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 املقدمة

لم يف املوقف التعليمي، وهتدف اسرتاتيجياته إىل يعتمد التعلم التفاعلي النشط على إجيابية املتع

 أشارولقد  .والتجريب ،العمل، البحث :شملت، اليت النشطة ةميعلالتور املتعلم خالل ممارساته دعيل تف

ت، رااب املهاتسواك املعارفذلك على ذاته يف احلصول على  أبن املتعلم يعتمد خالل( 4002)ن راعم

 .ين اجتاهاته ونسقه القيميوتكو 

د الطالب اليوم ي( أبن ذلك يستدعي االهتمام إبعداد وهتيئة وتزو 4002كما أضاف علي )

ت رارافة، واختاذ القلة ملواجهة العديد من املواقف والتحدايت الرتبوية املختزمت الالراواملها ابملعارف

ملتطلبات احلاضر املتسارع  تبعا قافة والرتبية العلمية املطلوبةثال تنميةل يف ذبتفاجلهود اليت  .ءهازااملناسبة إ

ة واألداء والقيادة احلكيمة، واملعلم الناجح هو القائد رفتحقق ما مل نعد هلا عدهتا من املعتر قد ال تطو يف ال

 هن خالل املنهج الذي يدير مع تمية، وعليه يتوقف واجب حتقيق أهداف اجملرتباملطلوب يف ميدان ال

ن جانب املعلم، وحفظ املعلومات مإلقاء املعلومات وتبسيطها  ز علىركي سريالتد يعد ويدرسه، فلم

به املباشر يدر تجيه املعلم وإرشاده للطالب و و ز على تركس يتدريواستيعاهبا من قبل الطالب، بل أصبح ال

ه على توظيف ما تعلمه يف رت مد  قدقوميليتعلم كيف يتعلم، والتوصل للمعلومات واألداء املطلوب لت

تطور العلمي وال ريفاء تعلمه يف هذا العصر الذي يتسم ابالنفجار املعنابله أثتقاليت س تاملشكالمواجهة 

ألجل ذلك و فاعلي النشط تال التدريسس احلديثة وخباصة تدرييجيات الاتاسرت  بينتين ، وهذا يقتضي والتق

لكفاايت نمية اتعى إىل تسسات إعداد املعلم سات والكليات ومؤ مع( أبن اجلا4002كر الكندري )ذ 

وي وخاصة رتباإلعداد ال جبرانمت ااء إعدادهم لطلبتهم من خالل مقرر نمية واملهنية واألكادميية يف أثيالتعل

 .يةرتبقدمها كليات التاليت  سالتدريق ر ط مقررات

يف  ة، واحملاضر اإللقاءدة على عتملت يف أغلبها مزاسية للمعلمات ماالتدريات رسإن املما ثوحي

س املعتمد على ريدتا يف التعليم اجلامعي، وهي بذلك بعيدة عن مفهوم الضيوألعام س التعليم ار مدا
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ية، رتبس يف كلية الريدتلات هيئة وا، وحبكم انتماء الباحثة إىل عضاعلي النشطتفال التدريساسرتاتيجيات 

بعض كن الطالبات و متملد  ضعف  بر عن ق ركدت ، فإهنا ر جبامعة أم الق سالتدري رققسم املناهج وط

 تدريست، ومد  أمهية أن حيقق راريس يف احملاضلتدت األداء املطلوبة لراالعضوات يف الكلية من مها

 .تراالكيمياء( إكساب الطالبة تلك املهاريس اخلاصة ابلعلوم )التد رقمقرر ط

ت راريب على مهاالتديف ثإىل تك -لقيتمعلمات املس-ا نالباتطح مد  حاجة ضمما سبق تت

هن الفعلي وذلك طنشا رةثاتوالتطبيق املباشر ابس ريبالتديدهن من خالل املمارسة، و عو ريس وتالتد

قع أداء الطالبات من خالل متابعة ان و وأ، خاصة أداء ما يطلب منهن على أكمل وجه ملساعدهتن على

يف  يدااز تم وراب امليداين ومن خالل مناقشة بعض الطالبات يكشف قصدريالت ةالباحثة هلن يف فرت 

ء انريس ابلطريقة الصحيحة املطلوبة أثالتدن ربن الطالبات مل جيأاألكادميي واإلعداد املهين هلن و انب اجل

، األسئلةمع املناقشة ببعض  ةس ابإللقاء وتقدمي احملاضر التدريهيئة  أعضاءسة وتقليد معلماهتن أو راالد

 .سة احلاليةراالد ةت فكر تقدم أتناء على ما وب

 :سةرامشكلة الد

 رقي ومنها طو الرتب اإلعدادت رايسا على ما سبق، ومن خالل تدريس الباحثة ملقر أتس

تحدد تريب امليداين، التد ةالتعليم العام يف فرت  سيف مدار  درابتتاملعلى  فرالإلش؛ ومتابعتها ستدريال

قنه ما يطب وبنيريس، التد رقيف مقرر ط تالطالباه سر دبني ما ت ةسة يف وجود فجوة كبي رامشكلة الد

 رقملا درسته يف مقرر ط املتدرابتاد صعوبة تطبيق الطالبات دب امليداين؛ حيث تز التدريفعال يف 

ية ظر ريس األساسية بطريقة نالتدت رارسن مهادألهنن  ،سلتدريس، واعتمادهن على اإللقاء يف ادريالت

شاطهن يف تعلمهن ن رةاتثبشكل مباشر واس تدريبهن ورةت الباحثة ضر أمعتمدين على التلقني، لذا ر 

 تيجياتااالسرت لك تة لزملالاة رفدهن ابملعويز تفاعلي النشط بعد تال سريالتديجيات رتاتابستخدام اس

 .امليداين بريالتدس وربطها ابملقرر الذي سوف يطبقن عليه يف ريدتخالل مقرر طرق ال
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 :يس التايللرئسة اإلجابة عن السؤال ارا، حتاول الدوللتصدي لتلك املشكلة

ملقرر طرق  اآلجلالتفاعلي النشط على التحصيل  سريالتدثر استخدام اسرتاتيجيات أا م

 ؟ ية جامعة أم القر رتبس شعبة الكيمياء لطالبات كلية الريدت

 :يةتاآليس األسئلة ئلر امن هذا السؤال  ويتفرع

  حتصيل طالبات درجاتالتفاعلي النشط على متوسط  سريالتد يجياتاتإسرت ما أثر استخدام 

سي را( )هناية الفصل الد1التدريس ) رق)ختصص الكيمياء( يف اختبار التحصيل اآلجل ملقرر ط

 ؟األول(

  ؟للطالبات اآلجلس التفاعلي النشط على التحصيل رييجيات التداتما حجم أتثي اسرت 

 :سةرافرضيات الد

موعة ات طالبات اجملرجني متوسطي د( بα ≤ 0001)  تو جد فروق دالة عند مستو ال 

( ختصص الكيمياء مع 1س )ريدت رقالتحصيلي اآلجل ملقرر ط راالختبابية واجملموعة الضابطة يف ريالتج

 .س التفاعلي النشطريلتداوي ابستخدام اسرتاتيجيات تربإعداد 

 :سةراأهداف الد

س ريدتاعلي النشط يف تفس الريدتيجيات الرتاتاستخدام إس ثريهدف البحث إىل معرفة أ

ية جامعة أم القر  يف حتصيلهن الدراسي اآلجل يف رتبوي ختصص الكيمياء بكلية البالرت طالبات اإلعداد 

 .س العلوم والكيمياءريدت رقمقرر ط

 :سةراءات الدراإج

 دريب الطالبات ختصص تس التفاعلي النشط واليت سوف يتم تدريإعداد قائمة أبساليب ال

مقرر طرق التدريس  جل من خاللثر استخدامها على حتصيلهن اآلأة رفالكيمياء عليها ومع

(1.) 
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  يس مقرر تدر بكيفية  فهمعريلتوم والكيمياء لتقدميه للطالبات علس منوذجي من مقرر الدر إعداد

