو يف رعهيججة الججتعه وحاولججت الضطاسججة ائ ابججة رججن
الد ا الر يدو التا :
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بمججا عاليججة اسججتخضام بعججض اسجااتي يات الججتعه الوشججط يف  ،ججيل العهججوم وتوعيججة بعججض مهججاطات
الججتعه مججض اثيججاو واالجتججا وججو الججتعه يف تعه ج العهججوم لججض تالميججع ال ججف الدججادة االبتججضا و رعهنججة
العربية الدعوديةب ويتفرع من هعا التدان الر يدو األستهة الفررية التالية:
 -8مججا عاليججة اسججتخضام بعججض اس جااتي يات الججتعه الوشججط يف  ،ججيل العهججوم لججض تالميججع ال ججف
الدادة االبتضا و.
 -0مججا عاليججة اسججتخضام بعججض اس جااتي يات الججتعه الوشججط رهججى توعيججة بعججض مهججاطات الججتعه مججض
اثياو لض تالميع ال ف الدادة االبتضا و.
 -2مججا عاليججة اسججتخضام بعججض اس جااتي يات الججتعه الوشججط رهججى توعيججة االجتججا وججو الججتعه الوشججط يف
تعه العهوم لض تالميع ال ف الدادة االبتضا و.
حدود البحث:

اقتصرت هذه الدراسة على احلدود التالية:

 -8اقت ججرت اسجااتي يات الججتعه الوشججط رهججى اسجااتي يات تدججتخضم العواةججر األساسججية الججت تججضر
العه الوشط لض التهعيع وهجو القجرانو والنتابجة واالسجتعاع والتحجضل والتفنجري وكانجت هجع
االس جااتي يات هججو (اا جرا ط ارعر يججة -الوسججا ل الا جرية -قججاط و ججرت -ائ ابججة يف أتواب-
التهخججيص) ن جراً أل ججا تواس ج تالميججع اررحهججة االبتضا يججة الججعين ميججرو ررحهججة اث ج حركيججة
اقاً لت ويف بيا ي لهوعو ارعريف.

 -0اقت ججرت مهججاطات الججتعه مججض اثيججاو رهججى اسججتخضام األطقججام والتواةججل العهعججو واالسججتوتاب ن جراً
لت ج ججض مد ج ججتو التالمي ج ججع يف ه ج ججع اره ج ججاطات لود ج ججاة لهعه ج ججاطات األا ج ججر و قج ج جاً لهضطاس ج ججة
االسترتالرية.
 -2تعورة من تهعيعات ال ف الدادة االبتضا و يف مضاطة أهبا بعدجري ارعهنجة العربيجة الدجعودية
العام الضطاسو 8422 -8424هج الف ل الضطاسو ال ا .
 -4الوح ججضت ن ارقج ججرطين رهج ججى تالميج ججع ال ججف الدج ججادة االبتج ججضا و ومهج ججا ار ججادو والقج ججوو والرتاقج ججة ن ج جراً
الش ججتعاععا ره ججى العضي ججض م ججن ارف ججاهي األساس ججية واروة ججورات اعام ججة يف العه ججوم ال ججت مين ججن
ترتايال اسااتي يات الجتعه الوشجط يف تعهعهجا ومينجن أ تفيجض يف توعيجة مهجاطات الجتعه مجض
اثياو واالجتا وو التعه الوشط.
 -2قياة التح يل رن مدتولت (تعكر -ه  -ترتايال) الضط ة النهية.
أهمية البحث:

 -8تقججضو وحججضت ن يف العهججوم بشججنل ئرتيرتججو إ را ججو يوةججع كيفيججة اسججتخضام اس جااتي يات الججتعه
الوشط مما يفيض معهعو العهوم روض استخضام هع االسااتي يات.
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 -0توفيع دطوة الوحضت ن ستخضام اسااتي يات التعه الوشط احملضدو وتقجضو أوطات رعجل واةجحة
لألنشججرتة وارهججام التعهيعيججة ممججا يفيججض ارعهعجج ن يف إرججضاد دطوة أاججر رقججرطات تهفججة ويفيججض
مرتوطب ارواهع روض إرضاد كتاب التهعيع.
 -2تضطي التالميع رهى بعض ارهاطات والتواةل العهعو واالسجتوتاب واسجتخضام األطقجام ممجا مينجوه
من استخضام هع ارهاطات يف حل ارشنالت والتعه مض اثياو.
 -4تقضو ااتااط  ،يهو مجن نجوع االاتيجاط مجن متعجضد وااتاجاط رهجاطات الجتعه مجض اثيجاو ممجا يفيجض
ارعهع ن يف إرضاد ااتااطات مماةهة.
 -2تقضو مقياة لالجتا وو التعه الوشجط ممجا يفيجض معهعجو العهجوم يف ترتايقج لهتعجرل رهجى اجتاهجات
التالميع وو التعه الوشط.
فروض البحث:

 -8بتو ججض ججروت ات دالججة إح ججا ية بجج ن متوسججرتو دط ججات تالميججع اجملعورججة الت ريايججة واجملعورججة
ال ابرتة يف الترتايال الاعضب يف االاتااط التح يهو ل احل تالميع اجملعورة الت ريايةب.
 -0بتو ججض ججروت ات دالل ججة إح ججا ية ب جج ن متوس ججرتو دط ججات القي ججاة القاه ججو والقي ججاة الاع ججضب
لالاتااط التح يهو لتالميع اجملعورة الت رياية ل احل القياة الاعضبب.
 -2بتو ججض ججروت ات دالل ججة إح ججا ية ب جج ن متوس ججرتو دط ججات القي ججاة القاه ججو والقي ججاة الاع ججضب
لالاتااط التح يهو لتالميع اجملعورة ال ابرتة ل احل القياة الاعضبب.
 -4بتو ججض ججروت ات داللججة إح ججا ية بجج ن متوسججرتو دط ججات تالميججع اجملعورججة الت ريايججة واجملعورججة
ال ججابرتة يف الترتايججال الاعججضب يف ااتاججاط مهججاطات الججتعه مججض اثيججاو ل ججاحل تالميججع اجملعورججة
الت ريايةب.
 -2بتو ض روت ات داللة إح ا ية ب ن متوسرتو دط ات القياة القاهو والقياة الاعضب الاتاجاط
مه ججاطات ال ججتعه م ججض اثي ججاو والضط ججة النهي ججة لتالمي ججع اجملعور ججة الت رياي ججة ل ججاحل القي ججاة
الاعضبب.
 -2بتو ض روت ات داللة إح ا ية ب ن متوسرتو دط ات القياة القاهو والقياة الاعضب الاتاجاط
مه ججاطات ال ججتعه مج ججض اثي ججاو والضط ج ججة النهي ججة لتالميج ججع اجملعور ججة ال ج ججابرتة ل ججاحل القيج ججاة
الاعضبب.
 -7بتو ججض ججروت ات داللججة إح ججا ية بجج ن متوسججرتو دط ججات تالميججع اجملعورججة الت ريايججة واجملعورججة
ال ججابرتة يف الترتاي ججال الاع ججضب يف مقي ججاة اجت ججا التالمي ججع و ججو ال ججتعه الوش ججط يف تعه ج العه ججوم
ل احل تالميع اجملعورة الت ريايةب.
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 -1بتو ض روت ات داللة إح جا ية بج ن متوسجرتو دط جات القيجاة القاهجو والقيجاة الاعجضب ألبعجاد
مقيججاة االجتججا وججو الججتعه الوشججط والضط ججة النهيججة لتالميججع اجملعورججة الت ريايججة ل ججاحل القيججاة
الاعضبب.
 -9بتو ض روت ات داللة إح جا ية بج ن متوسجرتو دط جات القيجاة القاهجو والقيجاة الاعجضب ألبعجاد
مقيججاة االجتججا وججو الججتعه الوشججط والضط ججة النهيججة لتالميججع اجملعورججة ال ججابرتة ل ججاحل القيججاة
الاعضبب.
مصطلحات البحث:

اسرتاتيجيات التعلم النشط:

لر وع إىل األدبيات الت تواولت الجتعه الوشجط واسجااتي يات أمنجن ،ضيجض اسجااتي يات الجتعه
الوشط ة ا ائ رانات واارتوات الت يتاعها ارتعه وارخرتط عجا مدجاقاً والجت تترتهج مجن التهعيجع القجرانو

والنتابة واالستعاع والتحضل وارواقشة و قاً السااتي يات اارا ط ارعر يجة -اسجتخضام الوسجا ل الا جرية-
الدج ج ا وائ اب ججة يف أتواب ق ججاط و ججرت -التهخ ججيص د( ع ججض ججاد  ( -)0220ا ع ججة را ججض الوه ججاب
])Mckinney& Cartier& Passmore. 2004( -)0222
وتعر ها الااح ة إ را يجاً ة جا تعورجة ائ جرانات وارعاطسجات ارخرتجط عجا مدجاقاً مجن ارعهج والجت
مياطسججها التهعيججع دااججل الف ججل بوشججاط و ارهيججة ،ججت إش جرال ارعهج بغججرض الوةججو إىل ر ججات تعهيعيججة
معيوة ممجا لقجال األهجضال التعهيعيجة يف ةجون ائمنانيجات ارضطسجية ارتاحجة سجتخضام اسجااتي يات الدج ا
وائ ابججة يف أتواب وقججاط و ججرت والتقريججر ااتججامو والتهخججيص واسججتخضام الوسججا ل الا جرية -ااجرا ط ارعر يججة

و،ضد إ را ياً لضط ة الت ل ل رهيها التهعيع يف االاتااط التح يهو.
مهارات التعلم مدى احلياة:

تع ججرل مه ججاطات ال ججتعه م ججض اثي ججاو ة ججا الد ججهوكيات ال ججت ي ديه ججا التهعي ججع أةو ججان إ ج جران اره ججام
واألنشرتة الفردية أو ا عارية هبضل ارالح ة أو االسجتوتاب أو مججع الايجارت سجتخضام األطقجام والتواةجل

العهعو وت ويف ارشنالت ( . Crockett. 2004ا عة راض الوهاب )0222
وتعر هججا الااح ججة إ را ي جاً ة ججا تعورججة ارهججام واألنشججرتة الججت ي ديهججا التهعيججع أةوججان رعهيججة الججتعه
الوشط سوان ردية أو مجارية ،ت إشرال ارعه هبضل توعية مهاطات استخضام األطقجام والتواةجل العهعجو
واالسججتوتاب وتوعيتهججا مججض اثيججاو و،ججضد إ را ي جاً لضط ججة الججت ل ججل رهيهججا التهعيججع يف ااتاججاط مهججاطات
التعه مض اثياو.
االجتاه:

هو شعوط الفرد إتا ً أو سهااً وو موةوع مع ن (كعا تيتو .)8992
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االجتاه حنو التعلم النشط:

هججو تعورججة ارشججارر ائتابيججة أو الدججهاية وججو الججتعه الوشججط الججت يشججعر هبججا التهعيججع أةوججان تعهع ج
سججتخضام اس جااتي يات الججتعه الوشججط وتقججضط لضط ججة الججت ل ججل رهيهججا التهعيججع يف مقيججاة االجتججا وججو

التعه الوشط ار ع ا ي اً ععا الغرض.

اإلطار النظري للبحث:
ا
أوال -التعلم النشط واسرتاتيجياته:

رججرل بونويججل ونيدججو اس جااتي يات الججتعه الوشججط أ ججا مشججاطكة التالميججع يف أنشججرتة  ،ج ه رهججى

التفنري والتعهيال رهيها حبيث ال تنونو ترد مدتعع ن قط إوجا يرتجوطو مهجاطهت مجع التعامجل مجع ارعر جة
ارختهفجة ويشجاكو يف أنشججرتة جتعههج مفنجرين يعجا يقجضم عج ( )Bonwell& Eison 1991بيوعججا
طأ الجتعه الوشجط أنج الايتجة التعهيعيججة الجت تتجيع لهرتجالب التحججضل وائةجغان والقجرانو والنتابجة والتأمججل
الععيال و ل من اال استخضام تقويات وأسالي متعضدو م ل حل ارشنالت واجملعورجات ال جغريو
واحملاكاو ودطاسة اثالة ولع األدواط وغريها مجن األنشجرتة الجت تترتهج مجن ارتعهعج ن ترتايجال مجا تعهعجو
يف حي ججاهت اليومي ججة أب ش ججون يفعه ج ار ججتعه يف الف ججل غ ججري ائة ججغان الد ججهيب حملاة ججرو ارعه ج واس ججتخضام
األنشججرتة الججت تشج ع الرتججالب رهججى ،عججل مدج ولية تعهعه ج وتوججاو ) Felder (2005الججتعه الوشججط
ةنج ج  :ال ججتعه ال ججعب يرك ججز ره ججى ار ججتعه حي ججث يق ججوم حب ججل ارش ججنالت وارواقش ججة يف إ ججاط م ججن ائتابي ججة
وارد ولية الفردية مما يدارض يف اكتدجاب ارهجاطات وتنجوين اجتاهجات إتابيجة وجو ارجادو العهعيجة حيجث أ
الججتعه الوشججط هججو الرتريقججة الججت يوهع ج ارججتعه االعججا يف األنشججرتة ارختهفججة حيججث يشج ع رهججى مشججاطكة
الرتججالب يف التفارججل اججال الععججل يف تعورججات تعاونيججة و ججرس األسججتهة وارشججاطكة يف مشججرورات مجاريججة
أمجا منيجف وكججاطتيز ) Mickinney& Cartier Passmore (2004يججرو أ اسجااتي يات الججتعه
الوشججط تشججري إىل مجيججع األسججالي الججت تترته ج مججن ارججتعه القيججام مبعاطسججة بعججض أن جواع ارهججام يف ارواقججف
التعهيعججو أك ججر مججن تججرد االسججتعاع إىل ارعه ج وتشججري رواةججر الججتعه الوشججط إىل ارعاطسججات التضطيدججية الججت
يتاعهججا ارعه ج دااججل الف ججل ويعتع ججض رهججى نش ججاط ار ججتعه و ارهيت ج وإتابيت ج و،عه ج لهعد جتولية يف تعهع ج
وقضطت ج رهججى ائججا ق جراط بشججأ لععه ج وتش ج يع رهججى الععججل التعججاو وحججل ارشججنالت وأ اس جااتي يات
الججتعه الوشججط تدججعع لهعتعهعجج ن مبال عججة أوججاط الججتعه الججت تدججعع بججضوطها يف ،دججن التح ججيل األكججادميو
ودا عية ارتعه وتغيري االجتاهات مما ،قال تعهعاً أك ر كعا يف ل ارتعهعو االسجااتي يات الجت تدجعع
لجتعه الوشجط رجن الرترا جال التقهيضيجة ويتفجال لج مجع مجا أكجض Copperstein. S.& David. A..
 David. N.& Kathieو ).Breslow. L. (2000. Weidinger. E. (2004) D. (2003
وتعتج دطاسججة كيججوع أ اسجااتي ية التدججان الججعايت تهيهججا التهخججيص ويهيهججا كتابججة ارالح ججات كانججت أ ججل
اس جااتي يات الججتعه رهججى الاتي ج ( )Kings. 1992كعججا أشججاط (ارهججضب ع ججود  )0228إىل أ
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تعورججات ارواقشججة ارتاايوججة ك حججض اس جااتي يات الججتعه الوشججط عججا ارهيججة رهججى التح ججيل واالسججتيعاب
ارفاهيعو واالجتا وو تعه الفيزلن لرتال ال ف األو ال انوب كعا توةل ( عجض جاد  )0220إىل
أ اسججتخضام اسجااتي يات الججتعه الوشججط ( نججر -تاوب -شججاطك اهيججة الججتعه  -اجرا ط ارفججاهي  -الع ججف
الجعهف) قجض سجارضت ججالب ال جف األو ال جانوب يف اكتدجاب بعججض ارفجاهي الايولو يجة وتقجضير الججعات
واالجتججا وججو االرتعججاد ائتججاو ارتاججاد وأشججاط ( )Bronwell& Eison. 1991إىل اا ججا ص الججت
تتد هبا اسااتي يات التعه الوشط موها-:
 -8مشاطكة ارتعه يف الععهية التعهيعية ب وطو تتعض كون متهقياً سهاياً.
 -0مشججاطكة ارتعهعجج ن يف الوشججا ات ال ججفية ب ججوطو تهفججة م ججل الق جرانو -النتابججة -الوق ججا  -ججرس
األستهة -التعهيال.
 -2التحجو مججن الاكيججز رهججى نقججل ارعهومججات لهعجتعه إىل الاكيججز رهججى ترتججوير ارهججاطات وتوعيتهججا لججض
ارتعه .
 -4تلدو دا عيججة ارتعهعجج ن وح ججو ارججتعه رهججى التغعيججة اررتججضو وتوعيججة مهججاطات ارججتعه م ججل مهججاطات
التفنري العهيا (التحهيل -الاكي  -التقوو -حل ارشنالت).
اسااتي يات التعه الوشط تقوم رهى اررتنزات التالية-:
و لتا
 -8نشاط التهعيع وإتابية أةوان الععهية التعهيعية.
 -0تفارل التهعيع مع ارادو العهعية بشنل إتاو رتط ل وهادل.
 -2بججع ارججتعه ا هججض العقهججو واليججضوب لاوججان ارعر ججة يف هو ج وأرعججا رقه ج يف ه ج ارججادو العهعيججة
واألشيان وال واهر وحل ارشنالت ( ا عة راض الوهاب .)0222
 -4عناصر التعلم النشط ()Active Learning Elements
 -8احلديث واإلصغاء ()Talking and Listening