 .اعلي النشطتفريس الديجيات التاتياء ابستخدام اسرت ملكيواالعلوم 

 وتقسيمها إىل اء( ختصص كيمي1ريس )تدعينة البحث من طالبات مقرر طرق  اختيار ،

اعلي النشط، واألخر  ضابطة تفيجيات التعلم الاترت درس املقرر ابستني جمموعة جتريبية، تموعجم

 .إللقاءوا ةقة احملاضر طريب سدر ت

  (، 1التدريس ) رقسة يف مقرر طراسي للطالبات عينة الدرايقيس التحصيل الد اختبارإعداد

 .ة يف توصيف املقرردوفق األهداف احملد

 لضابطة، قبل البدء يف تطبيق اطالبات يف اجملموعتني التجريبية و تطبيق االختبار على ال

اي بعد االنتهاء دبيقه بعتطسي، مث راس املقرر الديدر تفاعلي النشط يف تالتدريس ال يجيةاتإسرت 

 .يس املقررر دتمن 

 فاعلي تريس التدساليب الوأيجيات اتريب طالبات اجملموعة التجريبية على استخدام اسرت تد

ن مت رااحملاض تقدميالطالبات يف  ركشاتالتباديل حيث  سيالتدر  جيةاتيإسرت ها ، ومنشطالن

س؛ الذي تدريال رقب توصيف مقرر طسف أستاذة املقرر، وحرافاعلية حتت إشتخالل أنشطة 

 .تراتلك املها نميةتلقف املناسبة واج املرا عاة إدراريس متدلعضو هيئة  يتيح

 املستخدمة يف التحصيل  تيجيةااإلسرت من أثر استخدام  جلة اإلحصائية للبياانت للتحققعاامل

 .اآلجل للطالبات

 :ةالدراسأهمية 

 :سة احلالية يف أنهراظهر أمهية الدت

ج ذ منو  تقدميس ختصص كيمياء، من خالل ريدتوير توصيف مقرر طرق تطميكن أن يسهم يف 

 .هسريتدفاعلي النشط يف تعملي الستخدام أساليب التعلم ال
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، والتدريب العملي التدريس رقهم يف حتقيق مزيد من التكامل بني مقرري الطميكن أن يس

كمعلمات للعلوم   هنر أدواة لنجاحهن يف أداء مت الالز راامليداين، من خالل إكساهبن املعرفة واملها

 .والكيمياء

 :سةراحدود الد

س جامعة ريالتد رقوطية قسم املناهج رتبسة بتطبيق مواده وأدواته على طالبات كلية الرالتزم الدت

( ابلفصل 1) التدريس رقستهن ملقرر طراظمات يف دت( املن  )ختصص الكيمياء مع إعداد تربوير أم الق

 ه.1222 /ه1221سي األول من العام اجلامعي راالد

 :سةرامصطلحات الد

 :Reactive Teaching س التفاعلي النشطريالتد .1

ارسة العمل بوعي ونشا  واماس من طلب ممت، وتحمددة األهداف ،ةعملية نشطة، مستمر 

ممارساته  لت جديدة من خالافته العلمية لتكوين خب ر عادة بناء معوإجانب املتعلم هبدف تكوين 

 يس.در تال رقبيق توصيف مقرر طتطت برااحملاض لالالنشطة خ ةالتعلمي

 :Reactive Teaching Strategies اعلي النشطتفس الالتدري تاسرتاتيجيا .4

ة لقيامهم ابلتدريس زملالات اكساهبم اخلب وإقصودة املخطط هلا لتدريب الطالب امل هي العملية

، ابإلضافة إىل االستعانة عايي املقبولة احملددة واعتمادا على مبادئ التعلم النشطان بناء على املتقإب

الفعلية خالل س تدري( ملواقف الير )الفو  بيقتطب املباشر أو الريدتلاس التباديل و ريدتلاتيجية اإبسرت 

 .ريسالتد توصيف مقرر طرق بتطبيقت رااحملاض
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 :سةراأدبيات الد

 :Active Teaching Strategies س التفاعلي النشطالتدريجيات يرتاتاس أوال:

جيه املعلم تو اعلي النشط على جهد املتعلم ونشاطه وإجيابيته يف التعلم، حتت تفيركز التعلم ال

ضاف أو  ية النشطة،ملتعليوا ةيمالتعلعيل دور املتعلم خالل ممارساته تفإىل جياته يرتاتوهتدف اس .ومتابعته

( أبهنا فن توظيف اإلمكاانت املتاحة يف خطة موضوعة لتحقيق أهداف حمددة 4001عبد الوهاب )

لوسائل املعينة على واد واستخدام املاب، و متنوعة تقوميئية، أنشطة وأساليب راساليب إجوأ رقمن خالل ط

 .إلجناز عمل ما باعهاتإالنشط يتم  التعليم

، إبكساب لكيمياءوااخلاصة ابلعلوم  التدريس رقس مقرر طيدر تحتقيقه من  يتطلبوهذا ما 

 .ت أدائه املطلوبة كمعلمراالطالب متطلبات مهنته ومها

كيد أتر العملية التعليمية، وذلك من خالل و التعلم النشط يف جعل املتعلم حم فلسفةوتتمثل 

 :( كاأليت4011، 141) اليت ذكرها اخلليفة ومطاوع املبادئ

 :مبادئ التعلم النشط

 .ط املناشط التعليمية حبياة املتعلمني وواقع اهتماماهتمبر  .1

 .فاعل املتعلم مع بيئته وجمتمعهتهتيئة فرص حقيقية ل .4

 .هاالتعليمية وخارج املؤسساتهتيئة البيئات التعليمية املناسبة اآلمنة لنشا  املتعلم داخل  .2

 .واهتماماتهته راابل استعدادات املتعلم وقدتقص التعلم وبدائله لر ف تنويع .2

 .التواصل أمام املتعلم تاوقنو  املتنوعةإاتحة مصادر التعلم  .1

 .الذاتيةعاة سرعته رالضعف لديه ومواجوانب القوة  فاكتشاتعلم على مساعدة امل .2

 ما يقوم به هو تقوميته يف ركمشاحة فرص ات، وإنشطة اليت ينفذها املتعلم بنفسهختطيط األ .7

 .ورفاقه
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اماته ودافعيته تماجاته واهتيابإلضافة جعل الطالب حمور العملية التعليمية وربطه حبياته واح

 .للتعلم

ن يبين املتعلم ة البنائية أبظريالتعلم النشط تعتمد على الن فلسفة( أبن 4004كما أشار عبيد )

هبا على أساس  تغيياتادة التعلم وربطها مبفاهيم سابقة وإحداث ته من خالل تفاعله املباشر مع معرفم

 تونائيون أمثال زينالب ويونبرت وكما يؤكد ال .ت مع القرانءارا، فيدعم املتعلم ما بناه حبو املعاين اجلديدة

 :يت( على أمهية التعلم النشط كاآل4004ن )اوجب 

 :أهمية التعلم النشط

ته الفعالة يف اركنيها من خالل نشاطه ومشيب، ولكنه سليب بشكل ةعرفاملتعلم ال يستقبل امل 10

 .د دافعيه التعلم لديهتزيعملييت التعليم والتعلم ف

 اجلديدةة عرفسابه املتقف التعلم ويؤثر هذا الفهم يف اكوايستحضر املتعلم فهمه السابق إىل م 40

 .وزايدة حتصيله

 .وقف حقيقييتم التعلم بشكل أفضل عند مواجهة املتعلم مبشكلة أو م 20

 .يةتاحلياه راتو مهامنمعهم يؤدي إىل تعديل و  تابادله اخلب تمن املتعلمني و  هفاعل املتعلم مع غي ت 20

؛ حيث يتم تعديل مع اآلخرين ةبادل اخلب تته ينتج من خالل عمليات راو مفاهيم املتعلم ومهامن 10

 .املختلفة هت تفكي رات العقلية البديلة ومهاراالتصو 

ن مر واملناقشة يف جو اعلى احلو  ومقدرتهامه تمهوا هانتباهدة زايملتعلم ا املعلم و قة بنيثال تدعيم 20

 .املرح والسرور

 طبقاه اج التعلم النشط الذي ابتكر ذ ( أن منو 4002سعيد وعيد ) ةدراسكما أكدت نتائج 

كما  ممكنة، ةلبنائي عمل على تسهيل الفهم وبقاء املادة العلمية ألكب فرت واألساسيات التصميم العملي 

( أن التعلم النشط يشجع 4014ضافت اجلدي )وأهتم األكادميية اساعد املتعلمني على تنمية مهار 
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شأ بينهم عالقات ن، وتنخريء مع املعلم أو املتعلم أو مع اآلواملناقشة سوار وايف احل ملشاركةااملتعلمني على 

داخلية  ةبدافعي ويتمتعونهم لذاهتم ر قديتة و حفتو إجيابية كما يشجع على وإعطاء املتعلمني أسئلة تفكي م

 .أعلى

 :م النشطعلالت تاسرتاتيجياخصائص 

 :تمثل فيما يليتليت وا( 4002ج )ا ت در ر كذ كما 

 .ع اجملموعات وجمموعتهمالفاعلة للمتعلم  املشاركة 10

قدميها أكثر من نقل تدمة وكيفية تقالتعلم األساسية امل تمهارار ييز على كيفية تطو رتكال 40

 .علومةامل

 .قدمي املعلوماتتلفة لتجيه املتعلم الستخدام مصادر متعددة وخمتو  20

ملشوقة والفة املشجعة تتوفي بيئة تعليمية فعالة ومناسبة إباتحة الوسائل واألساليب التعليمية املخ 20

 .للتعلم

ى باطه ابلتعلم من خالل حتديد معيار احلكم علرتييم الذايت للمتعلم ومد  اتقالتأكيد على ال 10

 .هلدف منه للمتعلمواالعمل 

ييم تقالتحليل والرتكيب وال ثلالتفكي العليا م تمهاراالتأكيد على إجيابية املتعلم يف استخدام  20

 .أثناء تقدميهم للمعلومات تالوحل املشك

، من خالل التعلم النشط تكون طالبة بنفسها يف جمموعتهاقوم هبا التونضيف أن األعمال اليت 

ة ر لقدواهتا اهتا املعرفية ومهار اد من قدر زيها هلا شخص آخر وهذا يز هلا من تلك اليت ينجات قيمة أكب ذ

جه ومشرف مو والتأمل مع وجود معلم خمطط و  كيتفيضا الأ، و أطول ةرت فاظ ابملعلومات لفتعلى االح

ة خالل البيئ جوة وذلك يتحقق منر ساعدهم على حتقيق األهداف امليولية و سؤ يشجعهم على حتمل امل

 .التعليمية الغنية
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النشط ملقرر العلوم حول موضوع  فعالية التعلم( Lindow, 2000) سة ليندورات در كما أظه

ومناقشتهم حول  مرهقة عالية يف الدفاع عن أفكاثك الطالب بواشرت  ةالكربون( يف جمموعات صغي  رةدو )

ن ألطلبة ابملفاهيم العلمية و سة على وجود حتسن واضح يف إملام ارا، وقد أكدت الداملفاهيم العلمية

على  لتدريباو ن تطبيق التعلم النشط أد أدت إىل تسهيل عملية التعلم، و بني اجملموعات ق تالاعتفال

 .جيابية متقدمة لإلملام بهإت راطو ت، قد أد  إىل جياتهياتاسرت 

بني  وند من التعازيالتعلم النشط ي منوذجأن Holzer & Andruet (4000 )رأ وكذلك 

 ويزيد من استخدام أنشطة ميو تقفكي لديهم كالتحليل والرتكيب والتت العليا للتواينمي املسيتعلمني و امل

لتنبؤ واالستنتاج وبناء املتعلم اسي و تفبعمليات املالحظة والوصف وال ونعل املتعلمني يقومجيالتعلم و 

 ( وعشا4010 )ريفاملطسة راوأيضا د .نخرياعالته االجتماعية مع اآلتفملعرفته بنفسه من خالل 

. ة وحتصيله األكادمييتيفاعليته الذا ةوتنميسية لد  الطالب اجلامعي تدريال املهارات( لتنمية 4010)

م شيئا من ز تلتسح فيه أن أنشطة التعلم رت وذج التعلم النشط التايل الذي اق( من4001) Fink حرت كما اق

بدال النفس تن وابإلمكان اسخري)مع النفس ومع اآليئا من احلوار شتضمن العمل واملالحظة(، و ت) ةاخلب 

  ف....(.يشمل املشاعر واألحاسيس والعواط جدان ألنهو ابل

 

 األساسي التعلم النشطFink  جذ منو  :(1قم )ر شكل 
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س التفاعلي النشط مدخل ريجيات التداتيابستخدام اسرت  التدريسالسابق أن  رضيتضح من الع

س ريللتد نوعةتمات الطلبة على استخدام اسرتاتيجيات سار ممدريس احلديث وتدريب وتنمية تلل

أساليب خمتلفة من التغذية  يوفرجيات كما اتيرت تخدم االستسمىت وكيف  قرار ذومساعدهتم على اختا

ة التدريس وإفادة الطالب مبا يتناسب مع أمناطه وهذا مهم لعملية ئات عضو هيسجعة لتعديل ممار راال

سة احلالية من األدبيات السابقة راادت الدتفولقد اس.  ر ية جبامعة أم القرتبال إعداد املعلم داخل كلية

ابستخدام  واألساليبأبحدث االسرتاتيجيات  للتدريسدافعيتهم  رةلكيفية تدريب الطالبات وإاث

 .اعلي النشطتفس الريدتيجيات الاتاسرت 

ها )عبد ر كذ يجيات ما اترت السالك ت، ومن أبرز اعلي النشطتفوتتعدد اسرتاتيجيات التعلم ال

، التعلم التعاوين إسرتاتيجية: ( كالتايل4011( وخليفة ومطاوع )402، 121، 4001 الوهاب

س ريالتد إسرتاتيجية، عاب التعليميةأللا تيجيةاإسرت ن، ألقراس اريدت يجيةاتإسرت ، لعب األدوار يجيةرتاتإس

( بعض 27 -22، 4002الم )سح عبد الرت ، كما اقةي غس اجملموعات الصرييجية تدرتات، وإسباديلالت

، والتعلم املعدلة، واملناقشة، والتعلم التعاوين ةل: طريقة احملاضر ثس العلوم املناسبة للتعلم النشط مريدتطرق 

 ةي غان واجملموعات الصألقر يل وادباتس الري الدراسة احلالية سوف نركز على التديفابالكتشاف التعاوين و 

 .ولعب األدوار

 :يلدباتس الريدتال يجيةإسرتات

ليت تركز على فاعلية دور سية احلديثة اريدتجيات الاتيرت يل من االسدباتس الدريالت جيةاتيرت إستعد 

هو أن التعلم  فلسفيوتستند إىل أساس . لمه وتعليمه يف املوقف التعليمية تعلي، وحتمله مسئو املتعلم

يف  بالضا تشمل عمليات حتسني مستو  الطفعال. وأي ثرله أ ونالذي يبذل فيه املتعلم جهدا يك

ة رفاملع تنشيط، وكيفية لتعليمواجيات مناسبة للتعلم رتاتيم على استخالص اسرهتقد ةوتنميعملية التعلم 

يف احملتو ،  زةعلى النقا  والعناصر البار  هاالنتباز تركي، و يفها يف مواقف التعلم احلاليةظو ت، و السابقة
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ية املستخدمة غو ية واللرفقبة النشاطات الذهنية واملعرا، ومملعاينالناقد لألفكار و  اوميقتأساليب ال وممارسة

 .من مد  بلوغ الفهم لذلك احملتو للتحقق 

 :التدريس التباديل إسرتاتيجيةمفهوم 

 ، طعيمة والشعييب(4002زيتون ) رهتها ما ذكثليل ومن أمدباتس الريفات التدعريتعددت ت

ذ شكل احلوار بني خأتأنشطة تعليمية  :( أبنه4002( وفتح هللا )4011) (، خليفة ومطاوع4002)