يع النتابة  Writingاأل ناط الت تضوط يف رقولوا ومن مث ةروطو إررتجان الفجرل لهرتجالب أل

يتحضةوا ويو توا لاع ه لاعض ( )Meyers& Jones. 1993وأييت دوط التعه الوشط ليحقال ل
من اال اسااتي يات م ل اهية التعه واجملعورات التعاونية والع ف العهف.
 -0عنصر الكتابة :Writing

تدججارض يف اكتشججال أ نججاطر والتوسججع يهججا وممججن األسججالي الججت تججضر

أهضا ها
أ -ريقة أكت  -تعه  -شاطك
ب -الع ف العهف Brainstorming
ب -ريقة س ل التعه Learning log
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د -ريقة تضوين ارالح ات ارو هة Gided Note- Taking
 أوطات الضقيقة الواحضوOne- minute papers : -2عنصر القراءة Reading

تترته

ه ما يفنر يج اناجرو وطبجط اروةجورات الفرديجة باع جها وتهخجيص ارعهومجات ومججع

األ ناط.
 -4عنصر التأمل والتفكري Reflecting

البض من تو ري الوقت الالتم لهرتالب لهتفنري والتأمل ومن التعهيعو .مينن اتاارها
أ -ريقة ارعكرات اليومية
ريقة ارواقشة الوشرتة
ب-
و س ججتقران ارع ججايري القومي ججة لهابي ججة العهعي ججة أك ججضت ره ججى ة ججروطو تشج ج يع ارعهع جج ن الهبج ج ره ججى

تد يل رعهه وتش يع أشنا االت ا م ل اثضيث والنتابة والتعه الوشط يقوم رهى ا ااة ن:
 -8التعه يف ايعت رعهية نشرتة ي ديها ارتعه .
 -0التعه ي ل إىل أق ا روضما يت احتوان ارتعه يف اروقف التعهيعو.
كعججا أ الججتعه الوشججط يججت يف تهججف ارراحججل التعهيعيججة مججن مرحهججة مججا قاججل ارضطسججة إىل مرحهججة
الضطاسججات العهيججا كعججا أن ج يججت مججع األرججضاد ال ججغريو والناججريو معتعججضاً يف ل ج رهججى اسججتعضاد ارتعهعجج ن
ارعاطس ن لهتعه الوشط.
كعججا أ اسججتخضام اس جااتي يات الججتعه الوشججط عججا أمهيججة يف تججضطي العهججوم ويت ججع ل ج مججن
دطاس ججة  )0222( Lindowال ججت أ راه ججا لهتع ججرل ره ججى أة ججر التف ججارالت الهف ي ججة ال ججت  ،ججضل يف ال ججتعه
التعججاو والتغيججري ارفججاهيعو وأشججاطت االاتاججاطات الاعضيججة إىل و ججود ،دججن واةججع يف مججض إرججام الرتججالب
رفججاهي العهعيججة وأ الججتعه التعججاو أد إىل ترتججوطات إتابيججة يف اسججتيعاب ارفججاهي العهعيججة وأ هوججاك
أطبع رواةر أساسية تضر التعهي الوشط وهو االستعاع والتحضل والقرانو والنتابجة ئةجا ة إىل التفنجري
يف وةججوس األهججضال واحملتججو لهع جوهع الججعب وججن ب ججضد اسججتخضام اس جااتي يات الججتعه الوشججط يف تعهع ج
( .)Keys. 2002وتوةهت الضطاسجة ( عجض هوجضب جاد  )0220إىل أ هوجاك أةجراًكاجرياً لتوجوع الجتعه
الوشججط ارتع هججة يف اسججتخضام اس جااتي يات ( نججر وتاوب وشججاطك -اهيججة الججتعه  -بوججان وإرججادو بوججان ا جرا ط
ارفججاهي  -الع جف الججعهف) لودججاة الكتدججاب ارفججاهي الايولو يججة واالجتججا وججو االرتعججاد ارتاججاد لججض
ججالب ال ججف األو ال ججانوب يف مججادو األحيججان .وأتهججرت نتججا ع بب جرابب أ اسججتخضام النعايججوتر كوسججيط
تعهيعو يف تعورجات الوشجاط (أتواب -أطبعجة) قجض أكدجاه رعهيجات العهج لجض تالميجع ال جف الدجابع-
ال ججامن م ججن اررحهج ججة ارتوس ججرتة بش ججنل عج ججا ر ججن اسج ججتخضام النعاي ججوتر كوس ججيط تعهيعج ججو بش ججنل ج ججردب
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( )Borage. 1995كعججا توةججهت دطاسججة ججو ومججوطين إىل أ ،هيججل التفججارالت وارواقشججات عهججت
لض تالميع ال ف الرابع االبتضا و استعضاداً لهعواقشة.
وحججضل تفارججل ديوججامو بجج ن أ جراد اجملعورججة ( )John& Maureen. 1996كعججا توةججهت
دطاسجة بطوبججرب 0222ب ( )Rowberg. 2000إىل أ اسجتخضام لعج األدواط ك حججض اسجااتي يات
التعه الوشط يداه يف تلدو قضطو التالميع رهى اسجتخضام األ هجزو اليضويجة وأ هجزو القيجاة ارختهفجة وأ
استخضام بعض اسااتي يات التعه الوشط ،دن مهجاطات التفنجري العهيجا لجض ارتعهعج ن وتزيجض مجن دا عيجة

ارجتعه وقضطتج رهجى تو ججي ارعهومجات و،دجن مججن ارهجاطات اال تعاريجة واألدان األكججادميو وتوةجل كجل مججن
(ما ججضو حاشججو وأميججن م ججرتفى  )0222إىل عاليججة اسججتخضام بعججض اس جااتي يات الججتعه الوشججط رهججى
توعي ججة التفن ججري االبتن ججاطب واالجت جا و ججو م ججادو العه ججوم والرلة ججيات كع ججا توة ججهت ( ا ع ججة را ججض الوه ججاب
 )0222إىل عاليججة اسججتخضام بعججض اس جااتي يات الججتعه الوشججط يف  ،ججيل العهججوم توعيججة بعججض مهججاطات
الججتعه مججض اثيججاو واريججو العهعيججة لججض تالميججع ال ججف ااججام االبتججضا و ( )0222وتوةججهت دطاسججة
انت ججاط اهيججل رشججا وناججرو ( )0280إىل أ اس ججتخضام اس جااتي يات الججتعه الوشججط ع ججا أةججر إتججاو يف
توعيججة الفارهيججة العاتيججة والتح ججيل األكججادميو لججض هاججة كهيججة العهججوم الابويججة التابعججة لوكالججة الغججول الضوليججة
وتوةهت دطاسة كل من (لسرو أبو هضطوة مععر الفجرا  )0288إىل أ اسجتخضام بعجض اسجااتي يات
ال جتعه الوش ججط تادت مد ججتو دا عي ججة ائ ججات وال ق ججة ل ججوف والتح ججيل الضطاس ججو ل ججض التالمي ججع برتيت ججو
التعه .
ويتضح مما سبق أن اسرتاتيجيات التعلم النشط تساهم يف حتقيق العديد من أهددا تددري
العلوم من االل مميزاهتا العديدة منها-:

 -8تداه يف إكداب ارعر ة العهعية بشنل وتيفو و عا تدتعر هع ارعر ة لفاات ويهة.
 -0تدججاه يف إكدججاب العضيججض مججن ارهججاطات غججو التفنججري م ججل التفنججري العهعججو -التفنججري االبتنججاطب
وائبججضارو -إكدججاب مه ججاطات ا تعاريججة -مه ججاطات يضويججة ومهججاطات العه ج م ججل القي ججاة-
التوا .
 -2تداه يف ،قيال األهضال الو ضانية م ل توعية االجتا ائتاو وجو ارجادو ووجو االرتعجاد ارتاجاد
ووو التعه الوشط ودر ال قة لوف
كعا ةوف شيهنوت اسااتي يات التعه الوشط تاعاً ( )Chilcoat. 1999إىل-:
 -8اسااتي يات ت كض رهجى تقيجي تعهج التالميجع روجض إررتجا ه ارعهومجات م جل أسجتهة ارواقشجة كتابجة
االست ا ت التهخيص استخضام الرموت ،ضيض ارشنالت.
 -0اس جااتي يات ت ك ججض ره ججى تفار ججل ار ججتعه م ججع ار ججادو العهعي ججة م ججل وة ججع اارت ججوط  ،ججت ارف ججاهي
الر يدة كتابة ارفاهي توتف ارعهومات الاكيز رهى الوقاط ارهعة أةوان الشرس.
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كعججا ةججوفت اس جااتي يات الججتعه الوشججط التاليججة تاع جاً

( The Abilene Christian

-:)university Adams Center for Teaching Excellence. 2000
 -8اسااتي يات التعاري (القرانو)
 -0اسااتي يات الترتايال
 -2اسااتي يات حل ارشنالت
تو ض ت ويفات متعضدو وقض ةوفها كي ( )Keys. 2002إىل الفتات التالية-:
 -8كل الف ل يتعه .
 -0التعه يف تعورات ةغريو.
 -2التعه التعاو والتوا دو.
 -4التعه الت رييب.
 -2التعه التقضمو (العرض).
وقجض أةججال ججو ( )Jon. 2002بعجض االسجااتي يات م ججل اجرا ط ارفججاهي والتقججاطير اليوميججة
والتغعية الرا عة ودوطو التعه واسااتي يات التدان  ( -نر شاطك -تاوب)( -الد ا وا جواب يف أتواب)
وتد يل ارالح ات الزو ية.
معوقات التعلم النشط:

 -8التعه الوشط يترته وقتاً ويالً ويعض م جيعة لهوقجت والسجيعا إ ا كجا ارقجرط مي جل تتابعجاً مورتقيجاً
رقرطات سابقة (.)Bonwell. 1991
 -0مقاومة الرتالب أسالي التضطي خبالل أسهوب احملاةجرو (وأ  %72مجن الرتجالب أشجاطوا إىل
تف ججيهه احملاة جرات الججت يدججتخضم اس جااتي يات الججتعه الوشججط وأ ججا ،دججن تعهعه ج بععججال
ويتف ججال دطاس ججة  )0222( Kumarيف أ الرت ججالب يف ججهو االسج جااتي يات ال ججت تد ججعع
لججتعه الوشججط ولنججن ارشججنهة تنعججن يف تججردد الرتججالب يف رعهيججة ارشججاطكة دااججل الف ججل
موها-:
 اول ارتعهع ن أ ي هروا رضم هعه أمام معهعه وأقرا . شيوع ااول من اثضيث ب فة رامة ب ن األقرا . استخضام أسهوب احملاةرو التقهيضية جتعل الرتال سهاياً وارعه مديرتراً. -2تغرتي ججة احملت ججو ال ججعب تج ج إ ججات يف وق ججت مع جج ن إ ا أطدت أ ين ججو هو ججاك ت ججو يف رق ججل
الرتال ي رهي أ تفعل شيتاً لت عل هعا احملتو ممنن الاوان وهعا الشون هجو تعهجي
التفنري ويتاس من اال اسااتي يات التعه الوشط.
 -4بعض ارعهع ن يرو أنفده اةرين يضين ولي هواك ما يدتضرو التغيري.
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 -2بعض ارواد التعهيعية واأل هزو ارضرعة رضاال التعه الوشط.
وس ج ججول يد ج ججتخضم الاح ج ججث اث ج ججا اسج ج جااتي يات (الدج ج ج ا وائ اب ج ججة يف أتواب)( -اسج ج جااتي ية
اسججتخضام الوسججا ل الا جرية)( -إسجااتي ية ااجرا ط ارعر يججة)( -إسجااتي ية قججاط و ججرت)( -التقريججر ااتججامو
أو التهخيص) -وسيت تواو كل إسااتي ية لتف يل-:
 -8إس جااتي ية الد ج ا وائ ابججة يف أتواب :ي ججت ل ج بشججنل تفججارهو ب جج ن تعورججات مججن التالمي ججع
ويتنججو كججل تعورججة مججن تهعيججعين اةوجج ن يرمججز لججألو لرمججز (أ) وال ججا (ب) يقججوم التهعيججع
األو ةلقان س ا رهى التهعيع ال ا ي ي مث يتاادلو األدواط ويقوم ال ا ةلقجان سج ا
ي ي ج ومينججن لهععه ج إلقججان أسججتهة بجج ن التهعيججعين وإرججضاد تقريججر أو مهخ ججات كتابيججة أو
شفهية)Jon. 2002( .
وينججو دوط ارعه ج هججو ارشججاطكة يف إرججضاد األسججتهة ارواسججاة مججن حيججث الدججهولة وال ججعوبة وهتيتججة
الفججرل لهعواقشججة والتعججاو بجج ن التالميججع وتججو يهه أةوججان الععججل ومججوحه التغعيججة الرا عججة ارواسججاة لهععججل
وتوةيع ارفاهي ال عاة (.)Stewart& Cartier. and Passmore. 2004
وتهج التالميججع جواط بع ججه الججاعض أو يف موا هججة بع ججه الججاعض أةوججان رعهيججة الججتعه رواقشججة
الق ججال اعام ججة يف رعهي ججة ال ججتعه ويش ججعر ال ججاعض الة ججرتراب رو ججضما يتعهع ججو معج جاً يف أتواب ولن ججن م ججع
االستعراط يف األنشرتة يقوم كل موه بضوط الوشط يف رعهيجة الجتعه م جل رعجل ارالح جات وكتابجة التقجاطير
وإ ابة األستهة.
تزيجض هجع ائسجااتي ية مجن التعجاو وائتابيججة والتواةجل العهعجو الفعججا وتوةجيع ارفجاهي ال ججعاة
كعا أ ا تواس تالميع ال ف ااام االبتجضا و حيجث إ ج ميجرو ررحهجة اثج حركيجة الجت تدجارضه
University of
يف ج ججرس األسج ججتهة وائ ابج ججة رهيهج ججا و،ضيج ججض العالقج ججات وطبرتهج ججا ألسج ججااب (
 .Minnesota. 2002.اهيل ااهيهو .عض مجا الضين راض الهرتيف حيضط).
 -0إسرتاتيجية استخدام الوسائل البصرية

وتش ججعل الوس ججا ل ال ججت تعتع ججض يف رعهي ججة ال ججتعه واكتد ججاب اا ج ات ره ججى حاس ججة الا ججر وموه ججا:
النتج واجملججالت وااجرا ط ارعر يججة وارخرترتججات الوطقيججة والدججاوطات والشجرا ع والهوحججات التعهيعيججة واأل ججالم
ال ججامتة وكججل مججا تا ججر العجج ن ويرتنججز دوط ارعهج رهججى تججو ري الوسججا ل الا جرية الججت مينججن اسججتخضامها روججض
إ جران األنشججرتة الججت تدججارض التالميججع رهججى اسججتخضامها ومينججن القججو ة أسججالي الججتعه لججض التالميججع
تت ججف خب ججا ص معر ي ججة ونفد ججية م ج ج ةرو يف الرت ججرت ال ججت ي ججضطك هب ججا ار ججتعه ارواق ججف التعهيعي ججة ارختهف ججة
ويد ججت ي ع ججا (نم ججا س ججعض  )8991وم ججن هو ججا يت ججع أ الوس ججا ل الا ج جرية تواسج ج التالمي ججع ال ججعين
يف ججهو ال ججتعه الا ججرب ااة ججة يف اررحه ججة االبتضا ي ججة ن ج جراً لق ججضطهت ره ججى ارالح ججة وكتاب ججة التعهيق ججات
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واسججتخضام األشججنا واألل جوا والرسججومات حيججث لججضل الججتعه اثقيقججو بجج ن التفارججل الهغججوب واسججتخضام
ارواد الا رية يف بيتة تعهيعية يضو.
 -2إسرتاتيجية اخلرائط املعرفية :Cognitive maps

هججو طس ج ئرتيرتججو تات ج يهججا األ نججاط الر يدججية لهججوص ليججت بشججنل معججريف مادججط ليججت تنججوين
اكرو مفيضو تدارض رهى االسجا اع ارجر ومجن مث ،قيجال الجتعه الفعجا ومينجن مجن االعجا طبجط ارعهومجات
ا ضيجضو رعهومجات الدجابقة وترتنجز ااجرا ط ارعر يجة رهجى ن ريجة الجتعه القا عجة رهجى ارعجىن التوبجل Full
 Learning: Meaningوالجت يقججوم يهججا التهعيججع هجض ونشججاط أةوججان رعهيججة التعهجي وتججزداد يهججا ججرل
االستيعاب وتعكر ارعهومات.
وهججعا الججتعه يقججوم الرتال ج مججن االل ج ب جربط ارعهومججات ا ضيججضو واالحتفججا هبججا مججع ارعهومججات
وارعاطل الدابقة الت اكتداها قاجل لج ولنجن كجو ينجو هجعا الجتعه ا معجىن م ومورتقجو تج رهجى
ارعه أ لقال رضو روامل تتع ل يف-:
أوالً :ا هود واألنشرتة العقهية الت ياادط هبا ارتعه تفارالً مع ارادو التعهيعية.
اثنياً :رعهية تو ي ارادو واحملتو رهى وو يدهل الوةو إىل التعهي ب ارعىن التام.