منة تضجيات الفرعية املاتيبادل األدوار طبقا لالسرت بت، املعلم والطالب، أو بني الطالب بعضهم البعض

قبة راالفهم لديهم من خالل امل تنمية، من أجل ر الذهين والتلخيص(و التص ،ضيحتو ، الاؤلتس، البؤتن)ال

 .سر رس معني من أجل تعلم ذلك الددلعمليات التعليم يف املوقف التعليمي حول والضبط 

ة بني املعلم ركملشاانشا  تعليمي يقوم على  ثلسة احلالية مترايل يف الددباتال التدريسجية اتيفإسرت 

، يف تناول عناصر كقائدره  ، أو بني الطالب وبعضهم البعض حيث أيخذ كل طالب دو بوالطال

 التخطيط :شملت، حلرا، من خالل جمموعة من املرر، للوصول إىل مستو  فهم جيد لهدات املقفر م

يسية ئق حتديد األفكار الر يوتلخيصها عن طر  تقدميهاد رالتنظيم للمادة العلمية املاو  ةاملسبق قبل احملاضر 

 يف رحوهو الش ذفينهين حول احملتو  مث التذور تص ونر الذي يدرسونه مث يكر حسب توصيف املق

ألنشطة املصاحبة هلا مث التلخيص لتحديد اق األسئلة واملناقشة و يطر  ومي عنتقاحملاضرة وكذلك ال

اعلي النشط تفال التدريسبع من أمهية اسرتاتيجيات تت يجيةاتاإلسرت وأمهية هذه  .يسةئلر اس ر معلومات الد

 مستوايتياغة األسئلة يف ت املتعلمني وقدراهتم اخلاصة بصراأهنا تنمي مها إىلكر ابإلضافة ذ سابقة ال

وتلخيصها وتوضيحها لتحقيق  ةاملقدم يف احملاضر  وعاملعلومات املهمة للموض واستنبا العليا  التفكي

 .يجيةاترت ن هذه اإلسماهلدف املنشود 
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 :التباديل ريسالتد إسرتاتيجيةأهداف 

قبة رالتحكم واملت ارار مهايطو تع م ناقشة يف حتسني الفهم لد  الطالبهتدف إىل استخدام امل

 :تلك األهداف كالتايل( Foster & Rotoloni, 2005)رت وروتولوين ية لديهم وقد حددت فوستالذا

يف املفهوم  رةكو ذ امل عةرباأليجيات الفرعية اترت من خالل االس حتسني مستو  فهم الطالب 10

 .السابق

 (.عضو هيئة التدريسعلم )وجيه من قبل املتلاج و ذ يجيات السابقة ابحملاكاة والنمااتتعزيز االسرت  40

 .جياتاتيبيق االسرت تطاء ثنقدمهم أتقبة راب على مطالمساعدة ال 20

 .الفرعية تاتيجيارت االسمن خالل  بالية لد  الطفالبعد معر  املهاراتتنمية  20

 .ةتلفريسي يف املواقف التعليمية املخالتدقومي مستو  األداء ت 10

س التباديل يف تنمية العديد من ريدتال يجيةإسرتاتسات فاعلية راالعديد من الد تثبتأولقد 

ت االستيعاب عند الطلبة وبناء شخصية اراوتنمية التعلم العميق وحتسني مه هس العلوم وغي ريدت أهداف

 حسني (،4011) (، الكبيسي4007)ون سة بلجراالطالب بتحمله املسؤولية واحلوار واملناقشة كد

 .(4012) وكركجي هيمراإب (،4011)

 :التباديل ريسلتدأهمية ا

ن متسهم يف تنمية العديد  يجيةاتاإلسرت على أن هذه  ةيو بسات الرت راأكدت العديد من الد

عي لرفاوا( 4001سات للجمل )راه الدذب ومن هالة والوجدانية لد  الطريملهااية و فنب املعر وااجل

 يل:التاك (4002)

 .ت الذاتية لد  الطالبرااملها تنميةتساعد على  10

 .و التعلمحن بالطالافعية د من دتزي 40

 .سيراد من التحصيل الدتزي 20
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 .بالتضفي شيئا من املرح على الط 20

 .يأبداء الر وإعلى احلوار واملناقشة  باللطات راقد يمتن 10

 وع.نبا  املعلومات املهمة من املوضتعلى اس رةلد  الطالب القد يتنم 20

 املراد وعسية من املوضيلرئاملفاهيم ا صالعلى التلخيص واستخ ةالقدر  باللطالد   يمنت 70

 .سهريدت

 .على صياغة األسئلة رةلقدا بالنمى لد  الطت 20

 .قفريل يف ملديهم روح الع يمنت 20

س التباديل مع رييف األنشطة املتضمنة يف التد بالمجيع الط كيشرت  أنخالصة القول البد 

وقت تقدميه يف هذه  ضيع املدروسة فيكون دور كل طالب كقائد يفواجعة للمرالتغذية الواتقدمي الدعم 

 .بالجعة للطاوتقدمي التغذية الر  واإلرشادجيه تو وكذلك للمعلم دور ال اإلسرتاتيجية

 :س التباديلريالتد إسرتاتيجيةدور املعلم )عضو هيئة التدريس( يف 

ي من اجلهد والوقت من قبل املعلم ثمنظومة تعليمية حتتاج إىل الك يجيةاتاإلسرت تعتب هذه 

يف املوقف التعليمي احملدد  يجيةاتاإلسرت ة بعد استخدام الطالب هلذه فوريجعة الراية الالتغذ لتقدمي

هلا دور  ونت واملناقشات تكار ااحلو  رةإداعلى كيفية استخدامها وخبته يف  بالويتطلب منه تدريب الط

 إىلمنه  بقواعد النقاش واحلوار وكذلك املعلم الكفء هو الذي يستطيع نقل السلطة البلطام تزاالل

ويقتصر دوره على  وعدمي للموضتقت التبادلية والاراظيم األدوار يف احلو تنالطالب قادة اجملموعات مع 

 أثناءدمي الدعم يف الوقت املناسب حىت ال حتدث الفوضى تقت التعلم براقبة األداء والتوجيه لعالج ثغرام

 إسرتاتيجيةاء استخدام نم أثعل( دور املWeedman, 2003: 26ن )موقد خلص ويد. والنقاش احلوار

 :باديل فيما يليتال سيالتدر 

 .للطالب جيةاتياإلسرت شرح  .1
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ء من جانب جعة املناسبة وفقا ملستو  األداراجية مع إعطاء التغذية الاتيلإلسرت  بالة الطسممار  .4

 ة.املعلم أثناء احملاضر 

باين تهتم و ( طالب، حسب ميوهلم ورغبا2 -1من ) ةغي الطالب إىل جمموعات ص تقسيم .2

 .مستوايهتم

 .يجيةرتاتقدم الطالب عند استخدام اإلستمالحظة مستو   .2

 :س التباديلريدتال إسرتاتيجيةر املتعلم يف ود

وصياغة وتوجيه األسئلة التوضيحية  التوصيفمن  رةاملفردة املختا وعيف توضيح موض رهيتمثل دو 

بؤ املتعلم عما نت ااملقدم وأخي  وعة للموضيسئلر ااألفكار  وتلخيصمث إجابة املتعلمني عليها  وطرحها

تم ت( أبهنا مخس خطوات 4011) وعها اخلليفة ومطار وذك. املقدم وععن املوض املستقبلحيدث يف 

 املتعلمون يف املواقف التعليمية احملددة، وكذلك ابلتعلم ايتبناهاليت سوف  يجيةاتلإلسرت ج ذ املعلم منو  ضبعر 

ات واالستيعاب والفهم من ذملتعلم مث بني املتعلمني واالعتماد على الااملعلم و  بني رااألدو  بادلتو واملمارسة 

جيات يتارت وتتفق اس واليت يستغين فيها املتعلم عن مساندة املعلم ةقبل املتعلمني وهي اخلطوة األخي 

ا طبيقهتت وا( يف خطاألدوارولعب  ةي غ، واجملموعات الصنااألقر تدريس يس التفاعلي النشط )ر التد

 .يلدباتال سيالتدر  جيةاتيإسرت حلها وأمهيتها مع راوم

تعلم ونشاطه وإجيابيته كز على جهد املر اعلي النشط تتفس الريدتجيات الاتيرت مما سبق جند أن اس

س تدرييل وأساليب الدباتريس الدالت جيةاتيإسرت ، حتت توجيه املعلم ومتابعته وذلك ابستخدامه يف التعلم

من أان، البطاقات  ،ت الثلجرا، وأعواد وكقلنسل املترا، املرك، شااوجكر، ز اعلي النشط مثل فتفال

طة املفاهيم، القبعات خري، البطاقات، الظهر ابلظهر أسئلةمة ق، الرؤوس املر املروحية، العصف الذهين

 عمنسة عبد املرالك األساليب كدتس ببعض ريلتداسات على فاعلية رار الذهين وأمجعت الدو صتال ،الستة

على حتسني  ( وعملت4002) لعقيلوا( والشايع 4012، العبودي )(4012 )تييب، الع(4011)
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يجيات اتابستخدام االسرت  هنمراأقاعل مع تف، ومتكينهم من فهم كيفية الممارسات تعليم الطالب

، أو يف جمموعات يدواألساليب املختلفة املذكور سابقا حسب مواقف العملية التعليمية على حنو فر 

 ة.ي غص

ية فع، الداابألفكار ةركاملشات يف ا التعليم وعلى إحداث تغي ثيأتسات عن راوكشفت بعض الد

 .وحتمل املسئولية للطالب

 :سةراءات الدراإج

 سةرامنهج الد: 

 تنيتصميم اجملموع تار ختوا، سةرااعتمدت الباحثة املنهج شبه التجرييب ملعاجلة مشكلة هذه الد

، ينهما يف نتائج التطبيق البعدي )اآلجل(ة بنملقار اتم تعلى أن  يلبعدوالقبلي ا راالختباات ذ تنياملتكافئ

اعلي النشط تفس التدريال جيةاتيإسرت سة ابستخدام را، مث طبقة الداجملموعتنيالقبلي على  راالختبامث طبق 

 .درست ابلتعلم التقليدي املعتاد، أما اجملموعة الضابطة فقد يةبير موعة التججملعلى ا

 سةراجمتمع الد: 

 أمية جبامعة رتبع البحث مجيع طالبات ختصص الكيمياء مع إعداد تربوي بكلية الميشمل جمت

 ه.1222 /ه1221سي األول من العام اجلامعي راالقر  خالل الفصل الد

 سةراعينة الد: 

 أمية جبامعة رتبي بكلية الو ربتسة من طالبات ختصص الكيمياء مع إعداد ران عينة الدو كتت

يسهن حسب توصيف هن وتدر بتدري ومت (1سهن مقرر طرق تدريس )تدريلقر  الاليت كلفت الباحثة با

 ( ومت التطبيق على ر ية جبامعة أم القرتببكلية ال سيالتدر ناهج وطرق ت قسم املامن مقرر املقرر املطلوب )

اجلامعي  سي األول من العامرا( ابلفصل الد1) سلتدرييف مقرر طرق ا الكيمياء شعبتني ختصص
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ني مشلت  ت( طالبة تكونت من جمموع72سة على عينة بلغ حجمها )راوطبقة الده. 1222ه/ 1221

 .ألخر  ضابطةاو  ةجتريبي( طالبة جمموعة 22كل جمموعة )

 :سةرامواد الد

 :استعانت الباحثة ابملواد التالية

 اخلاصة بتدريس ب تالك ص، وفحسات السابقةراجعة العديد من البحوث والدراقامت الباحثة مب

: لثالثاحلها ايف مر  ريست التدرامبها ةمباشر  رةو صبطة بتات املر فرد، ومت حتديد املالعلوم

ب يدر توأساليب وأمنا  ال تراقومي؛ ابإلضافة إىل بعض املهات، والذيفن، التالتخطيط واإلعداد

ألنشطة ، وحتديد ايههنتوج، و همتركتكفل نشاطهم ومشا صورةفاعل الطالبات بتبطة برتامل

 .التقومي طريقةو  جيةاتيرت إساملناسبة لكل 

 سي األول املعتمد راللفصل الد 4ريس العلوم تد رقت طفرداخمطط وقائمة م رةمت فحص استما

؛ قومي واالعتماد األكادميي(تاهليئة الوطنية للتطوير األكادميي وخدمة اجملتمع )من وكالة الكلية لل

ا الباحثة هتت وإضافات أجر فرداعات بعض املحيث دجمت الباحثة وأعادت ترتيب موضو 

 :للطالبة كالتايل إكساهبااملطلوب  رةحبسب مناسبة املها

املعلم بطبيعة العلم على أدائه  اعتقاد ثروهو طبيعة العلم وأهدافه وخصائصه وأ ل:ألو ااملوضوع 

 ج من جهود العلماء املسلمني.ذ منا ضر عه للطالبات و يسدر تو 

، وكيفية صياغتها ة، وتصنيفهارائي، واإلجالعامة، واخلاصة :ةيو برت اف الالثاين األهد املوضوع

 رايواختالتدريس  اتيجياترت ساو  رقس وأمهيتها ملعلمة العلوم وعالقتها بطر وموقعها من التخطيط للد

 الصف. ة وإدار تقوميلانيات و تقالوسيلة وال

مح العامة ملناهج العلوم ابلتعليم س العلوم واملالير تددور األنشطة العلمية يف  واملوضوع الثالث

 .ب ومعوقات تدريس العلومتدور املخ اأخي و ية العلمية رتبردة مشكالت المفالعام مث 
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 جمموعة من التكليفات اجلماعية  رةصو  يفيف ملعر  الطالبات يف اجلانب اوميحتديد أساليب تق

ت العلوم راة حسب مقر سية املالئمة لكل مفردة مدرو بيتدر ال التطبيقيةوالفردية واألنشطة 

( 2( + تسعة )ة)جمموعات صغي  مجاعيا نشاطا( 2ليم العام عددها )تسعة )لتعوالكيمياء يف ا

علوم والكيمياء يف التعليم س ومقرري الريدتال رقات توصيف مقرر طرداي حسب مفردنشاطا ف

 لبة إىل تطبيق مااعد الطاتس، وهذه األنشطة حبيث ةيف احملاضر  ة، وتقومي الطالبات مباشر العام

من الكتب املدرسية ملقرر العلوم أو  تارةإبعداد خطط دروس خم رةاء احملاضثنأ رةاشبم تدرسه

م هلا لعلالكيمياء وحتليل احملتو  وحتديد األهداف العامة واخلاصة والسلوكية بناء على بنية ا

ت راكتسب مها، فتفردةسهم كل متدريس التفاعلي النشط بعد التدريجيات اتيأبنواع اسرت 

ل مبفردها أو ز ، وتكمل الباقي ابملنةز يف املوقف التعليمي يف احملاضر دوافعها لالجنا ثيس وتيدر تال

 .مع جمموعتها

  أساسي للمقرر  رجعمية واألجنبية بغرض حتديد عربجع الاواملر  بتحصت العديد من الكتفكما

دهن بنسخ تزويإىل  ةافإلضاب؛ ت املقرر لرجوع الطالبات إليهدار فعت أن يتضمن معظم مرا

جع احملدد أو احلاجة إىل بعض ر توفر يف املتات اليت ال فرد  لبعض املر جع أخرامن م ورةمص

 .التفصيالت واإليضاحات وكتابتها

التعلم النشط   إسرتاتيجيةت املقرر ابستخدام داب الطالبات على مفر يوتدر  تنفيذخطة 

 :كالتايل

ليم تسرر و قعيد االختبار وسياسة العمل يف املواق على مالتفااابملقرر ومتطلباته و  عريفت 10

عاهتا مع هذا را، وحتديد املبادئ املطلوب مةضر ا داخل وخارج قاعة احملاهاألنشطة وكيفية اجناز 

بشكل  ةتوافر لد  الطالبة املعلمة خمتصر تاول أهم املهام واملهارات اليت جيب أن تناملقرر. و 
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س التدريت من خالل راتلك املهام واملها إكساهبم جدول يتم من خالله حتقيق أهداف