اثل اً :رعهية تقضو ارادو رهى وو يدارض رهى استح اط الجتعه القاهجو وإدطاك العالقجة بج ن الاويجة ارعر يجة
وارعهومة ا ضيضو.
ومين ج ججن أ يد ج ججتخضمها التالمي ج ججع يف اررا ع ج ججة والتهخ ج ججيص والتق ج ججوو واس ج ججتوتاب العالق ج ججات وطب ج ججط
ارعهومج ججات القضميج ججة رعهومج ججات اثضي ج ججة (ميشج ججيل ررتج ججا  )0220وتتعيج ججز اا ج جرا ط ارعر يج ججة بدج ججهولة

ئرتيرتهججا واسججتخضامها وإمنانيججة اسججتخضامها ألب مدججتو دطاسججو مججن مدججتولت التالميججع ويف أب مرحهججة
رعريججة وسججهامها يف تيججضا التح ججيل وتوعيججة االجتججا وججو العهججوم والتفنججري االبتنججاطب (Novak 1991
ونما سعض  8991وراد أبو العز .)0220
 -4إسرتاتيجية قارن وفرق:Compare and Contrast -

تقججوم هججع ائس جااتي ية رهججى أسججاة إ جران رعهيججة مقاطنججة توةججع أو ج الشججا واالاججتالل مججن
اجال ارالح ججات وارعهومججات وااج ات ارتججو رو لججض التالميججع رججن نججرو أو اةوجج ن مججن موةججورات الججضطة
بعض تزويض التالميع بو رو رامة رن اروةوع وتقدعه إىل تعورات ةوا ية ويواقش كجل تهعيجع تعورتج أو
توجاقش كجل تعورججة اجملعورجة األاججر يف ارعهومجات الوها يججة الجت توةججهت إليهجا واسججتخضام هجع ارعهومججات
س جوان كان ججت أطق ججام أو تق ججاطير ( )Keys. 2002ويقت ججر دوط ارعهج ج ره ججى ت ججو ري ارعهوم ججات والاي ججارت
اردتخضمة يف رعهية ارقاطنة وتقدي اجملعورات ئ را ها.
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 -2إسرتاتيجية التقرير اخلتامي (التلخيص)Ending Lecture (Summaries) -

تعتعججض ائسجااتي ية رهججى أسججاة إرججضاد التالميججع اايججة مججو زو رججن موةججوع الججضطة تت ججعن أه ج
األ نججاط الر يدججية بشججنل مركججز وشججامل و،تججاب مججن ارججتعه بججع ا هججض وطبججط األ نججاط باع ججها وتو يعهججا
واسججتخضام لغججة سججهيعة وت ججويف ارعهومججات والتواةججل مججن اججال الق جرانو والنتابججة والتحججضل وارواقشججة ممججا
تعهه ججا م ججن االسج جااتي يات اعام ججة أل ججا تت ججعن ه ججع العواة ججر (( -)Penny. 1997أ و ججا ن ججري
 )0224و (.)Jon. 2002
ومججن النهعججات ارفتاحيججة الججت تدججتخضم يف التهخججيص تواولوججا، -ججضةوا -تنهعوججا -أر تعهعججت -أر
اكتشفت وقض ينو التهخيص يف شنل معادالت أو ضاو .

ا
ثانيا -مهارات التعلم مدى احلياة :Lifelong Learning Skill

مججن أهججضال تججضطي العهججوم األساسججية إكدججاب تالميججع اررحهججة االبتضا يججة بعججض ارهججاطات العهعيججة

والععهيججة واثياتيججة ب ججوطو وتيفيججة وتوعيججة بعججض ارهججاطات م ججل ارالح ججة والت ججويف واالسججتوتاب واسججتخضام
األطقججام وتلدو اهتعججام التالميججع مبججادو العهججوم (وتاطو الابيججة والتعهججي  )0220ومججن هوججا تواججع أمهيججة اكتدججاب
مهاطات التعه مض اثياو.
وتعرل مهاطات التعه مجض اثيجاو ة جا األنشجرتة وارعاطسجات واأل عجا الجت يقجوم هبجا العهعجان يف
أةوججان التوةججل لهوتججا ع ارعنوججة لهعهج مججن هججة وأةوججان اثنج رهيهججا مججن هججة أاججر (أ ججض الو ججضب رهججو
طاشض مىن راض الوهاب .)0220
وقض حضد معهض واليز بعض مهاطات التعه مض اثياو
()North East Wales Institute of Higher Education. 2004
اسججتخضام ارعهومججات التنوولو يججة -اسججتخضام األطقججام وترتايقاهتججا يف أدان ارهججام ارختهفججة -ائداطو
العاتية لهعواقف -التواةل الععهو.
كع ججا أش ججاط كروكي ججت إىل أ مه ججاطات ال ججتعه م ججض اثي ججاو كالتواة ججل واس ججتخضام األطق ججام بش ججنل
مااش ججر يف الفه ج ال ججحيع لهععر ججة العهعي ججة وتوعي ججة التفن ججري ( )Corockett. 2004ويع ججض اكتد ججاب
مهجاطات مججض اثيججاو لودججاة لتالميججع اررحهججة االبتضا يججة رعهيجة سججههة وسججول تقت ججر الضطاسججة اثاليججة رهججى
مهاطات استخضام األطقام والتواةل العهعو واالستوتاب لألسااب انتية-:
 -8أةاتججت الضطاسججة االسججترتالرية الججت ين إ رانهججا تججض مدججتو التالميججع يف هججع ارهججاطات لودججاة
لهعهاطات األار الت مشهتها الضطاسة االسترتالرية.
 -0أمهية هع ارهاطات يف دطاسة العهوم يف اررحهة االبتضا ية.
 -2أ اسااتي يات التعه الوشط اردتخضمة يف هعا الاحث قض تداه يف توعية هع ارهاطات.
 -4أ

تو الوحضت ن ارختاطو تت عن استخضام هع ارهاطات و لتا ت دب إىل توعيتها.
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 -2التالمي ججع يف ال ججف الد ججادة االبت ججضا و ق ججادطين ره ججى اسج جتخضام األطق ججام يف ة ججوط تهف ججة وكتاب ججة
التقاطير العهعية واستوتاب ارعهومات والوتا ع من اال األنشرتة.
وفيما يلي توضيح هلذه املهارات:

 -8استخدام األرقام Using Number

تدججتخضم األطقججام يف رعهيججات ا عججع والرتججرس وال ججرب والقدججعة وتعج رججن األح ججام واردججاحات
واأل جوا والرمججوت الرلة ججية والعالقججات العضديججة بجج ن ارفججاهي وارعججادالت النيعيا يججة وارعججادالت الرلةججية
والرسججوم الايانيججة وقججض حججضد واةججف رزيججز مهججاطو اسججتخضام األطقججام يف اسججتخضام العالقججات النعيججة م ججل
الود ج والتواس ج والقججي الفيزل يججة والنيعيا يججة والضقججة العهعيججة (واةججف رزيججز  )8999وم ججن ارهججاطات
الفررية الت تشعهها مهاطو استخضام األطقام و يعا يهو بع ها:
 رعل مقاطرت ب ن األ زان.-

استخالل نتا ع وةفية من رالقات كعية والعن .
قياة وتفدري الايارت ارتاحة.
رعل الرسوم الايانية.
التوا بدهوك ال اهرو من اال قرانو األطقام.

 توةيع العالقات ارتاادلة ب ن النعيات. ،ضيض وحضات القياة والنعيات. استخضام الععهيات الرلةية يف األنشرتة العهعية. اس ججتخضام ارع ججادالت والق جوان ن والععهي ججات الرلة ججية ارورتقي ججة (كع ججا تيت ججو  ( )0222ع ججضالديض .)0220
وتت ججعن مهججاطو اسججتخضام األطقججام القججضطو رهججى وةججف و،هيججل نتججا ع الت ربججة وكججعل التعاججري رججن
ا ا ص ال اهرو موةوع القياة التع يل الايا لوتا ع الت ري .
 -0التواصل العلمي Scientific Communication

تعتج مهججاطو التواةججل إحججض ارهججاطات اثياتيججة الالتمججة لنججل ججرد يعججيش يف اجملتعججع حيججث يتاججاد
األ نججاط وارعهومججات مججع انا جرين مججن اججال النهعججات والرمججوت وال ججوط واثركججة والوعججا ب وغريهججا (حدججام
مات .)0220
والتواةجل العهعجو يت ججعن مدجارضو ارججتعه رهجى نقجل أ نججاط ومعهوماتج وترمجتهججا شجفهياً أو كتابيجاً
رهى شنل ضاو أو طسوم أو لوحات رهعية أو تقاطير حب ية (مشيل ررتا .)0220
ويوضطب ،ت مهاطو التواةل العهعو كعهاطو ط يدية رضو مهاطات ررية ومن أمهها-:
 إ ران ارالح ة ووةف ارالح ات لف ياً.216
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 ،ويل ارالح ات إىل ةوط أو طموت أو معادالت. استخضام ا ضاو والرسوم ئررتان تفدري لهوتا ع. استخضام الرسوم التوةيحية والايانية وارعادالت. إنشان ا ضو والرسوم وررض الوتا ع وتفدريها( ا عة راض الوهاب .)Martin. et al. 1994( )0222
ومججن أسججالي التواةججل (النهعججات -ارعججادالت الرلةججية -الرسججوم الايانيججة -الهوحججات التعهيعيججة-
مواقشة الوتا ع شفوية) (ارهضب سامل .)0222
 -2االستنتاج

يعر ها ماير  0222ة ا إررتجان ارجتعه القارجضو العامجة وتركج يتوةجل إىل تفدجري ارواقجف ارفجردو
ومينججن لهفججرد أ يدججتخضم مهججاطو االسججتوتاب لهوةججو إىل التفاةججيل ال ججغريو حججو أب موةججوع ويدججترتيع
ارعه أ يدارض تالميع رهى اكتداب هع ارهاطو رن ريال ما يهو-:
 إررتا ه الفرةة لهتحقال من ةحة اراادئ وارفاهي والقوارض. تضطياه رهى استوتاب ارعهومات يف ةون القوارض واراادئ ارتو رو.مواقشته يف ز يات يتوقع معر ته عا أل دطسوا الععوميات الت توجضطب ،تهجا تهج ا زيتجات
(ااهيججل وحيججضط ويججون  )8992ومينججن تعريفهججا ة ججا اسججتخضام ارججتعه لهقوارججض العامججة أو التععيعججات
لهوةو إىل ارشاهضات وارالح ات واألم هة و،ضد رهاطات الفررية التالية-:
الوةو إىل اثقا ال من معهومات معرتاو -تفدري موقف مشنل-
االجتا  :هو شعوط الفرد إتا ً أو سهااً وو موةوع مع ن (كعا تيتو .)8992
االجتججا وججو الججتعه الوشججط :هججو تعورججة ارشججارر ائتابيججة أو الدججهاية وججو الججتعه الوشججط الججت يشججعر هب ججا
التهعيججع أةوججان تعهع ج سججتخضام اس جااتي يات الججتعه الوشججط وتقججضط لضط ججة الججت ل ججل رهيهججا التهعيججع يف
مقياة االجتا وو التعه الوشط ار ع ا ي اً ععا الغرض.
ويعتعض التعه الوشط رهى اسجتخضام اسجااتي يات تعهج ينهجف يهجا التهعيجع مبهجام تعهيعيجة معيوجة
م ججل إكعججا وطت رعججل أو كتابججة تقججاطير أو إ جران أنشججرتة حبيججث يوججضمع يف رعهيججات تفنججري وأوججاط سججهوكية
معيوججة و لتججا تهججف دوط ارججتعه يف الججتعه الوشججط هججو أك ججر ارهيججة ومشججاطك نشججط يف الععهيججة التعهيعيججة
وينتدج مهججاطات ويوعيهججا وياججف ةقتج بوفدج وميججاطة أنشججرتة متعججضدو م ججل ججرض الفججروض ولعج األدواط
وحل ارشنالت وارواقشات وغريها مما يج دب أ ي جاع ارجتعه شخ جاً مدجتقالً ممتهنجاً القجضطو رهجى هج
ما يتفارل مع من أشيان يف ارواقف اثياتية ارختهفة التعه رعهية نشرتة ل وع ارعىن والت ميهج ارجتعه
التحن يها ولعل يو ر لهعتعه كعخرتط لتعهع ااال اال رعهية التوات بف الاوا ارعر يجة وااج ات
ا ضيجضو جالً رجن التفارجل اال تعجارو الجعب يعججض ةجروطلً يف إرجادو بوجان الاويجة ارعر يجة وتجضر اسججتقاللية
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ارتعه وتقوب مشاطكت يف رعهية الجتعه و لتجا تقجوب اجتاهج وجو الجتعه الوشجط (أ جض الو جضب وناجرو
 )0222و (نما سعض  )0280و(موضوط راض الدالم  )0227و (راض اره ارالنو .)0229
إجراءات البحث:

أوالً، :هيل توب وحضيت (ارادو) و (القو والرتاقة) ارقرطت ن يف الف ل الضطاسجو ال جا لتالميجع
ال ف الدادة االبتضا و يف ارعهنة العربية الدعودية.
ين ،هيل تو الوحضت ن تاعاً لهخرتوات التالية-:
 -8حتديد اهلدف من التحليل:

استهضل التحهيل وحضيت (ارادو) و (القو والرتاقة) و ل لتحضيض أو التعه ارت عوة يهعجا
من (اثقا ال -ارفاهي  -القوان ن -الو رلت) واالستفادو موهعا يف:
 إرضاد الوحضت ن و قاً السااتي يات التعه الوشط اردتخضمة يف هعا الاحث. -وةع االاتااط التح يهو عات ن الوحضت ن.

 -0الصورة األولية للتحليل:

قامت الااح ة الشااك مع تميهة أار بتحهيل تو لوحضت ن ارختاطت ن و قاً لهوقاط التالية:
 التعرل ائ را و ألسهوب ،هيل احملتو . استخراب اثقا ال والقجوان ن والو جرلت الجت يشجعل رهيهجا كجل موةجوع مجن اروةجورات الجواطدو يفتو الوحضت ن بارادوب و بالقو والرتاقةب بعض دطاستها يضاً.