 .بريوالتد

ة واهتماماهتم املتماثلة ربالطالبات يف جمموعات يف الشعبة حسب رغبتهم وميوهلم املتقا تقسيم 40

 .ء كل طالبه بذاهتاادوأ ةسيق لتقدمي احملاضر نلتواون بني أعضاء الفريق عالتواح التنافس و لبث ر 

 (.الكيمياءس العلوم )ريدتمقرر مادة طرق  توصيفمعينا من كل جمموعة ختتار موضوعا  20

اعلي النشط وكيفية استخدامها تفس الريدتلاللطالبات عن اسرتاتيجيات  ةنبذة خمتصر  تقدمي 20

جة ذيل واملمارسة العملية املوجهة والنمدباتال التدريس يجيةرتاتإسوابلتحديد استخدام 

، سل املتنقلرا، املركج، شااو علم النشط وهي فكر، ز الت أساليبية وأيضا فرعواسرتاتيجياهتا ال

 أسئلة، مةقملر اذهين، الرؤوس ، العصف الملروحيةا، البطاقات من أان ،ت الثلجراوأعواد وك

ت راالتصور الذهين خالل احملاض ،طة املفاهيم، القبعات الستةخري، البطاقات، الظهر ابلظهر

التنقيب عن  ،الطالبية ةعية كاملبادر ر جيات الفتيرتا، واالسالتدريس رقبيق توصيف مقرر طتطب

 تيةاستخدام احلاسب والشبكة العنكبو  ،لتفكي الناقداو  ،التفكي اإلبداعي واخليال ،ةفاملعر 

دوة املنظمة أو نال ، استثمار األحداث اجلارية،حل املشكالت ،ت والبيد االلكرتويننرت نالاو 

 .يف التعليم زير تو  KWL، ة  داخل القاعة يف احملاضر تداملن

هنم بعد تعليمهم ألقراس تدريلملوضوع معني من التوصيف بدأن اب بعد اختيار كل جمموعة 10

دريس التفاعلي تال تيجياتااحملددة( على اسرت  واألهدافوتدريبهم )حسب اخلطة املوضوعة 

موجه  سريوعضو هيئة التد ةت احملددة لتدريس املقرر يف وقت احملاضر اخالل الفرت  ةالنشط املقرر 

 .ومدرب هلم

 حبيثس التباديل( ريدتلا تيجيةاإسرت د كل جمموعة )حسب خطوات راأف توزع األدوار ما بني 20

 متنبئ(. -متوقع -موضح -متسائل -حد منها كالتايل: ملخصوا ورد ديكون لكل فر 
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عاة رايف اجملموعة( مع م در فاحلوار ودور كل  رةيقوم بدور املعلم يف إداني قائد لكل جمموعة )تعي 70

 .د اجملموعةرامن أف همع غي  رهبادل دو تأن ي

 .(2كر يف رقم )ذ السالفة ال األنشطة أساليبالطالبات على ممارسة  تدريب 20

الطالبة  رةعندما تطمئن على قد ةتبدأ عضو هيئة يف االنسحاب من املوقف التعليمي يف احملاضر  20

 ة.دة يف احملاضر شمر ها موجهة و ر دو  يكر ويبغذ عة سابقة الربألاظيف اخلطوات تو على 

 .من قبل الطالبات حاملطرو  وعيلخص املوض ةمن وقت احملاضر  األخي زءاجل 100

وم والكيمياء من التعليم العام علب التاهناية الفصل يقدم درس منوذجي ملوضوع خمتار من ك 110

 .من إعداد الباحثة

 :ةالدراسبناء أدوات 

 ات توصيف املقرر در فاس حتصيل مقامت الباحثة إبعداد االختبار التحصيلي يهدف إىل قي

بعت كل تمن متعدد حيث أ راياالختاته من نوع در ف، حيث متت صياغة م(1دريس )تطرق 

، وقد راالختبا، حبيث ختتار الطالبة أحد هذه البدائل عند اإلجابة على عة بدائلربة أبدر فم

، وقد املقرر ات توصيفدر فة لقياس مد  اكتساب الطالبات ملدر ف( م10) ن االختبار منو تك

كية را ت األهداف اإلدستواياته بناء على األهداف السلوكية للمقرر موزعة على مدر فمت صياغة م

 .( لبلوماملعرفية)

 ة األدواتربجت: 

وات هيئة ضات عذ، مت إطالعه على عدد من األستاالتحصيلي راالختبالتحديد صدق 

حيث  راالختباج ذ يف نفس القسم على منا الباحثة يالتزمس وهن تدريال رقس بقسم املناهج وطالتدري

بيقها تطة النصفية بعد زئلتجاقة طري، وقد مت حساب معامل الثبات باملقرتحةالت يأجريت بعض التعد
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( مما يدل على أن االختبار 0072وقد بلغ معامل الثبات ) ،ة لعينة البحثلية ممثئعلى عينة عشوا

 .0001ال عند مستو  د*  بات وهوثعالية من ال درجةالتحصيلي على 

 :د واألدواتواتطبيق امل

 /ه1221 سي األول من عامراسة احلالية خالل الفصل الدراة الدربقامت الباحثة بتطبيق جت .1

 رةين مبعدل حماضم( حسب اجلدول الز 1 سريدتلا رقسن الطالبات مقرر )طر ؛ حيث د1222

التحصيلي  راالختبابيق ( وقد بدأت بتطأسبوعا 14الدراسي األول ) الفصلخالل  أسبوعيا

اعلي النشط( تفجية التعلم الاتيرت تعلم إبستاليت سوف بية )ي التجر تنيالقبلي على اجملموع

من تكافؤ  تأكدولليب ي( حتقيقا للضبط التجر ليديةتققة الرياليت تعلمت ابلطوالضابطة )

 .( يوضح النتائج1، واجلدول )ةربلتجا يف التحصيل قبل بدء تنياجملموع

 :(1) جدول

الضابطة( يف  - )التجريبيةتنيلداللة الفروق بني متوسطي درجات الطالبات للمجموع "ت"قيمة 

 بار التحصيليتبيق القبلي لالختطال

 عدد اجملموعة
 دهاراأف

 املتوسط
 احلسايب

 فرااالحن
 رجةد ت() املعياري

 ةياحلر 
 وىتمس

 الداللة
 2072 47077 22 ةجريبيلتا

 
42022 

 
77 

 عند غي دال
 تو مس

0001 
 7027 42021 22 الضابطة
   72 اجملموع
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 :نتائج البحث والتعليق عليها .2

 :ل األولؤاعن الس لإلجابة

( على 1يس )ر التد قجيات التعلم النشط يف تدريس مقرر طر اتياستخدام بعض اسرت  ثرما أ

سي راالفصل الدالتحصيل اآلجل )هناية  راختبامتوسط درجات حتصيل طالبات )ختصص الكيمياء( يف 

 .؟األول(

اختبار الطالبات النصفي )العاجل( ومتوسطات درجات  درجاتحسبت الباحثة متوسطات 

. بار )ت(تسي الثاين )اآلجل(؛ مث أوجدت الفرق بينهما حبساب اخراالطالبات هناية الفصل الد راختبا

 .( اآليت4وقد رصدت الباحثة نتائج االختبار يف جدول )

 -ني ) التجريبيةتالطالبات للمجموع ترجالداللة الفروق بني متوسطي د "ت"قيمة  :(2جدول )

 التحصيلي رلالختبا(  اآلجلبيق البعدي ) تطالضابطة( يف ال

 اجملموعة
 عدد

 دهاراأف
 املتوسط
 احلسايب

 فرااالحن
 ت() املعياري

 رجةد
 ةياحلر 

 وىتمس
 الداللة

 ثراأل حجم
 هواتومس

 2021 22012 22 ةجريبيلتا
 

11042 
 
77 

 عند غي دال
 مستو 
00000 

 
00741 
 مرتفع

 2004 22041 22 الضابطة
   72 اجملموع

 .01عند مستو  

 .22ة حريودرجة  0001عند مستو  

ختصص  -بني قيميت متوسطي درجات طالبات فروقايتضح من جدول السابق أن هناك 

 .يةالتحصيلي )اآلجل( للمجموعة التجريب راالختباالكيمياء يف 
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ني متوسطي ( بα ≤ 0001)جد فروق دالة عند مستو  تو ال "أما ابلنسبة للفرضية اليت نصها 

س ريدت رقات طالبات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف االختبار التحصيلي اآلجل ملقرر طرجد

 ".اعلي النشطتفجيات التدريس الاتيوي ابستخدام اسرت ترب( ختصص الكيمياء مع إعداد 1)

لضابطة لصاحل اجود فروق بني متوسطات اجملموعتني التجريبية و و وابلتايل ترفض الفرضية ل

 الثاين ؤالالسعن  ولإلجابةالتجريبية 

( على 1يس )ر التد رقريس مقرر طدتيجيات التعلم النشط يف تاما أثر استخدام بعض إسرت  .4

جل( )هناية الفصل اآل) التحصيل اختبارط درجات حتصيل طالبات )ختصص كيمياء( يف سمتو 

 سي األول(؟راالد

وقيم  التحصيلي )اآلجل( واالحنراف املعياري راالختبامت رصد درجات حتصيل الطالبات يف 

 .22ة ريودرجة ح 0001( التايل ذلك. عند مستو  4اختبار )ت( ويوضح اجلدول رقم )

 :يلي ح من اجلداول السابقة ماتضي

 :سي اآلجلراابلنسبة للتحصيل الد -أوال

 ةبية مباشر ريدتعلى األنشطة ال بر تدت والرا( أن أداء الطالبات يف احملاض4يتضح من جدويل )

 عارتفا يف  رها( بنسبة جيدة ظهر أث1س )ريالتد رقة حتصيلهن يف مقرر طدرجة دزايساعدهن على 

عند مستو   11042)ت(  راختبا؛ حيث بلغت قيمة سي اآلجلرادرجات الطالبات يف التحصيل الد

 األول يالدراسابلنسبة لطالبات ختصص الكيمياء ابلفصل  0001ة > لالد

قيمة  ؛ حيث بلغات املتبعة بشكل أكب من املتوسطتيجياكما ظهر حجم أتثي اإلسرت   -اثنيا

املطلوبة  نرهأبدواالقيام  ت املطلوبة وإجادهتنرااهبن ملعظم املهاتسمما يدل على اك 00741ع إيتا مرب

 .إبذن هللا

 :سة كل منراسة احلالية مع درافقت نتائج الدتوقد ا
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يجيات اترت الس ( يف األثر اإلجيايب4012) هيمراإبو  (4011م )ملنععبد ا ،(4002الكندري ) .1

 ةكي الناقد ومهار تفال ترار يف تنمية العمليات املعرفية العليا ومهاراالعصف الذهين واختاذ الق

ؤكد ي، و هتم املعرفيةراتطوير مها صر مع توفي ف ،ت االستيعابرار لد  الطلبة ومهاراالق ذاختا

ت الالزمة ملواجهة العديد من راواملها فابملعار  . تزويد الطالب اليومرة( على ضرو 4002علي )

 .ختلفةبوية املرت املواقف والتحدايت ال

 .ة والتطبيقات العمليةري( وجود فجوة بني األهداف والبامج النظ1222وأثبت مازن ) .4

2. Holzer & Andruet (4000 )يف أمهية البحث عن مداخل  (4011) مملنعوعبد ا

البات لالستفادة منها وضمان جودة األداء لد  الط التدريست رامها ةلتنميوأساليب جديدة 

 .بعد خترجهم

ب الطلبة على ريدتخمتلفة يف  ساليبوأيجيات اترت ( يف استخدام اس4002عبد السالم ) .2

 ثرهشكالت وأاهيم، والتعلم التعاوين والعصف الذهين وحل املئط املفرال: خمث ريست التدرامها

 .فكي لد  الطلبةتت وأساليب الراعلى منو اجتاهات ومها

للبنائية  تبعاالتعلم النشط وتطبيقه من جانب املتعلم  يجيةاتسرت إ( يف أمهية 4002سعيد وعيد ) .1

ت املتعلمني األكادميية رامها ةوتنميأطول  ةعلى التحصيل وبقاء املادة العلمية لفرت  ثرهوأ

وية احلديثة. رتبوإمكانية إعداد املعلمني يف ضوء االجتاهات العلمية وال تالت حل املشكراومها

التعلم  تيجيةاإسرت أن  إىلجع السبب تر سات اليت عرضت واليت رامجيع الد إليهصلت تو وهذا ما 

د الدافعية لد  تزي وخطواهتا س التباديلرياعلي النشط وأساليبها ومن اسرتاتيجياهتا التدتفال

ق ر على امللل الذي يصيب الطلبة من ط يضتق فهي، الطالبات، وتشد انتباههم حنو التعلم

قة الطلبة ث ةداية وز سشويق واملنافتجو تعليمي مليء ابملتعة وال إجيادريس املعتادة من خالل التد
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يف إجناز  ونلتعاواة اركملشا هتمتواييح الفرصة جلميع الطالبات على اختالف مستتو  ،أبنفسهم

 .ة من العملية التعليميةرجو املهمات التعليمية من أجل حتقيق األهداف امل

 :سة كل منراسة احلالية عن دراكما اختلفت الد

العلوم املدونة يف   تدريس( الذي قصر حبثه على فحص أهداف 4002سة الكندي )راد .1

( الذي طبق حبثه يف 4000) Lindowسة راسات إعداد الدروس ملعلمي العلوم، ودراك

ت وأن حتمل الطالب ثبكما أ. لة االبتدائيةرحتيجية التعلم التعاوين على تالميذ املااستخدام إسرت 

 .ذاتيابتطوير أنفسهم  ونط مبن يتميز رتبميذ مئولية تعليم التالساملعلم مل

 :سةراحات الدرتالتوصيات ومق

 :ات منهارتحملقامن  اعدددم الباحثة تقسة رابناء على نتائج الد

ت اسرتاتيجيات التعلم النشط على زايدة دافعية الطالبات تبث، حيث أسةرايف ضوء نتائج الد

 :صيلهم لذا توصي الباحثة ابلتايلفاع حترتللتعلم وا

 سدريتالق ر قليدية اليت يكون فيها الطالب سلبيا واالهتمام بطتس الريدتق الر االبتعاد عن ط .1

 .شطنلايجيات التعلم التفاعلي اتل اسرت ثة اإلجيابية للطلبة مكشار اليت تعتمد على امل

فاعلي تاسرتاتيجيات التعلم ال ذفينت أثناءألنشطة وايف استخدام مصادر وأساليب التعلم  نوعالت .4

 .النشط

 .س التباديلريدتال يجيةاتإسرت  خطواتعمل على  ورش يذفنإعداد وت .2

دوة ق نس ابلكلية ليكتدريعة من قبل عضوات هيئة البتيجيات وأساليب التعليم املاتع إسرت وينت .2

منهن  تالت مؤهاضو ع ، وإسناد تدريب الطالبات املعلمات إىلللطالبات املعلمات يف أدائهن

شط حسب فاعلي النتال سيالتدر  كاسرتاتيجيات ورةس املتطدريت الترالتدريبهن على مها

 .متطلبات احلاضر واملستقبل
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ريس ابالسرتاتيجيات دتمني التض، و يةرتبوي للمعلمات ويف كليات البرت مج اإلعداد الراجعة برام .1

س يف مجيع التدري رقت طرااعلي النشط ضمن مقر تفال سدريتاليجيات اترت اس ثلاحلديثة م

متطلبات العصر ق مع تفت يف ضوء متطلباته حىت ترالك املقر تدات ر ، وتطوير مفالتخصصات

 .ةظريت النرايف املقر  كياذ  ايار تلب اختتطة املعروضة اليت ،. والبدائل املتعدداملعلومايت احلاضر

توىل متابعة املعلم على تطوير ذاته بدافع ت -تربويةف مؤسسات راحتت إش-إنشاء مركز تدريب  .2