 -2ثباات التحليال :يق جض ب اجات التحهيجل اث جو رهجى نفج نتجا ع التحهيجل حج لجو ااتهجف
القا لتحهيل أو تفاوت الزمن العب يت ي التحهيل (طشضب عيعة .)872 8917
وقججض قامججت الااح ججة ة جران رعهيججة التحهيججل ة جران رعهيججة التحهيججل مججرو أاججر بفاةججل تمججف قججضط
( )82يوماً ومبقاطنة الوتا ع الت ين التوةل إليها يف اررو األوىل وال انيجة وكانجت ندجاة االتفجات ( )%12ممجا
يض رهى ةاات التحهيل.

 -4صدق التحليل :يق ض ب جضت التحهيجل مجض االتفجات بج ن نتجا ع التحهيجل الجت توةجهت إليهجا

الااح تا مع نتا ع متخ  ن نارين يف تا تضطي العهوم.
حي ججث قام ججت إح ججض معهع ججات العه ججوم بتحهي ججل ت ججو الوح ججضت ن ارخت ججاطت ن بع ججض أ ين توة ججيع
إ جرانات التحهيججل وبعججض مقاطنججة الوتججا ع الججت توةججهت إليهججا الااح تججا لوتججا ع الججت توةججهت إلي ج ارعهعججة
واستخضام معادلة نداة االتفجات و جض أ ندجاة االتفجات هجو ( )%12وهجو ندجاة راليجة تجض رهجى ةجضت
التحهيل.
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 -2الصورة النهائية للتحليل :أةاحت نتا ع التحهيل يف ةجوطهتا الوها يجة بعجض ،هيجل الوحجضو
واث ججو رهججى أو ج الججتعه الججت ت ججعوتها الوحججضت ن وةججارتها مججن حيججث ال اججات وال ججضت
وأةاع االاتااط ةاحل لهترتايال وقض ين االستعانة هبع الوتجا ع روجض إرجضاد الوحجضت ن يف ةجون
اسااتي يات التعه الوشط ويف إرضاد االاتااط التح يهو.

ا
ثانيا :إعداد وحدتي "املادة" و"القوى والطاقة" يف ضوء اسارتاتيجيات الاتعلم النشاط
املقرتحة:

ين إرضاد موةورات الوحضو يف ةوطو كتاب لهتهعيع يت ج ج ججعن أوطات الععج ج ججل واألنشج ج ججرتة الج ج ججت
لتا هججا التهعيججع لتوفيججع اسجااتي يات الججتعه الوشججط الججت اسججتخضمت يف هججعا الاحججث .كعججا ين إرججضاد دليججل
لهععه يداشض ب روض توفيع الوحضت ن.
 -8إعداد كتاب التلميذ:

مت إعداد كتاب التلميذ وقد تضمن ما يلي:
 رووا الضطة.

 األهضال ائ را ية لهضطة.
 أوطات الععججل الالتمججة رعاطسججة األنشججرتة ارختهفججة مرتا ججة تاع جاً ارت جوات الججضطة وين إرججضادها و ق جاً
الس جااتي يات الججتعه الوشججط الججت اسججتخضمت يف هججعا الاحججث وترارججو توعيججة مهججاطات اسججتخضام
األطقام والتواةل العهعو واالستوتاب وكعل االجتا وو التعه الوشط.
 األنشرتة التعهيعية الت يت عوها كل دطة ويت توفيعها يف ةجون اسجااتي يات الجتعه الوشجط الجت
استخضمت يف الاحث مهحال (.)0
 -0إعداد دليل املعلم:

ين إرضاد دليل لهععه الساشاد ب روض تضطي الوحضت ن وقض ت عن الضليل ما يهو:

 مقضمة تت عن اعضل من لضليل وأمهيت يف تضطي الوحضت ن ومنورت .
 إطشججادات رامججة السججتخضام الججضليل وكيفيججة توفيججع األنشججرتة وتعريججف الس جااتي يات الججتعه الوشججط
ارد ج ججتخضمة يف ت ج ججضطي ت ج ججو وح ج ججضت ن و،ضي ج ججض كيفي ج ججة اس ج ججتخضامها واس ج ججتخضام أوطات العع ج ججل
ارت عوة.
 أدوات التقوو اردتخضمة أةوان تضطي الوحضت ن.
التوتيججع الججزمف روةججورات الوحججضت ن وقججض الت جزم هججعا الاحججث لتوتيججع الججزمف ارتاججع مججن قاججل وتاطو
الابية والتعهي لتضطي الوحضت ن مهحال ( .)2دليل ارعه .
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 اارت جوات ارتاعججة لتججضطي الوحججضت ن الت جريايت ن بشججنل إ را ججو وكججعل أوطات الععججل واألنشججرتة
حبيث يدتخضمها ارعهج مجع كجل دطة مجن دطوة الوحجضت ن بشجنل متنامجل وإتجاو وبعجض إرجضاد
الوحججضت ن (كتججاب التهعيججع -دليججل ارعه ج ) ين ررةججهعا رهججى الدججادو احملنعجج ن -مهحججال طق ج ()8
وقججض ين إ جران التعججضيالت الججت ين اقااحهججا مججن الدججادو احملنعجج ن وبججعل أة ججاع كت ججاب التهعيججع
وكتاب ارعه يف ال وطو الوها ية ومينن ترتايق .

ا
ثالثا -إعداد االختبار التحصيلي ملوضوعات وحدتي "املادة" و"القوى والطاقة":

 -8حتديد اهلادف مان االختباار :اسجتهضل االاتاجاط التح جيهو قيجاة مجض  ،جيل تالميجع
ال ججف الدججادة حملتججو وحججضيت ارججادو والقججو والرتاقججةب ارقججرطت ن يف كتججاب العهججوم له ججف
الدادة االبتضا و -الف ل الضطاسو ال ا

رعهنة العربية الدعودية.

 -0صياغة مفردات االختبار:

ين ةياغة مفردات االاتااط من نوع االاتااط من متعضد مع مراراو شروط ةياغة هجعا الوجوع مجن
األسججتهة .حبيججث ينججو لنججل سج ا أطبججع بججضا ل ااتياطيججة (أ ب ب د) وااتيججاط واحججض مججوه ةججحيع وقج
يت ةياغة األستهة يف ةالل مدتولت (التعكر الفه الترتايال) و قاً ضو ارواةفات التا :
جدول ( )1مواصفات االاتبار التحصيلي لوحديت (املادة) و(القوى والطاقة)
موضوعات الوحدتني

مستوايت األسئلة
فهم

تذكر

تطبيق

العدد

النسبة

الوحضو األوىل :ارادو
 -8اا ا ص الفيزل ية لهعادو

4.8

2.202

2

2

82.2

 -0اران وارخاليط

84.881

82.80

82

2

82.2

 -2التغريات النيعيا ية

02.08 02.0287

89

2

82.2

 -4اا ا ص النيعيا ية

22.09

00

2

88.8

22.01

الوحضو ال انية :القو والرتاقة
 -8اثركة

20.02

 -0القو واثركة

24
48.22

40.81

 -4ارغوا يدية

42.21

44.07

42.02

ائمجا

87

82

80

 -2النهر ن
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22
42.9

28.82

2

88.8

27.7

2

88.8

82.4

2

82.2

2

82.2

42

%822
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 -2تعليمات االختبار التحصيلي:

اشجتعهت الوطقججة األوىل رهججى تعهيعججات االاتاجاط التح ججيهو واعججضل موج وكيفيجة ائ ابججة رهيج مججن
اججال م ججا توةججيحو .وتت ججعن بيججارت التهعيججع ويهججو ل ج يف األوطات التالي جة أسججتهة االاتاججاط وتنججو
ائ ابة رهى االاتااطات يف نف وطقة األستهة .كعا ين أرضاد مفتاس ت حيع لالاتااط موف ل.
 -4صدق االختبار التحصيلي:

ين ررض ال وطو األولية لالاتااط التح يهو رهى رضد من الدادو احملنع ن هبضل ،ضيض:

 مض وةوس التعهيعات. مض ودقة ووةوس األستهة من الواحية العهعية. مض مواساة األستهة ردتو تالميع ال ف الدادة االبتضا و.وقض أ ريت بعض التعضيالت ارواساة الت أشاط إليها الدادو احملنعو .
 -2ثبات االختبار التحصيلي:

ين حدججاب معامججل ةاججات االاتاججاط التح ججيهو برتريفججة إرججادو االاتاججاط حيججث ين ترتايججال االاتاججاط
رهى تعورة من تالميجع ال جف الدجادة االبتجضا و قوامهجا ( )02تهعيجعا مث إرجادو ترتايقج مجرو أاجر بعجض
جاو تمويججة قجضطها ( )82يومجاً و سجتخضام معادلججة بريسجو ين حدججاب معامجل ال اججات والجعب بهج ()2.77
وهو نداة تض رهى معامل ةاات مرتفع.
وب ججعل أة ججاع االاتا ججاط التح ججيهو يف ة ججوطت الوها ي ججة وة ججاثاً لهترتاي ججال مهح ججال ( )4ومفت ججاس
ت حيع االاتااط التح يهو مهحال (.)2
 -2زمن االختبار:

ين حداب الزمن الالتم لإل ابة رجن االاتاجاط التح جيهو سجتخضام معادلجة حدجاب الجزمن ( ج اد
الاهو الديض  )427 8979وبه الزمن الالتم لإل ابة رن االاتااط ( )22دقيقة.

ا
رابعا -:إعداد اختبار مهاارات الاتعلم مادى احليااة لادى تالمياذ الصاف الساادس
االبتدائي:

ين إرضاد ااتااط مهاطات التعه مض اثياو و قاً لهخرتوات التالية:
 -8حتديد اهلدف من االختبار:

اسججتهضل االاتاججاط قيججاة بعججض مهججاطات الججتعه مججض اثيججاو وهججو (اسججتخضام األطقججام -التواةججل
العهعو -االستوتاب) لض تالميع ال ف الدادة االبتضا و.

212

جملة كلية الرتبية ،جامعة األزهر ،العدد 261( :اجلزء الثالث) يناير لسنة 1122م
 -0صياغة مفردات االختبار:

ين ةججياغة مفججردات االاتاججاط يف نججوع االاتاجاط مججن متعججضد اشججتعهت كججل مفججردو رهججى مقضمججة يهيهججا
أطبع بضا ل تهفة و قاً ضو اروةفات التا :
جدول ( :)2مواصفات ااتبار مهارات التعلم مدى احلياة لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي
باململكة العربية السعودية
العدد

النسبة

البنود اليت تقي

املهارة

املهارة

استخضام األطقام

02 82 80 9 4 0

2

%04

التواةل العهعو

04 08 89 81 82 82 82 7 2 2 8
.02

80

%41

االستوتاب

00 02 87 84 88 1 2

7

%01

ائمجا

02

02

%822

 -2تعليمات االختبار:

ين إرضاد تعهيعات االاتااط واعضل من االاتاجاط مجع وةجع م جا يوةجع كيفيجة ائ ابجة وبيجارت

التهعيع ورضد األستهة يف الوطقة األوىل .بيوعا وةعت األستهة يف األوطات التالية .مع التواي ة ائ ابجة يف
نف وطقة األستهة كعا ين إرضاد مفتاس ت حيع موف ل لدهولة ت حيع االاتااط مهحال (.)2
 -4صدق االختبار:

ين ررض االاتااط يف ةوطت األولية رهجى تعورجة مجن الدجادو احملنعج ن ئبجضان الجرأب حجو مجض

وةججوس تعهيعججات االاتاججاط ومواسججاة أسججتهة االاتاججاط لههججضل الججعب وةججعت مججن أ هج واطتاا هججا رهججاطات
الت تع رو ومواسجاتها ردجتو تالميجع ال جف الدجادة االبتجضا و وقجض ين تعجضيل االاتاجاط يف ةجون نطان
الدادو احملنع ن.
 -2ثبات االختبار:

ين ترتايال االاتااط رهى تعورة من التالميع قوامها ( )02تهعيعاً مث إرادو ترتايق بعض جاو تمويجة
قججضطها ( )82يومجاً وين حدججاب معامججل ةاججات االاتاججاط برتريقججة إرججادو االاتاججاط وين حدججاب معامججل ال اججات
ستخضام معادلة بريسو ( )Shavelson. 1988و جض أ معامجل ال اجات ( )2.10وهجو معامجل ةاجات
مواس يض رهجى ةاجات االاتاجاط وةجالحيت لهترتايجال و لتجا أةجاع االاتاجاط يف ةجوطت الوها يجة .مهحجال
( )7
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 -2زمن االختبار:

ين حد ججاب ال ججزمن ال ججالتم لإل اب ججة ر ججن ااتا ججاط مه ججاطات ال ججتعه م ججض اثي ججاو س ججتخضام معادل ججة
حدججاب الججزمن ( ج اد الاهججو الد ججيض  )427 8979وبه ج ال ججزمن الججالتم لإل اب ججة رججن االاتا ججاط ()22
دقيقة.

ا
خامسا -إعاداد مقيااس االجتااه حناو الاتعلم النشاط لادى تالمياذ الصاف الساادس
االبتدائي يف تعلم العلوم:

ين إرضاد مقياة إرضاد مقياة االجتا وو التعه الوشط يف تعه العهوم و قاً لهخرتوات التاليةب-

 -8حتديد اهلدف من املقياس:

استهضل ارقياة اجتا تالميع ال ف الدادة االبتضا و وو التعه الوشط يف تعه مادو العهوم.

 -0صياغة عبارات املقياس:

لهتوةل إىل ةياغة القياة :رقياة يف ةوطهتا األوىل اتاعت ائ رانات التالية:

 مرا عة النتا ت الابوية ارتعهقة بقياة االجتاهات. اال الع رهى مقايي االجتا وو موةورات مرتارتة لتعه الوشط. اال الع رهى نطان بعض ارعهع ن والتالميع حو التعه الوشط ومض إمنانية ترتايق . -2حتديد مستويات القياس:

أر ججض ه ججعا ارقي ججاة لينري ججت  Likertوق ججض ح ججضدت ر ججضد الا ججضا ل س ججت ا ت مخاس ججية الش ججضو
حي ججث يق ج جضم التهعي ججع ر ججضد م ججن العا ججاطات ت ججضوط ح ججو موة ججوع االجت ججا وأم ججام ك ججل را ججاطو تعور ججة م ججن
االسججت ا ت :موا ججال بشججضو موا ججال ايججضو غججري موا ججال غججري موا ججال بشججضو ورهججى التهعيججع أ يدججت ي
لنل رااطو من العااطات بوةع رالمة تض رهى تف يه أحض الاضا ل.
 -4وضع نظام تقدير الدرجات:

وةججع ن ججام متججضطب مخاسججو لتقججضير الججضط ات يف هججعا ارقيججاة االودججاة لهعاججاطات ارو اججة كانججت
تعرتو لالست ا ت (موا ال بشضو موا جال ايجض غجري موا جال غجري موا جال بشجضو) الجضط ات (2 4 2
 )8 0رهى الاتي و لوداة لهعااطات الدالاة كانت تعرتجى لجوف االسجت ا ت الدجابقة (2 0 8
 )2 4رهى الاتي و اقا لو ام تقضير الضط ات هعا يت تقضير اجتا كل تهعيع كعا يهو:
 ،ويل است ابة التهعيع لنل رااطو من رااطات ارقياة إىل الوت الوديب ارقابل ع الً:إ ا كانج ججت اسج ججت ابة الرتال ج ج لعاج ججاطو إتابيج ججة مج ججا موا ج ججال بشج ججضو يعرتج ججو  2دط ج ججات وإ ا كانج ججت
است ابت لعااطو إتابية ما غري موا ال بشضو تعرتو دط ة واحضو.
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 جتعججع األوتا الودججاية لنججل راججاطو مججن راججاطات ارقيججاة حيججث تعج الضط ججة النهيججة لهعقيججاة رججنتعوع األوتا الوداية الت ح ل رهيها التهعيع يف مجيع رااطات ارقياة.
 -2إعداد الصورة األولية للمقياس:

مشل ارقياة يف ةوطت األولية ( 22رااطو) وترت رهى ةالةة اوط ط يدية وهو:
 احملوط األو  -أمهية استخضام التعه الوشط يف تعه العهوم. احملوط ال ا  -استعتاع التهعيع بتعه العهوم ستخضام التعه الوشط. -احملوط ال الث -إتابية التهعيع أةوان التعه الوشط

 -2تعليمات املقياس:

ين إرججضاد تعهيعججات ارقيججاة وتوةججيع اعججضل مججن ارقي ججاة ووةججع و ججو ب يوة ججع كيفيججة ائ اب ججة
وبيججارت التهعيججع يف ال ججفحة األوىل مث رججرض ارقيججاة يف ال ججفحات التاليججة وائ ابججة رهيج يف نفج الوطقججة
مع التواي رهى التالميع بعضم ترك رااطو بضو إبضان الرأب يها ورضم وةع أك ر من رالمة.
 -7صدق املقياس:

ين رجرض ارقيجاة يف ةجوطت األوليجة رهجى تعورجة مجن الدجادو احملنعجو ئبجضان الجرأب حجو جاوط
ارقيججاة وةججالحية ةججياغة رااطات ج وةججالحية التقججضير ااعاسججو لعاججاطات ارقيججاة .مواسججاة رججضد العا جاطات
اروضط ججة ،ججت كججل ججوط لتالميججع ال ججف الدججادة االبتججضا و وقججض ين تعججضيل ارقيججاة يف ةججون نطان الدججادو
احملنعجج ن حيججث أةججاع ارقيججاة يف ةججوطت الوها يججة يف ( )22راججاطو وين اسججتاعاد مخج راججاطات اججال نطان
الدادو احملنع ن وأةاع ارقياة يف ةوطت الوها ية.
جدول ( :)3توزيع عبارات املقياس على أبعاده وأرقام العبارات
أرقام العبارات

األبعاد

22 01 02 00 89 81 82
 -8أمهية استخضام التعه الوشط يف تعه العهوم
82 82 1 7 2 4 82
 -0االستعتاع بتعه العهوم ستخضام التعه

02 02 02 87 84 88 9

الوشط

2 0

 -2إتابية التهعيع أةوان استخضام التعه الوشط

04 08 82 80 2

 -1التجريب االستطالعي للمقياس:

اجملموع
84
9
7

بعججض التحقججال مججن ةججضت ارقيججاة ين ترتايق ج رهججى ريوججة اسججترتالرية منونججة مججن ( )02تهعيججع مججن
ال جف الدججادة االبتججضا و والتعججرل رهججى مججض وةجوس العاججاطات لودججاة لهتالميججع و لج ثدججاب ةااتج
والزمن الالتم ئ ران ارقياة.
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 -9حساب ثبات املقياس:

حدجاب ةاجات ارقيججاة رجن ريجال إرججادو ترتايجال االاتاججاط  Test- Retestرهججى نفج تعورججة
التالميججع بفججاطت تمججف  82يومجاً وقججض بهغججت لهعقيججاة كنججل ( )2.10ويعججض لج م شجرا رهججى أ القيججاة

رهججى دط ججة مقاولججة مججن ال اججات ومججن مث مينججن االسججتواد إىل ارقيججاة يف اث ججو رهججى بيججارت تتعتججع بقججضط
من ال اات تتعهال الجتا ،و التعه الوشط.
-82

حساب الزمن الالزم إلجراء املقياس:

-88

إعداد الصور النهائية للمقياس:

ين حداب الزمن الجالتم لإل ابجة رجن مقيجاة االجتجا وجو الجتعه الوشجط يف تعهج العهجوم سجتخضام
معادلججة حدججاب الججزمن ( ج اد الاهججو الدججيض  )427 8979وبه ج الججزمن الججالتم لإل ابججة رججن االاتاججاط
( )22دقيقة.
يف ةون ما تقضم من ارتوات أةاع ارقيجاة -يف ةجوطت الوها يجة -ةجاثا لهترتايجال مهحجال طقج
( )1حي ججث مش ججل ره ججى ( )82را ججاطو إتابي ججة و( )82را ججاطو س ججهاية ويوة ججع ججضو ( )9مواة ججفات
مقياة االجتا وو التعه الوشط ما يهو:
جدول ( :)4مواصفات مقياس االجتاه حنو التعلم النشط
عدد

مكوانت القياس

العبارات اليت تعرب عن االجتاهات

العااطات ائتابية

02 00 08 81 87 82 80 88 1 2 2 8
07 02 04

82

العااطات الدهاية

0 22 09 01 02 22 89 82 82 84 82
9 7 4 2

82

اجملعوع

22

22
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سادسا -التصميم التجريبي للبحث:

اتبعت الباحثة التصميم التجريبية التايل:

شكل ( :)1التصميم التجرييب للبحث -أتبع البحث احلايل التصميم التجرييب التايل.

ا
سابعا -تطبيق أدوات البحث قبليا:

ين ترتايججال أدوات الاحججث قاهي جاً رهججى تعورججات الاحججث مججن تالميججع ال ججف الدججادة االبتججضا و

وهو (ااتااط  ،يهو يف العهوم -ااتااط مهاطات الجتعه مجض اثيجاو -مقيجاة االجتجا وجو الجتعه الوشجط)
هبججضل التأكججض مججن جتججان تعججورت الاحججث -التعججرل رهججى مدججتو  ،ججيل تالميججع اجملعججورت ن وان ج
ال ججتعه يف الوح ججضت ن -التع ججرل ره ججى مد ججتو مه جاطات ال ججتعه م ججض اثي ججاو ل ججضيه وم ججض ين ججوه موه ججا-
التعججرل رهججى اجتاهججات التالميججع وججو الججتعه الوشججط يف تعه ج العهججوم) ويوةججع ججضو ( )4نتججا ع الترتايججال
القاهو ألدوات الاحث.
جدول ( :)4املتوسط احلسايب واالحنرا املعياري لدرجات اجملموعة الضابطة والتجريبية على
االاتبار التحصيلي يف القياس القبلي
املتغري
التعكر

الدرجة
العظمى
87

املتوسط

االحنرا

قيمة

مستوى

احلسايب

املعياري

"ت"

الداللة

1.984

8.222

اجملموعة
جترياية

216

2.708 2.229
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الدرجة

املتغري

العظمى

الفه

82

الترتايال

80

االاتااط التح يهو النهو

42

املتوسط

االحنرا

قيمة

مستوى

احلسايب

املعياري

"ت"

الداللة

ةابرتة

9.212

0.222

جترياية

1.227

8.202

ةابرتة

1.212

8.222

جترياية

2.242

8.284

ةابرتة

2.884

8.720

جترياية

02.984

0.221

ةابرتة

02.112

0.222

اجملموعة

2.948 2.274
2.220 2.210
2.929 2.229

قيعة بتب ا ضولية روض مدتو داللة (0.2 =)2.22
يت ججع م ججن ججضو ( )4أ قيع ججة بتب احملد ججوبة أق ججل م ججن القيع ججة ا ضولي ججة رو ججض مد ججتو دالل ججة
( )2.22ممججا يججض رهججى رججضم و ججود ججروت بجج ن دط ججات اجملعورججة الت ريايججة واجملعورججة ال ججابرتة رهججى أبعججاد
االاتاججاط التح ججيهو يف العهججوم والضط ججة النهيججة لالاتاججاط ويججض رهججى تنججا تعججورت الاحججث قاججل بججضن
ترتايال اسااتي يات التعه الوشط اردتخضمة يف الاحث.
جدول ( :)5املتوسط احلسايب واالحنرا املعياري لدرجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة
على مقياس االجتاه حنو التعلم النشط يف تعلم العلوم يف القياس القبلي
املتوسط

االحنرا

قيمة

احلسايب

املعياري

"ت"

82.24

أبعاد املقياس

اجملموعة

أمهية استخضام التعه الوشط لوداة

جترياية

22.12

لهتهعيع

ةابرتة

22.22

82.82

االستعتاع بتعه العهوم ستخضام التعه

جترياية

02.2

2.912

الوشط

ةابرتة

08.77

2.177

جترياية

89.28

4.722

ةابرتة

87.28

4.819

إتابية التهعيع أةوان التعه الوشط

الداللة

2.749 2.200
8.09

2.020

2.297 8.212

يت ججع مججن ججضو ( )2أ قيعججة بتب احملدججوبة لضاللججة الفججروت بجج ن دط ججات اجملعورججة الت ريايججة
واجملعورة ال ابرتة رهى أبعجاد مقيجاة االجتجا وجو الجتعه الوشجط يف تعهج العهجوم يف القيجاة القاهجو قجي أقجل
مججن القججي ا ضوليججة روججض مدججتو داللججة ( )2.22ممججا يججض رهججى تنججا تعججورت الاحججث قاججل بججضن ترتايججال
اسااتي يات التعه الوشط.
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جدول ( :)6املتوسط احلسايب واالحنرا املعياري لدرجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة
على مقياس مهارات التعلم مدى احلياة يف القياس القبلي
مهارات التعلم مدى
احلياة
استخضام األطقام
التواةل العهعو
االستوتاب
مهاطات التعه النهية

املتوسط

االحنرا

قيمة

احلسايب

املعياري

"ت"

جترياية

2.12

8.21

ةابرتة

2.12

8.08

جترياية

7.42

8.77

ةابرتة

7.02

8.08

جترياية

4.22

8.22

ةابرتة

4.02

8.02

جترياية

82.09

0.22

ةابرتة

82.02

0.04

اجملموعة

الداللة

2.907 2.290
2.221 2.472
2.207

2.2

2.908 2.299

يت ججع مججن ججضو ( )2أ قججي بتب احملد ججوبة لضالل ججة الف ججروت ب جج ن دط ججات اجملعورججة الت رياي ججة
واجملعورججة ال ججابرتة رهججى أبعججاد مقيججاة مهججاطات الججتعه مججض اثيججاو والضط ججة النهيججة لهعقيججاة يف القيججاة
القاهو قي أقل من القيعة ا ضولية روض مدتو داللة ( )2.22مما يض رهى تنا تعورت الاحث.
ئةججا ة إىل أ مجيججع التالميججع يف ارضطسججة مججن نف ج اثججو وكهه ج مججن التالميججع اردججت ضو وال
يو ض حاالت طسوم أكادميو بيوه ومن نف الععر الزمف واردتو اال تعارو.
اثموا -األرضاد الستخضام اسااتي يات التعه الوشجط لتجضطي وحجضيت (ارجادو) و(القجو والرتاقجة) لتالميجع
ال ف الدادة االبتضا و:
ين ت ججضطي معهع ججو العه ججوم اله ججعين ق ججاموا لت ججضطي يف اجملعور ججة الت رياي ججة يف دوطو تضطياي ججة ق ججريو
هبضل توةيع:
 معىن التعه الوشط واسااتي يات بشنل رام. ،ضيض اسااتي يات التعه الوشط اردتخضمة يف الاحث.-

توةيع اارتوات ائ را ية لهدري يف كل موةوع من موةورات الوحضت ن.
شرس أوطات الععل اردتخضمة وكيفية استخضامها.
توةيع دوط ارعه ارو واررشض أةوان اث ة وكيفية تقدي التالميع يف الف ل.
توةيع دوط التهعيع الوشط أةوان اث ة.
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ب ججضن الت ججضطي س ججتخضام اس جااتي يات ال ججتعه الوش ججط ارد ججتخضمة يف الاح ججث يف بضاي ججة الف ججل
الضطاسو ال ا يف العام الضطاسجو  0282 -0284الف جل الضطاسجو ال جا لودجاة لهع عورجة الت ريايجة
وين ت ججضطي نف ج ج الوح ججضات يف نف ج ج الف ججاو الزموي ججة س ججتخضام الرتريق ججة التقهيضي ججة يف الت ججضطي
لهع عورة ال ابرتة مع االلتزام لزمن ارقرط يف اارتة الضطاسية من قال وتاطو التعهي لهع عورت ن.

لود ججاة

تاسعا -تطبيق أدوات البحث بعديا:

ين ترتايججال أدوات الاحججث (االاتاججاط التح ججيهو -ااتاججاط مهججاطات الججتعه مججض اثيججاو -مقي ججاة

التعه وو التعه الوشط) رهى تعورت الاحث الت ريايجة وال جابرتة له جف الدجادة االبتجضا و يف الف جل
الضطاسججو ال ججا لهعججام الضطاسججو 0282 -0284م (8422 -8424ه ج) وقججض ين ت ججحيحها وطةججضها
يف كشول وين ارعا ة ائح ا ية عا وطةضت الوتا ع.

ا
عاشرا -نتائج البحث:
ا
أوال -النتائج اخلاصة بتطبيق االختبار التحصيلي:

الاتا ججاط ة ججحة الفج ججرض األو  -وال ججعب يج ججوص ره ججى بتو ج ججض ججروت ات داللج ججة إح ججا ية بج جج ن
متوسرتو دط ات تالميع اجملعورة الت رياية واجملعورة ال ابرتة يف الترتايال الاعجضب يف االاتاجاط التح جيهو
ل ججاحل تالميججع اجملعورججة الت ريايججةب ولهتحقججال مججن ةججحة الفججرض اسججتخضمت الااح ججة ااتاججاط بتب لهعيوججات
اردتقهة ويوةح

ضو (.)7

جدول ( :)7املتوسط احلسايب واالحنرا املعياري لدرجات اجملموعة الضابطة والتجريبية على أبعاد
االاتبار التحصيلي والدرجة الكلية يف القياس البعدي
مستوايت االاتبار
التعكر

87

الفه

82

الترتايال

80

االاتااط التح يهو النهو

املتوسط

االحنرا

احلسايب

املعياري

جترياية

82.027

8.124

ةابرتة

9.878

0.292

جترياية

82.842

0.482

ةابرتة

9.027

8.922

جترياية

9.227

8.244

ةابرتة

2.222

0.222

جترياية

22.278

2.70

ةابرتة

02.209

2.919

اجملموعة

قيعة بتب ا ضولية روض مدتو داللة (.0.29 =)2.28
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مربع ايتا

1.220

2.419

7.422

2.441

2.822

2.012

88.077

2.220
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يت ججع مججن جضو ( )7أ قيعججة بتب احملدججوبة أك ج مججن القيعججة ا ضوليججة روججض مدججتو داللججة
( )2.28ممججا يججض رهججى و ججود ججروت بجج ن دط ججات اجملعورججة الت ريايججة واجملعورججة ال ججابرتة رهججى االاتاججاط
التح ججيهو يف العه ججوم ل ججاحل اجملعور ججة الت رياي ججة حي ججث به ج ارتوس ججط ( )2.70± 22.278بيوع ججا ك ججا
لهع عورججة ال ججابرتة ( )2.9192±02.209ورهيج يقاججل الفججرض األو مججن ججروض الاحججث وتنججو
اسجااتي يات الججتعه الوشججط اردججتخضمة يف هججع الاحججث قججض تادت مججن  ،ججيل تالميججع اجملعورججة الت ريايججة
بعض استخضامها مقاطنة جملعورة ال ابرتة والت ين تضطي عجا لرتريقجة التقهيضيجة وين حدجاب ح ج أتةجري
االس جااتي يات اردججتخضمة والججعب يهججت أساس جاً لضاللججة الععهيججة لالس جااتي يات اردججتخضمة يف  ،ججيل
التالميججع واألةججر الججعب ،ضةج ارتغجريات اردججتقهة (ارعا ججات الت ريايججة) يف ارتغجريات التابعججة الججت يقججوم رهيهججا
ت ججعي الاحججث وقججض بهج مربججع أيتججا ( )2.220وتججض رهججى أ ندججاة ( )%22.0مججن تاججاين ارتغججري التججابع
مينن تفدريها من اال ارتغري اردتقل ويض رهى أ ح

التأةري كاري.

الفرض ين استخضام ااتااط بتب لهعيوات اراابرتة ويوةح

ضو (.)1

الفاارض الثاااني -بتو ججض ججروت ات داللججة إح ججا ية بجج ن متوسججرتو دط ججات القيججاة القاهججو والقيججاة
الاعججضب لالاتاججاط التح ججيهو لتالميججع اجملعورججة الت ريايججة ل ججاحل القيججاة الاعججضب ولهتحقججال م جن ةججحة هججعا
جدول ( :)8املتوسط احلسايب واالحنرا املعياري لدرجات اجملموعة التجريبية على مستوايت
االاتبار التحصيلي واالاتبار الكلي يف القياس القبلي والقياس البعدي
املستوايت
التعكر
الفه
لترتايال

قاهو

املتوسط

االحنرا

احلسايب

املعياري

1.984

8.222

بعضب 8.124 82.027
قاهو

1.227

8.202

بعضب 0.482 82.842
قاهو

2.242

8.284

بعضب

9.227

8.244

قيمة "ت"

الفرق بني

االحنرا

حجم

املتوسطني

املعياري للفرق

التأثري

82.822

4.242

0.242

8.721

7.272

4.412

2.429

8.097

2.229

0.784

0.444

8.88

قاهو 0.221 02.984

االاتااط
88.240 80.228
التح يهو
بعضب 2.744 22.278
النهو
قيعة بتب ا ضولية روض مدتوب داللة (00427 =)2028

221

2.227

0.21
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يت ع من ضو ( )9أ قيعة بتب احملدوبة أك مجن القيعجة ا ضوليجة روجض مدجتو داللجة ( )2.28ممجا
يججض رهججى و ججود ججروت بجج ن دط ججات القيججاة القاهججو والقيججاة الاعججضب رهججى االاتاججاط التح ججيهو يف العهججوم
ل ج ججاحل القي ج ججاة الاع ج ججضب حي ج ججث بهج ج ج ارتوس ج ججط ( )2.702± 22.278بيوع ج ججا ك ج ججا القي ج ججاة الاع ج ججضب
( )0.221±02.984وق ججض به ج ح ج ج الت ججأةري ( )0.429وي ججض ره ججى ح ج أتة ججري كا ججري مم ججا يوة ججع
ارهية اسااتي يات التعه الوشط يف تلدو  ،يل التالميع يف القياة الاعضب لهع عورة الت رياية.

الفاارض الثالااث -بتو ججض ججروت ات داللججة إح ججا ية بجج ن متوسججرتو دط ججات القيججاة القاهججو والقيججاة
الاعضب لالاتااط التح يهو لتالميع اجملعورة ال ابرتة ل احل القياة الاعضب.
ولهتحقال من ةحة هعا الفرض استخضمت الااح ة ااتااط بتب لهعيوات اراابرتة
جدول ( :)11املتوسط احلسايب واالحنرا املعياري لدرجات جملموعة الضابطة على االاتبار
التحصيلي يف القياس القبلي والقياس البعدي
املتوسط

االحنرا

قيمة

الفرق بني

احلسايب

املعياري

"ت"

املتوسطني املعياري للفرق

قاهو

9.212

0.222

بعضب

9.878

0.292

قاهو

1.212

8.222

بعضب

9.027

8.922

قاهو

2.884

8.720

بعضب

2.222

0.222

قاهو

2.489 02.112

املتغري
التعكر
الفه
الترتايال
االاتااط
التح يهو
النهو

بعضب 2.991 02.209

االحنرا

حجم
التأثري

2.212 2.227

8.220

2.220

2.278 0.789

8.042

2.422

2.412 8.111

8.200

2.289

0.40

8.842

0.72

2.489

يت جع مجن جضو ( )82أ قيعجة بتب أكج مجن القيعجة ا ضوليجة روجض مدجتو داللججة ()2.28
ممججا يججض رهججى و ججود ججرت بجج ن القيججاة القاهججو والاعججضب أل جراد اجملعورججة ال ججابرتة ل ججاحل القيججاة الاعججضب
حيججث به ج ارتوسججط ( )2.470 ±02.112بيوعججا كججا لهقيججاة القاهججو ( )2.991±02.209وبه ج
ح التأةري ( )2.489ويض رهى ح أتةري ةعيف ممجا يجض رهجى أ اسجتخضام الرتريقجة التقهيضيجة يف
تججضطي الوحججضت ن أد إىل وججو ةججعيف يف التح ججيل مقاطنججة بتح ججيل اجملعورججة الت ريايججة الججت اسججتخضمت
اسااتي يات التعه الوشط.
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النتائج اخلاصة بتطبيق اختبار مهارات التعلم مدى احلياة:

الاتااط ةحة الفرض الرابجع -والجعب يجوص رهجى تو جض جروت ات دالجة إح جا ية بج ن متوسجرتو
دط ات تالميجع اجملعورجة الت ريايجة واجملعورجة ال جابرتة يف الترتايجال الاعجضب يف ااتاجاط مهجاطات الجتعه مجض
اثيججاو ل ججاحل تالميججع اجملعورججة الت ريايججةب ولهتحقججال مججن ةججحة الفججرض اسججتخضمت الااح ججة ااتاججاط بتب
لهعيوات اردتقهة ويوةح ضو ()88
جدول ( :)11املتوسط احلسايب واالحنرا املعياري لدرجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة
على ااتبار مهارات التعلم مدى احلياة يف القياس البعدي
املتوسط

االحنرا

احلسايب

املعياري
8.248

مهارات التعلم

اجملموعة

استخضام
األطقام

جترياية

2.784

ةابرتة

4.409

8.282

جترياية

80.209

0.018

ةابرتة

1.242

8.220

جترياية

7.227

8.212

ةابرتة

2.209

8.920

جترياية

04.122

0.447

ةابرتة

87.122

0.299

التواةل
العهعو
االستوتاب
مهاطات التعه
النهية

قيمة "ت"

مربعا ايتا

**4.224

2.892

**7.922

2.479

**2.414

2.227

**88.221

2.222

يت ججع مججن ججضو ( )88أ قججي بتب احملدججوبة لضاللججة الفججروت بجج ن دط ججات اجملعورججة الت ريايججة
واجملعورجة ال ججابرتة رهججى أبعججاد ااتاجاط مهججاطات الججتعه مججض اثيجاو يف القيججاة الاعججضب (اسججتخضام األطقججام-
التواةججل العهعججو االسججتوتاب) والضط ججة النهيججة قججي أك ج مججن القججي ا ضوليججة روججض مدججتو داللججة ()2.28
ل ججاحل أ جراد اجملعورججة الت ريايججة وقججض بهغججت قججي مربججع ايتججا رهججى التجوا ()2.227 2.479 2.892
و( )2.222ويض رهى نداة ما ب ن ( %89.2إىل  )22.7من التااين يف ارتغجري التجابع مينجن تفدجريها
م ججن ا ججال ارتغ ججري ارد ججتقل حي ججث أ اس ججتخضام اسج جااتي يات ال ججتعه الوش ججط ال ججت اس ججتخضمها تالمي ججع
اجملعور ججة الت رياي ججة قج ججض تادت م ججن توعي ججة مهج ججاطات ال ججتعه مج ججض اثي ججاو مقاطن ججة جملعورج ججة ال ججابرتة الج ججت
استخضمت الرتريقجة التقهيضيجة حيجث كجا الوعجو يف متوسجط الجضط ات يف ارهجاطات رهجى الاتيج (التجوال
العهعو -االستوتاب -استخضام األطقام) بفاطت كاري ل احل اجملعورة الت رياية.
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الفرض اخلاام  -بتو جض جروت ات داللجة إح جا ية بج ن متوسجرتو دط جات القيجاة القاهجو والقيجاة
الاعججضب الاتاججاط مهججاطات الججتعه مججض اثي جاو والضط ججة النهيججة لتالميججع اجملعورججة الت ريايججة ل ججاحل القيججاة
الاعضبب ولهتحقال من ةحة هعا الفرض استخضمت الااح ة ااتااط بتب لهعيوات اراابرتة
جدول ( )12املتوسط احلسايب واالحنرا املعياري لدرجات اجملموعة التجريبية على أبعاد ااتبار
مهارات التعلم مدى احلياة والدرجة الكلية للقياس القبلي والبعدي
مهارات

املتوسط

االحنرا

التعلم

احلسايب

املعياري

قاهو

2.109

8.210

بعضب

2.784

2.248

قاهو

7.422

8.729

بعضب

0.018 80.209

قاهو

4.227

2.991

بعضب

7.227

8.212

قاهو

0.220 82.012

بعضب

0.447 04.122

استخضام
األطقام
التواةل
العهعو
االستوتاب
مهاطات
التعه
النهية

قيمة "ت"
**7.024

الفرق بني

االحنرا

املتوسطني املعياري للفرق

حجم
التأثري

8.112

8.249

8.081

4.209 **82.492

8.727

0.289

2.222 **89.221

2.927

2.222

9.284 **02.248

0.218

2.992

يت ج ججع مج ججن ج ججضو ( )80أ قج ججي بتب احملدج ججوبة لضاللج ججة الفج ججروت يف دط ج ججات القيج ججاة القاهج ججو
والاعججضب رهججى أبعججاد ااتاججاط مهججاطات الججتعه مججض اثيججاو (أمهيججة اسججتخضام الججتعه الوشججط لودججاة لهتهعيججع
واالستعتاع بتعه العهوم ستخضام التعه الوشط وإتابيجة التهعيجع أةوجان الجتعه الوشجط) والضط جة النهيجة قجي
أك من القجي ا ضوليجة روجض مدجتو داللجة ( )2.28ل جاحل القيجاة الاعجضب كعجا يت جع أ ح ج التجأةري
تراوس ب ن ( )2.222 -8.081ويض رهى ح ج أتةجري كاجري .كعجا يت جع أ مهجاطو االسجتوتاب ح جهت
ره ججى ح ج ج أتة ججري كا ججري ججضاً وبهج ج ( )2.222مث مه ججاطو التواة ججل العهع ججو وح ججهت ره ججى ح ج ج أتة ججري
( )0.289مث مه ججاطو اس ججتخضام األطق ججام وبهغ ججت ( )8.081مم ججا ي ججض ره ججى أ اس ججتخضام اسج جااتي يات
الججتعه الوشججط أدت إىل توعيججة مهججاطات الججتعه لججض تالميججع اجملعورججة الت ريايججة لاتي ج التججا (التواةججل
العهعو -االستوتاب -استخضام األطقام) وارهاطات اردتخضمة كنل.
الفرض الساادس -بتو جض جروت ات داللجة إح جا ية بج ن متوسجرتو دط جات القيجاة القاهجو والقيجاة
الاعججضب الاتاججاط مهججاطات الججتعه مججض اثيججاو والضط ججة النهيججة لتالميججع اجملعورججة ال ججابرتة ل ججاحل القيججاة
الاعضبب ولهتحقال من ةحة هعا الفرض استخضمت الااح ة ااتااط بتب لهعيوات.
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جدول ( :)13املتوسط احلسايب واالحنرا املعياري لدرجات اجملموعة الضابطة على أبعاد ااتبار
مهارات التعلم مدى احلياة والدرجة الكلية للقياس القبلي والبعدي
املتوسط

االحنرا

مهارات

احلسايب

املعياري

قاهو

2.122

8.021

بعضب

4.409

8.282

قاهو

7.009

8.082

بعضب

1.242

8.220

قاهو

4.022

8.022

بعضب

2.209

8.920

مهاطات

قاهو

0.027 82.009

التعه
النهية

بعضب

0.299 87.122

التعلم
استخضام
األطقام
التواةل
العهعو
االستوتاب

القياس

قيمة "ت"

الفرق بني

االحنرا

املتوسطني املعياري للفرق

حجم
التأثري

2.209 **2.941

2.940

2.227

8.884 **4.100

8.422

2.728

2.109 **4.728

8.242

2.792

0.278 **1.280

8.199

8.224

يت ججع م ججن ججضو ( )82أ ق ججي بتب احملد ججوبة لضالل ججة الف ججروت ب جج ن القي ججاة القاه ججو والقي ججاة
الاع ججضب أل ج جراد اجملعور ججة ال ججابرتة أكج ج م ججن القيع ججة ا ضولي ججة رو ججض مد ججتو دالل ججة ( )2.28لاع ججض أمهي ججة
اسججتخضام الججتعه لوشججط لودججاة لهتهعيججع ل ججاحل القيججاة الاعججضب وأكج مججن القيعججة ا ضوليججة روججض مدججتو
داللججة ( )2.22يف بعججضب (أمهيججة اسججتخضام الججتعه الوشججط لودججاة لهتهعيججع وإتابيججة التهعيججع أةوججان الججتعه
الوشججط) ل ججاحل لقيججاة الاعججضب كعججا يت ججع أ ح ج التججأةري ألبعججاد مقيججاة مهججاطات الججتعه مججض اثيججاو
ومه ججاطات ال ججتعه النهي ج جة كان ججت ره ججى الت ج جوا ( )8.224 2.792 2.728 2.227وي ججض ره ججى
ح أتةري متوسط يعا رضا مهاطات التعه النهية نا ح التأةري كاري كعا يت ع أ ح ج التجأةري
كا األ ل رهاطات التواةل العهعو مث مهاطات االستوتاب مث مهاطو اسجتخضام األطقجام وير جع لج إىل
أ احملتو العهعو لهوحضت ن ساه يف توعية هع ارهاطات ستخضام الرتريقجة التقهيضيجة يف التجضطي ولنجن
بوداة أقل من وو مهاطات تالميع اجملعورة الت رياية الت استخضمت اسااتي يات التعه الوشط.
الاتا ججاط ة ججحة الف ججرض الد ججابع -وال ججعب ي ججوص ره ججى بتو ججض ججروت ات دال ججة إح ججا ية ب جج ن
متوس ججرتو دط ججات تالمي ججع اجملعور ججة الت رياي ججة واجملعور ججة ال ججابرتة يف الترتاي ججال الاع ججضب يف مقي ججاة اجت ججا
التالميججع وججو الججتعه الوشججط يف تعهج العهججوم ل ججاحل تالميججع اجملعورججة الت ريايججةب ولهتحقججال مججن ةججحة الفججرض
استخضمت الااح ة ااتااط بتب لهعيوات اردتقهة ويوةح ضو ()84
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جدول ( :)14املتوسط احلسايب واالحنرا املعياري لدرجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة
على مقياس االجتاه حنو التعلم النشط يف تعلم العلوم يف القياس البعدي
املتوسط

االحنرا

احلسايب

املعياري
9.927

األبعاد

اجملموعة

أمهية استخضام التعه الوشط
لوداة لهتهعيع

جترياية

24.78

ةابرتة

29.29

82.44

جترياية

22.22

2.209

ةابرتة

00.29

2.211

جترياية

01.49

2.2222

ةابرتة

81.49

4.222

جترياية

802.9

82.14

ةابرتة

91.42

82.82

االستعتاع بتعه العهوم
ستخضام التعه الوشط
إتابية التهعيع أةوان التعه
الوشط
أبعاد االجتا وو التعه
الوشط كنل

قيمة "ت"

مربع ايتا

2.204

2.271

9.241

2.242

1.420

2.280

2.929

2.487

يت ججع مججن ججضو ( )84أ قججي بتب احملدججوبة لضاللججة الفججروت بجج ن دط ججات اجملعورججة الت ريايججة
واجملعورة ال ابرتة رهى أبعاد مقياة االجتا وو التعه الوشط يف تعه العهوم يف القياة الاعجضب قجي أكج
من القيعة ا ضولية روض مدتو داللة ( )2.28ل احل أ جراد اجملعورجة الت ريايجة كعجا يت جع أ قجي مربجع
كان ججت ره ججى التج جوا ( 2.271و 2.242و )2.280ولهضط ججة النهي ججة ( )2.487وت ججض ره ججى أنج ج
مينججن تفدججري  %24.2 %27.1و %28.0مججن التاججاين يف دط ججات اجملعججورت ن الت ريايججة وال ججابرتة
ل احل الت رياية ير ع إىل اسااتي يات التعه الوشط اردتخضمة.
الفاارض الثااامن :بتو ججض ججروت ات داللججة إح ججا ية بجج ن متوسججرتو دط ججات القيججاة القاهججو والقيججاة
الاعضب ألبعاد مقياة االجتا وجو الجتعه الوشجط والضط جة النهيجة لتالميجع اجملعورجة الت ريايجة ل جاحل القيجاة
الاعضبب ولهتحقال من ةحة هعا الفرض استخضمت الااح ة ااتااط بتب لهعيوات اراابرتة.
جدول ( :)15املتوسط احلسايب واالحنرا املعياري لدرجات اجملموعة التجريبية على أبعاد مقياس
االجتاه حنو التعلم النشط يف تعلم العلوم والدرجة الكلية للقياس القبلي والبعدي
االحنرا
الفرق بني
املتوسط االحنرا
قيمة "ت"
أبعاد مقياس االجتاه
املتوسطني املعياري للفرق
احلسايب املعياري
أمهية استخضام قاهو 82.24 22.12
1.981
87.12 **88.12
التعه الوشط
بعضب 9.927 24.78
لوداة لهتهعيع
4.242
االستعتاع بتعه قاهو 82.22 **82.22 2.912 02.2
222

حجم
التأثري
0.220
0.18
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أبعاد مقياس االجتاه
العهوم ستخضام
التعه الوشط
إتابية التهعيع قاهو
أةوان التعه
بعضب
لوشط
االجتا وو التعه قاهو
الوشط كنل بعضب
يت ج ججع مج ججن

املتوسط
احلسايب

االحنرا
املعياري

قيمة "ت"

الفرق بني
املتوسطني

االحنرا
املعياري للفرق

حجم
التأثري

بعضب 2.209 22.22
4.722 89.28
02.92

2.44

**02.09

9.878

0.124

2.020

80.14 79.77
80.82 881.22
ج ججضو ( )82أ قج ججي بتب احملدج ججوبة لضاللج ججة الفج ججروت يف دط ج ججات القيج ججاة القاهج ججو
21.24 **02.294

88.22

2.22

والاعضب رهى أبعاد مقياة االجتا وو التعه الوشط يف تعه العهوم (أمهية استخضام التعه الوشجط لودجاة
لهتهعيع واالستعتاع بتعه العهوم ستخضام التعه الوشط وإتابية التهعيع أةوان التعه الوشط) رهى الاتيج
والضط ججة النهيججة قججي أك ج مججن القيع جة ا ضوليججة روججض مدججتو داللججة ( )2.28ل ججاحل القيججاة الاعججضب كعججا
يت ع أ ح ج التجأةري تجراوس بج ن ( )2.020 -0.220ويجض رهجى ح ج أتةجري كاجري وير جع لج إىل
اس ججتخضام اسج جااتي يات ال ججتعه الوش ججط لتالمي ججع اجملعور ججة الت رياي ججة حي ججث أ ج ج أدطكج جوا أمهي ججة اس ججتخضام
اسجااتي يات الججتعه الوشججط لودججاة عج وكججعل اسججتعتاره بججتعه العهججوم سججتخضام هججع االسجااتي يات
مث إتابيججة التهعيججع أةوججان رعهيججة تعه ج العهججوم رهججى الت جوا مججن اججال األنشججرتة وأوطات الععججل الججت وطدت يف
كتاب التهعيع واألنشرتة وإرضاد الوحضت ن و قاً ئسااتي يات التعه الوشط.

الفاارض التاسااع -بتو ججض ججروت ات داللججة إح ججا ية بجج ن متوسججرتو دط ججات القيججاة القاهججو والقيججاة
ألبعاد مقياة االجتا وو التعه الوشط والضط ة النهية لتالميجع اجملعورجة ال جابرتة ل جاحل القيجاة الاعجضبب
ولهتحقال من ةحة هعا الفرض استخضمت الااح ة ااتااط بتب لهعيوات اراابرتة.
جدول ( :)16املتوسط احلسايب واالحنرا املعياري لدرجات اجملموعة الضابطة على أبعاد مقياس
االجتاه حنو التعلم النشط يف تعلم العلوم للقياس القبلي والبعدي
أبعاد مقياس االجتاه حنو
التعلم النشط
أمهية استخضام
التعه الوشط
لوداة لهتهعيع
االستعتاع بتعه

املتوسط االحنرا
احلسايب املعياري

قاهو

املتوسطني

املعياري للفرق

التأثري

82.82 22.22
2.209 **4.472

4.224

2.722

2.984 *0.824 2.177 08.77

0.278

2.222

بعضب 82.44 29.29
قاهو

قيمة "ت"

الفرق بني

االحنرا

حجم
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أبعاد مقياس االجتاه حنو
التعلم النشط
العهوم ستخضام
التعه الوشط

املتوسط االحنرا
احلسايب املعياري

املتوسطني

املعياري للفرق

التأثري

بعضب 2.211 00.29
قاهو

4.819 87.28

قاهو

88.42 72.24

إتابية التهعيع أةوان
التعه الوشط
بعضب 4.222 81.94
االجتا وو التعه
الوشط كنل

قيمة "ت"

الفرق بني

االحنرا

حجم

بعضب 80.99 12.78

8.409 *0.224

2.272

2.422

2.27

2.17

2.710

**4.22

يت ججع م ججن ججضو ( )82أ ق ججي بتب احملد ججوبة لضالل ججة الف ججروت ب جج ن القي ججاة القاه ججو والقي ججاة
الاع ججضب أل ج جراد اجملعور ججة ال ججابرتة أكج ج م ججن القيع ججة ا ضولي ججة رو ججض مد ججتو دالل ججة ( )2.28لاع ججض أمهي ججة
اسججتخضام الججتعه الوشججط لودججاة لهتهعيججع ل ججاحل القيججاة الاعججضب وأكج مججن القيعججة ا ضوليججة روججض مدججتو
داللججة ( )2.22يف بعججضب (أمهيججة اسججتخضام الججتعه الوشججط لودججاة لهتهعيججع وإتابيججة التهعيججع أةوججان الججتعه
الوشججط) ل ججاحل القيججاة الاعججضب كعججا يت ججع أ ح ج التججأةري ألبعججاد مقيججاة االجتججا وججو الججتعه الوشججط يف
تعهج ج العه ججوم لاع ججض أمهي ججة اس ججتخضام ال ججتعه الوش ججط لود ججاة لهتهعي ججع ( )2.722وي ججض ره ججى ح ج ج أتة ججري
متوسجط ولاعجضب (السجتعتاع بجتعه العهججوم سجتخضام الجتعه الوشجطة وإتابيججة التهعيجع أةوجان الجتعه الوشججط)
رهى التوا ( )2.4 2.222ويض رهى ح ج أتةجري ةجعف و لودجاة لالجتجا وجو الجتعه الوشجط كنجل
( )2.710ويض رهى ح

أتةري متوسط نتي ة لهتضطي
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التوصيات واملقرتحات:

يف ضوء ما توصل إليه البحث احلايل من نتائج ميكن تقدمي التوصيات واملقرتحات التالية:
 -8مراراو معا ة مقرط العهوم يف اررحهة االبتضا ية ستخضام اسااتي يات التعه الوشط ارتوورة ومجا
يرتاط هبا من إداطو بيتة الف ل الوشرتة.
 -0االهتعججام بتججضطي التالميججع يف اررحهججة االبتضا يججة رهججى اسججتخضام اس جااتي يات الججتعه الوشججط يف
مواد أار غري مادو العهوم م ل الرلةيات والهغة العربية والهغة اال هيزية وغريها.
 -2تججضطي معهعججو اررحهججة االبتضا يججة رهججى اس ججتخضام اس جااتي يات الججتعه الوشججط يف تججضطي ار جواد
ارختهفة.
 -4ةججروطو توعيججة اجتججا التالميججع وججو الججتعه الوشججط أةوججان رعهيججة الججتعه مججن اججال االهتعججام بوشججاط
التهعيع داال الف ل ودوط ائتاو.
 -2أرججضاد ب جرامع ااةججة بتوعيججة مهججاطات الججتعه مججض اثيججاو يف مراحججل التعهججي ارختهفججة ن جراً ألمهيججة
ترتايقها يف األنشرتة اليومية واثياتية لهتالميع.
 -2أ ران ارزيض من الضطاسات الت تتعهال بنل من:
 ارهيجة اسججتخضام اسجااتي يات الججتعه الوشججط اردجتخضمة يف الاحججث اثججا رهجى توعيججة التح ججيلومهاطات التفنري العهعو واالجتا وو مادو العهوم لض تالميع اررحهة االبتضا ية.
 ارهيججة اسججتخضام اس جااتي يات تعه ج أاججر غججري الججت اسججتخضمت يف الاحججث اثججا ره جى توعيججةالتح ججيل والتفنججري االبتنججاطب وارهججاطات ارععهيججة واالجتججا وججو العه ج مججادو لججض تالميججع اررحهججة
االبتضا ية.
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مناقشة النتائج وتفسريها:

يتضح من العرض السابق النتائج البحث ما يلي:
ا

أوال -بالنسبة للتحصيل:

أةاتججت الوت ججا ع اااة ججة لتح ججيل تف ججوت تالمي ججع اجملعور ججة الت رياي ججة يف الترتاي ججال الاع ججضب مقاب ججل
الترتايججال القاهججو وتفججوت تالميججع اجملعورججة الت ريايججة يف الترتايججال الاعججضب مقاطنججة بتالميججع اجملعورججة ال ججابرتة
وكججعل و ججود ججروت دالججة إح ججا يا ل ججاحل الترتايججال الاعججضب لهع عورججة ال ججابرتة مقابججل الترتايججال القاهججو
ومينن أ ير ع ل إىل-:
 -8إرججضاد الججضطوة و ق جاً الس جااتي يات الججتعه الوشججط الججت هتججت ب جربط ارعهومججات واا ج ات الدججابقة
رعر ة ا ضيضو لض التهعيع بشنل موت

مما يداه يف وو التح يل لضي .

 -0أمهيججة األنشججرتة وأوطات الععججل ارعججضو و قججا السجااتي يات الججتعه الوشججط اردججتخضمة وارت ججعوة يف
كتاب التهعيع والت استعا هبا التهعيع و عهت نشرتا وإتابيا أةوان الضطة.
 -2اسججتخضام دليججل ارعه ج روججض توفيججع كججل دطة مججن دطوة الوحججضت ن وتنامههعججا مججع تججو كتججاب
التهعيججع بشججنل يججض مججن اججال األنشججرتة ارتوورججة ممججا سججارض رهججى تو ججي ارعهومججات وسججهولة
استيعاهبا و عل رعهية التعه ات معىن.
 -4مال عججة اسجااتي يات الججتعه اردججتخضمة حيججث أ عججا تت ججعوا العضيججض مججن تججو الوحججضت ن مججن
ارفججاهي العهعيججة واثقججا ال والق جوان ن اعامججة يف تججا العهججوم والججت مججن ال ججع

هعهججا ولنججن

ستخضام اسااتي يات التعه الوشط وأنشرتت الععهية الت اهتعت ةتابيجة التهعيجع ونشجا
وطبجط ارعر ججة القضميجة

ضيججضو يف شجنل مججو

واسجتخضام تهخججيص الجضطوة وااجرا ط ارعر يججة

سارضت يف وو  ،يل التالميع بشنل مهحو .
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 -2أما لوداة لهع عورة ال جابرتة الجت دطسجت لرتريقجة التقهيضيجة نجا هوجاك جروت دالجة إح جا يا
بجج ن الترتايججال القاهججو والاعججضب ل ججاحل الاعججضب وير ججع ل ج إىل أتةججري أمهيججة احملت ججو العهع ججو
وارتووع لهوحضت ن.
أكججضت نتججا ع هججعا الاحججث رهججى ارهيججة الججتعه الوشججط سججتخضام اسجااتي يات الججتعه الوشججط يف
توعية التح يل لهععاطل وارعهومات العهعية ارت عوة يف وحضيت ارادو والقو والرتاقة.
وتتفججال نتججا ع هججعا الاحججث مججع نتججا ع بالضطاسججات الججت قججام هبججا كججل مججن  -King. 1992أمويججة
ا وججضب  -Christianson& Fisher. 1999 -8999عججض ججاد  -0220أمويججة ا وججضب
 -0222راججض
ارال

رهججو الدججيض  -0222راججض

راججض  -0224تيو ج أبججو اثعججض  -0224راججض

ارالنو  -0229لسرا أبو هضطوة  -0288أنت اط رشجا وناجرو Aknoglu. -0280

).David. A. David. N.& Kathie. D. (2003) -O.& Tandogan. R. (2007
ثانيا -بالنسبة ملهارات التعلم مدى احلياة:

أةات ججت الوت ججا ع اااة ججة اتا ججاط مه ججاطات ال ججتعه م ججض اثي ججاو ره ججى تف ججوت اجملعور ججة الت رياي ججة يف
الترتايججال الاعججضب مقابججل الترتايججال القاهججو وتفججوت اجملعورججة الت ريايججة يف الترتايججال الاعججضب مقاطنججة جملعورججة
ال ججابرتة وأ هو ججاك ججروت دال ججة إح ججا ياً ل ججاحل الترتاي ججال الاع ججضب لهع عور ججة ال ججابرتة مقاب ججل الترتاي ججال
القاهو.
وميكن أن يرجع ذل إيل:
 -8سججاه اسججتخضام دليججل ارعه ج وكتججاب التهعيججع الفرةججة يف تقججضو الججضطوة واألنشججرتة س جااتي يات
نشرتة وأوطات الععل وأ ناط متنامهة مما ساه يف توعية مهاطات التعه مض اثياو.
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 -0استخضام اجملعورة الت رياية السجااتي يات الجتعه الوشجط سجارض رهجى إتابيجة التهعيجع يف التواةجل
مججع انا جرين وتاججاد األ نججاط وكتابججة اروةججورات وارعهومججات معه ج والتهخججيص ممججا أد إىل
توعية مهاطات التواةل العهعو واالستوتاب واستخضام األطقام.
 -2ساه احملتو العهعو لوحضت ن مبا يت عن مجن حقجا ال مفجاهي وقجوان ن وغريهجا وأنشجرتتها ارععهيجة
ال ججت ق ججضمت يف إ ججاط اسج جااتي يات ال ججتعه الوش ججط يف توعي ججة مه ججاطات ال ججتعه م ججض اثي ججاو
وااةة يف هع اررحهة اث حركية تاعا لت ويف بيا يةب.
 -4ج جو ار ججضو الضطاس ج جية ال ججت ين تج ججضطي الوح ججضت ن يهج ججا س ججتخضام اس ج جااتي يات ال ججتعه الوشج ججط
وأنشججرتت وأوطات الععججل اااةججة ب ج حيججث بهغججت ندججاتها  %12مججن تمججن تججضطي الف ججل
الضطاسو ال ا وهع او كا ية لتوعية مهاطات التعه لض التالميع.
وتتفججال نتججا ع هججعا الاحججث مججع نتججا ع كججل مججن  -Penny. 1995 -Borage. 1995تبيججضو
قججر  -Stout. 2000 -8991نمججا سججعض  -8991حدججن العججاطل -0228 .ارهججضب سججامل
 -0222أمويجة ا وجضب  -0222مججا الجضين تو يجال  -0222راجض ارهج ارجالنو  -0229نمججا
سعض  -0282هتا ررتية .0280
ثالثا -بالنسبة ملقياس االجتاه حنو التعلم النشط يف تعلم العلوم:

أةاتججت الوت ججا ع اااةججة مبقي ججاة االجتججا و ججو الججتعه الوش ججط تف ججوت اجملعور ججة الت ريايججة يف الترتاي ججال
الاعججضب مقابججل الترتايججال القاهججو .وتفججوت اجملعورججة الت ريايججة يف الترتايججال الاعججضب مقاطنججة جملعورججة ال ججابرتة
وأ هواك رت دالة إح ا يا ل احل ال ابرتة يف الترتايال الاعضب مقابل القاهو وينعن إط اع ل إىل-:
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 -8اسججتخضام التالميججع اس جااتي يات الججتعه الوشججط وأنشججرتت وأوطات الععججل اااةججة ب ج وقيججام التهعيججع
بضوط إتاو بضال من التهقو الدهيب يف الرتريقة التقهيضية مما سجاه يف تنجو اجتاهجات إتابيجة
وو التعه الوشط يف تعه العهوم.
 -0مييججل تالميججع ال ججف الد جادة االبتججضا و إىل الععججل واألنشججرتة والتعامججل مججع األدوات واأل هججزو.
وه ججعا م ججا و رت ج ع ج األنش ججرتة الععهي ججة وأوطات العع ججل وال ججضطوة ارع ججضو س جااتي يات ال ججتعه
الوشط لهوحضت ن يف كتاب التهعيع ودليل ارعه ممجا عجل الجتعه ات معجىن (بجضال مجن الجتعه
ال ج والتهقجو الدجهيب) و لتجا ين توعيجة اجتاهججات التالميجع وجو الجتعه الوشجط يف تعهج العهججوم
يف الرترت التقهيضية.
 -2جو ارجضو الضطاسجية الجت ين تجضطي الوحججضت ن يهجا سجتخضام اسجااتي يات الجتعه الوشجط حيججث
بهغت نداتها  %12من تمن تضطي الف ل الضطاسو ال ا وهع جاو كا يجة لتوعيجة االجتجا
وو التعه الوشط يف تعه العهوم.
وتتفججال نتججا ع الاحججث مججع نتججا ع كججل مججن دطاسججة ما ججضو حاشججو وأميججن م ججرتفى -0222 .راججض
اع ج ججادب أ ج ججض  -0227مو ج ججضوط را ج ججض الد ج ججالم  -0221ع ج ججض هو ج ججضب  -0220يد ج ججرب ديو ج ججوط
 -0222هاة الشوبنشو  -0227راض اره ارالنو  *0229نما سعض .0280
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املراجع العربية واألجنبية
ا
أوال -املراجع العربية:

 -8أ ججض الو ججضب ره ججو طاش ججض م ججىن ره ججو اع ججادب ( :)0220ت ججضطي العه ججوم يف الع ججامل ارعاة ججر
ارضال يف تضطي العهوم القاهرو داط الفنر العرو .72
 -0أ ض راجض الجر ن الو جضب وناجرو ( :)0222اجتاهجات حضي جة يف تعهج العهجوم يف ةجون ارعجايري
العارية وتوعية التفنري الاوا ية القاهرو داط الفنر العرو.
 -2ا ععية ار رية لهتوعية والرتفولجة لتعجاو مجع وتاطو الابيجة والتعهجي ارركجز القجومو لهاحجول الابويجة
والتوعيججة ( :)8992م ج ير ترت ججوير موججاهع التعهججي االبتججضا و اروعقججض يف الفججاو م ججن 84 -9
يواير.
 -4ن وا ن ري دطوتو ( :)0224أساسيات يف ره الوف الابوب اسجااتي يات ائدطاك وموشجرتاهتا
كأساة لت عي التعهي (دطاسات وحبول وترتايقات) رعا  :داط الشروت لهوشر والتوتيع.
 -2ارهججضب عججود سججامل ( :)0228أتةججري اس جااتي يات الججتعه الوشججط يف تعورججات ارواقشججة رهججى
التح ججيل واالسججتيعاب ارفججاهيعو واالجتاهججات وججو تعهج الفيججزلن لججض
ال ججانوب تهج ججة الابي ججة العهعيج ججة اجمله ججض الرابج ججع الع ججضد ال ج ججا

ججالب ال ججف األو

ش ججهر يونيج ججو ل ل -827

.842
 -2نما سعض سيض أ ض ( :)8991أةجر التفارجل بج ن جريقت ن يف التجضطي رهجى كجل مجن التح جيل
وارهاطات ارععهية يف النيعيان وتوعيجة االبتناطيجة لجض

جالب اررحهجة ال انويجةب كهيجة الابيجة

امعة اروو ية.
 -7نما سعض سيض أ ض ( :)0282بأةجر اسجتخضام ارععجل اال ااةجو يف  ،جيل ارفجاهي الفيزل يجة
واكتدججاب مهججاطات التفنججري العهيججا والضا عيججة وججو تعه ج العهججوم لججض

الاججات ال ججف ال الججث

ائرضادبب اجملهض ال الث رشر العضد الدادة ( )8شهر نو ع .
 -1نما سعض سيض أ ض ( :)0280بارضال ارو ومو يف توعيجة التح جيل وبعجض أنجواع الجعكانات
يف مججادو العهججوم واالجتججا وججو العه ج ودطاسججة العهججوم لججض تالميججع ال ججف ااججام االبتججضا وب
اجملهض ااام رشر العضد األو ل ل .40 -8
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 -9أمويججة الدججيض ا وججضب ( :)8999أةججر التفارججل بجج ن إسجااتي ية ا جرا ط ارفججاهي ومدججتو الججعكان
واكتدججاب بعججض رعهيججات العه ج لججض تالميججع ال ججف ااججام االبتججضا و يف مججادو العه ججوم
ار ير العهعو ال الث .مواهع العهوم لهقر اثادب والعشرين طنية مدتقاهية ا ععيجة ار جرية
لهابية العهعية اجملهض األو ائمساريهية  01 -02يوليو ل ل .200 -012
 -82أموي ججة الدج ججيض ا و ججضب ( :)0222أةج ججر اس ججتخضام وج ججو ب م ججا ويتهج ججو يف توعي ججة التح ج ججيل
ومهجاطات رعهيجات العهج األساسجية والتفنجري العهعججو لجض تالميجع ال جف ااجام االبتججضا و
يف مادو العهوم تهة الابية العهعية اجملهض الدادة العضد األو ماطة ل ل .22 -8
 -88انت ججاط اهيججل رشججا وناججرو ( :)0280أةججر اسجااتي يات الججتعه الوشججط يف توعيججة الفارهيججة
العاتيججة والتح ججيل األكججادميو لججض

هاججة كهيججة العهججوم الابويججة التابعججة لوكالججة الغججول الضوليججة

تهة امعة دمشال تهض  01العضد األو لتوعية مهجاطات طسج واسجتخضام ااريرتجة وتقجضير
الججعات لججض الرتججالب ارعهعجج ن شججعاة ا غرا يججا طس ججالة دكت ججوطا غججري موش ججوطو كهيججة الابيججة
امعة ارو وطو.
 -80هتججا ررتيججة أ ججض ( :)0282ارهيججة بججررمع تججضطييب قججا رهججى الججتعه لتوعيججة مهججاطات طس ج
واسججتخضام ااريرتججة وتقججضير الججعات لججض الرتججالب ارعهعجج ن شججاة غرا يججا طسججالة دكتججوطا غججري
موشوطو كهية الابية

امعة ارو وطو.

 -82مج ججا ال ججضين تو ي ججال ي ججون ( :)0222تق ججوو كراس ججة الت ججضطياات واألنش ججرتة رو ججاهع العه ججوم
ررحهة االبتضا ية يف ةون أسالي االت جا الا جرية ورعهيجات العهج األساسجية تهجة الابيجة
العهعية اجملهض الدادة العضد ال ا يونيو ل ل .27 -8
-84

ججابر را ججض اثعي ججض ججابر ( :)8999اسج جااتي يات الت ججضطي وال ججتعه  :داط الفن ججر الع ججرو
.820

 -82حدججام عججض مججات ( :)0220الابيججة العهعيججة وأبعججاد التوعيججة التنوولو يججة وارهججاطات اثياتيججة
وال قا ججة العهعي ججة لهعج جوا ن الع ججرو طني ججة مد ججتقاهية ارج ج ير العهع ججو الد ججادة :الابي ججة العهعيج جة
وةقا ة اجملتعع ا ععية ار رية لهابيجة العهعيجة اجملهجض األو ائمساريهيجة  28 -01يوليجو
ل ل .224 -240
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 -82حدججن عججض العججاطل ( :)0228ارهيججة اسججتخضام ارججضال التنوولججو و يف تججضطي العهججوم
التح جيل الضطاسججو وتوعيجة قججضطات التفنجري االبتنججاطب واكتدجاب بعججض رعهيجات العهج لججض
تالمي ججع اررحه ججة االبتضا ي ججة مج ج ير طن مد ججتقاهية لهاح ججث الاب ججوب اررك ججز الق ججومو لهاح ججول
الابوب والتوعية اجملهض ال ا

القاهرو  89 -87أبريل ل ل .722 -208

 -87حدججن حدجج ن تيت ججو كعججا راججض اثعيججض تيت ججو ( :)0222ال ججتعه والتججضطي مججن مو ججوط
الو رية الاوا ية القاهرو رامل النت
-81

.822

حدججن شججحات ( :)0222بالتعهججي  .....درججوو إىل ح جواط يف الججو ن العججرو القججاهرو الججضاط
ار رية الهاوانية .827

 -89اهيججل يوسججف ااهيهججو راججض الهرتيججف حيججضط عججض مجججا الججضين يججون ( :)8992تججضطي
العهوم يف مراحل التعهي العام دو داط القه لهوشر والتوتيع.
 -02تبيججضو عججض قججر ( :)8991ارهيججة اسججتخضام ا جرا ط ارفججاهي رهججى التح ججيل واكتدججاب
بع ججض رعهي ججات العهج ج ل ججض تالمي ججع ال ججف اا ججام االبت ججضا و ارت ججأارين دطاس ججياً يف م ججادو
العهججوم ار ج ير العهعججو ال ججا

إرججضاد معه ج العهججوم لهقججر اثججادب والعش جرين ا ععيججة ار جرية

لهابية العهعية اجملهض ال ا ائمساريهية  2 -0أغدرت ل ل .298 -242
 -08تيو

اهر تو يجال أبجو اثعجض ( :)0224ب عاليجة اسجتخضام اسجااتي يت ن لهجتعه الوشجط يف

 ،يل الب ال ف الرابع االبتضا و يف الرلةيات وميهه وو دطاستهاب طسالة ما دجتري
غري موشوطو

امعة ارويا كهية الابية.

 -00رججاد أبججو العججز سججالمة ( :)0220أةججر اسججتخضام إس جااتي ية تضطيدججية قا عججة رهججى ا جرا ط
ارف ججاهي وح ججل ارش ججنالت ره ججى توعي ججة االجتاه ججات واس ججتيعاب مف ججاهي الرتاق ججة الوووي ججة ل ججض
الب اررحهة ال انوية تهة القرانو وارعر ة العضد  82ل ل .99 -22
 -02راججض اره ج مدججفر ارججالنو ( :)8422ارهيججة بججررمع تججضطييب مقججاس رهججى إكدججاب معهعججو
الرلةججيات بعججض مهججاطات الججتعه الوشججط ورهججى  ،ججيل واجتاهججات الهبج وججو الرلةججيات
طسالة دكتوطا

امعة أم القر .
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 -04را ججض

را ججض أ ججض ( :)0224أة ججر اس ججتخضام إسج جااتي ية اج جرا ط ارف ججاهي ره ججى  ،ججيل

تالميججع اررحهججة األساسججية لهعهججوم وتوعيججة اجتاهججاهت ووه جا تهججة الق جرانو وارعر ججة العججضد 22
يونيو ل ل .824 -29
 -02راض

رهجى الدجيض ( :)0222أةجر اسجتخضام إسجااتي يت ااجرا ط ارعر يجة واجرا ط الدجهوك

يف تج ججضطي العهج ججوم رهج ججى  ،ج ججيل وتوعيج ججة االجتج ججا وج ججو االجتج ججا لج ججض تالميج ججع ال ج ججف األو
ائرضادب دكتوطا غري موشوطو كهية الابية باوها
 -02را ججض

امعة الزقاتيال.

مد ججفر ار ججالنو ( :)0229ب ارهي ججة ب ججررمع ت ججضطييب مق ججاس ره ججى إكد ججاب معهع ججو

الرلةجيات بعجض مهجاطات الججتعه الوشجط ورهجى  ،جيل واجتاهججات الهبج وجو الرلةججياتب
طسالة دكتوطا موشوطو كهية الابية
 -07راججض اعججادب راججض

امعة أم القر ارعهنة العربية الدعودية.

أ ججض ( :)0227ب ارهيججة توججوع اسججتخضام بعججض اس جااتي يات الججتعه

الوش ججط يف ت ججضطي االقت ججاد ره ججى التح ججيل واالجت ججا و ججو دطاس ججة االقت ججاد ل ججض
اررحهججة ال انويججة بدججهرتوة رعججا دطاسججات يف اروججاهع و ججرت التججضطي

ججالب

العججضد  802م ججر:

ا ععية ار رية لهعواهع و رت التضطي .
 -01رعججاط عع ج

اس ج الدججعضب ( :)0288أةججر اسججتخضام الججتعه الوشججط يف  ،ججيل ججالب

ال ف ال الث ارتوسط يف الرلةيات وميهه وجو دطاسجته تهجة الاحجول الابويجة والوفدجية
امعة بغضاد العضد  22ل .280 -079
-09

ا عججة عججض راججض الوهججاب ( :)0222ب عاليججة اسججتخضام بعججض اسجااتي يات الججتعه الوشججط
يف  ،ججيل العه ججوم وتوعيججة بعججض مهججاطات ال ججتعه مججض اثي ججاو واري ججو العهعيججة لججض تالمي ججع
ال ف ااام االبتضا وب تهة الابية العهعية اجملهض ال امن العضد ال جا

شجهر يونيج ل

 8ل .822
 -22كع ججا را ججض اثعي ججض تيت ججو ( :)8992كي ججف ع ججل أ فالو ججا رهع ججان ال ججرلض داط الوش ججر
الضو

.22

 -28كعا راض اثعيض تيتو ( :)0222تضطي العهوم من مو وط الاوا ية ائسنوضطية ارنتج
العهعو لهنعايوتر والوشر والتوتيع ل ل .010 -807
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 -20كعججا راججض اثعيججض تيتججو ( :)0222ت ججعي التعهججي مججن مو ججوط الاوا يججة تهججة دطاسججات يف
العضد  98ديدع ل ل .09 -82

ارواهع و رت التضطي

 -22ما ججضو حاش ججو أمي ججن م ججرتفى ( :)0222ب ارهي ججة اس ججتخضام بع ججض اس جااتي يات ال ججتعه
الوشججط رهججى توعيججة التفنججري االبتنججاطب واالجتججا وججو مججادو العهججوم والرلةججيات لججض تالميججع
اررحهة االبتضا يةب م ير امعة أسيوط الوادب ا ضيض 1 -2 .ماطة.
-24

عججض الدججيض رهججو ( :)0220الابيججة العهعيججة وتججضطي العهججوم القججاهرو داط الفنججر العججرو
.822 -97

-22

عض اد هوضب ( :)0220أةر تووع استخضام بعض اسجااتي يات الجتعه الوشجط يف تعهج
وحججضو مبقججرط األحيججان رهججى اكتدججاب بعججض ارفججاهي الايولو يججة وتقججضير الججعات واالجتججا وججو
االرتعججاد ائتججاو ارتا ججاد لججض
ارواهع و رت التضطي

ججالب ال ججف األو ال ججانوب الزطار ججو ته ججة دطاس ججات يف

العضد  79أبريل ل ل .027 -812

 -22موضوط راض الدالم تع

( :)0221بأةر إسااتي ية اجرا ط التفنجري القا عجة رهجى الجضمع

يف توعية التح يل يف مادو العهوم والتفنري الواقض واالجتا وو الععجل التعجاو لجض تالميجع
اررحهة ارتوسرتة تهة الابية العهعية اجملهض  88العضد الرابع ل ل .022 -028
 -27ميشيل كامل ررتا

( :)0220رت وأسجالي تجضطي العهجوم رعجا  :داط اردجريو لهوشجر

والتوتيع .890 1
 -21واةجف رزيججز واةججف ( :)8999التججضطي ار ججغر وتعهججي األقجرا القججاهرو مشججروع تججضطي
ارعهع ن ا ضد غري الابوي ن .822
 -29وتاطو الابي ججة والتعه ججي ( :)0220التو يه ججات الفوي ججة وارو ججاهع لهضطاس ججة لهعرحه ججة االبتضا ي ججة
القاهرو قرتاع النت

مرتابع الضاط اعوضسية.

 -42ها ج ججة ج ججال الشوبنش ج ججو ( :)0227بأة ج ججر اس ج ججتخضام اس ج جااتي يات ال ج ججتعه الوش ج ججط ره ج ججى
اكتدججاب ارفججاهي العهعيججة يف مججادو العهججوم وتوعيججة االجتاهججات التعاونيججة لججض تالميججع اررحهججة
ائرضاديةب طسالة ما دتري غري موشوطو كهية الابية
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 أةججر اسججتخضام بعججض اس جااتي يات:)0288(  لسججرو عججض أبججو هججضطوة مععججر طحججي الف جرا-48
الججتعه الوشججط رهججى مدججتو دا عيججة اال ججات وال قججة لججوف والتح ججيل الضطاسججو لججض التهعيججع
.82 امعة األتهر بغزو اجملهض

برتيتو التعه تهة العهوم ائندانية

 بأةججر اسججتخضام إسجااتي ية اجرا ط ارفججاهي يف التح ججيل:)0222(  يدججرب ج عججض ديوججوط-40
1 واالجتججا وججو مججادو العهججومب تهججة الابيججة العهعيججة ا ععيججة ار جرية لهابيججة العربيججة اجملهججض
.92 -28  ل ل0222  ماطة8 العضد
ا
: املراجع األجنبية-ثانيا

43- Aknoglu ,0.&Tandogan,R.(2007) :
"The Effects of problem based active learning in science education on student's
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Journal Of Mathematics , Science & Technology Education
,3(1),71-81.
44- Borage, Z.L. (1995): Effects of Group Size, Gender and ability
grouping on Learning Science Process Skills Using Micro
Computers. Journal of Research in Science Teaching, 27 (8), 747
- 759.
45- Bonwell, C.C. & Eison, J.A. (1991): Active Learning: Creating
Excitement in the Classroom. Washington, D.C. Geoorge
Washington Uni. Press.
46- Breslow, L.(2000) : " Active
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