ت رار تطوره يف مهارات اليت تؤهله وحتقق استمراتعلمه النشط والتدريب املباشر وعقد الدو 

ها ز ية واجلامعات وجتهيرتبائل التعليمية يف كليات السالو  كزا مبر االهتمام  .يجياترت س االستدريال

بيق إسرتاتيجيات التعليم النشط والذي يدفع الطالبات تطلضمان سهولة  ةر و املتط ابلتقنيات

 .سيةتدريهتا الرامها لتطويرنيات تقادة من تلك الفت لالسترابدتامل

وتقومي مفردات  ذفين، تختطيط خالل التدريسجيات ياتداد أدلة عن كيفية استخدام اسرت عإ .7

 .ا خالل استخدام االسرتاتيجياتاد هبالسرتشعه ليت والدروس ويتم توز رااحملاض

، حبيث للعمل معا يف التعلم النشط ةغي حة الفرصة للطالبات للعمل معا يف جمموعات صإات .2

 .فردي فل عملهن بشكلغ، ويف الوقت نفسه ال يفاعلةتيعملن يف جمموعات نشطة م

 تعلمهن النشط بحل العامة على اكتساب املفاهيم العلمية والعملية عراات ابملذب التلميريدت .2

بصورة عامة ويف دروس العلوم سية املطلوبة يف مجيع الدروس راالد تراللمها ةستهن مباشر ر ومما

 .خاصة ةبصور 

 :حةرتمق دراسات

س ريدتيجيات الرتاتس ابسريدتب طالبات الكلية على الريدت برامجحتديد فاعلية  دراسة ءإجرا .1

 .اعلي النشطتفال
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س االسرتاتيجي دريلتات رااستخدام مها لتنميةح رت مق برانمجسة ملعرفة أثر استخدام راء دراإج .4

 .هاذفينت وترااهبن لتلك املهاتسعلى مستو  اك. للطالبات واملعلمات

ألساليب اجيات و بني بعض االسرتاتي -لتحديد األفضل واألكثر فاعلية-ة نسات مقار راء دراإج .2

 .س االسرتاتيجي ملعلمي ومعلمات العلومريدتت الرااملستخدمة لتنمية مها

على  ةبها مباشر ريدتمج مناسبة تعتمد على نشا  الطالبة املعلمة و راسة حول تصميم براء دراإج .2

التخطيط  :حله الثالثةراس ملريدتت الرااب مهاتسسي( ومد  اكرااملادة العلمية )احملتو  الد

 .اعلي النشطتفس الريدتيجيات الاتوالتقومي ابستخدام اسرت  ذعداد ولتنفيواإل

 .ملعلماتوايجي لد  الطالبات اترت س االسريدتال مهاراتة معوقات تطبيق رفملع دراسةء راإج .1

 :العربية املراجع

 الفعال. التدريستيجيات ارت (. اس4011، ضياء الدين حممد )عو ، حسن جعفر ومطااخلليفة .1

 .يبن، مكتبة املتعربية السعودية، الدماماململكة ال

القائمة على نظرية  التدريسساليب أو  أنشطة(. فاعلية 4002صادق ) يناألهدل، أمساء ز  .4

ثر التعلم لد  طالبات الصف األول أفيا وبقاء غراالذكاءات املتعددة يف حتسني حتصيل اجل

 .11،عر والنفسية جبامعة أم الق بويةرت لاجبدة. جملة العلوم  يو الثان

العلوم  تدريسيجيات التعلم النشط يف اتأثر توظيف بعض اسرت  .(4014، مروة عدانن )اجلدي .2

 رة.رسالة ماجستي منشو  زة.بع يف حمافظة غرات احلياتية لد  طلبة الصف الرااملها تنميةعلى 

 .يةرتب، كلية الزةغ -رهجامعة األز 

ئط راالتباديل وخ التدريس إسرتاتيجييتفعالية تدريس التاريخ ابستخدام  (.4001)علي  ملاجل .2

 .عدادياإل ينثالاصف ال الميذت فهم النصوص التارخيية املدرسية لد  ترامية مهاتناملفاهيم يف 

 .يرافب  2 سات االجتماعية العددراوية للدرتبجملة اجلمعية ال
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ئيا راسة قدفهم اهلن تنميةيل يف دباتال سيالتدر  جيةاتيرت إس(. فعالية 4002امد )أ ،فاعيلر ا .1

مي الثامن علر المتاملؤ  .اإلعداديةرحلة مللتحصيل لد  لتالميذ ااان اهلندسي و هت الب راومها

 .يوليو 12 -11 ،ت الرايضياترتبواياجلمعية املصرية ل ر .األخسية راالرايضيات واملواد الد

ل أهداف تدريس العلوم يف دفاتر متثي"مد  م(. 4002ه/ 1247)ي حبيب لدري، عالكن .2

، )سبتمب( 20 ، ع40مج  ية،بو الرت ة لاجمل، "روس ملعلمي العلوم بدولة الكويتضي الدحت

 .ت: جملس النشر العلميكويال

والتفكي  يلى التحصلثر استخدام التدريس التباديل ع(. أ4011)اميد  حدوالاد بع ،يسيبكال .7

سلسلة ) سالميةاإل امعةجلا لةجم .مادة الرايضيات يف متوسطلطلبة الصف الثاين  الرايضي

 .4 ،ع12( مج اإلنسانيةسات راالد

يف حتصيل مادة  ركشا -وجزا-فكر  جيةاتيرت إسثر استخدام أ(. 4012) العبودي، اثئر جبار  .2

جامعة بغداد كلية  .اإلبداعيم هفكي تن اجلميلة و و  لد  طالب معهد الفنتقوميالقياس وال

 .دش، ابن ر يةرتبال

الست يف التحصيل  التفكيقبعات  ةاتيجيرت إبس التدريسثر (. أ4012) يب، مها اميدالعتي .2

، جملة ةمكر املكة مة نديمب وييول حنو مادة األحياء لد  طالبات الصف األول الثانملوامي علال

 .11 ع ،1ة والنفسية جبامعة أم القر ، مج ويبرت وم العلال

عقل ومفهوم عادات ال تنميةكي يف تفئط الرافاعلية خ(. 4012)ب ايب، وضحى حبالعتي .10

وية والنفسية جبامعة رتبم الالعلو جملة  .يةرتببكلية ال األحياءلد  طالبات قسم  األكادمييات ذال

 .1 ،ع1مج  ،أم القر 

كي تفت العابق ماستخداثر أ .(4002) ززي، العقيل، حممد عبد العالشايع، فهد سليمان .11

ذ ميتال د لالصفي اللفظي  اعلتفلاو  اإلبداعيالعلوم على تنمية التفكي  سالست يف تدري
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 .وية والنفسية جبامعة امللك سعودرتبجملة العلوم ال .ضرايالة ينئي يف مددابتالدس اسالالصف ا

 .4 ع ،1 مج

ت التعلم النشط اتيجياسرت اى علئم قا رتحمق يبمج تدريبرانة (. فاعلي4010) يز ، غاطريفامل .14

 ، جملة القر  مأ جبامعةصص علوم طبيعية سية لد  الطالب املعلمني ختريدتت الرامية املهانت يف

 .127 -112 ص ص ،1،ع 12مج  ية العلمية، مصر،رتبال

العلمي لد   لدالتاالس راتمها تنميةباديل يف تال التدريس(. فاعلية 4007) كوثر ن،و بلج .12

ية برت كلية ال  رةشو ن غي متيرسالة ماجس .ية السعوديةعربيف اململكة ال االبتدائيةلة املرحات ذميتل

 .مكة املكرمة األدبيةسام ألقا

م هللا را(. التعلم النشط الصف كمركز تعلم حقيقي، فلسطني: 4004) وحيد ن،اجب  .12

 .لتنسيقواركز اإلعالم مت رامنشو 

ف س التباديل يف حتصيل طالبات الصريدتال جيةاتيإسرت ر أث(. 4011) ، بيداء حسنحسني .11

 .اإلنسانيةية للعلوم رتبكلية الجامعة داييل   .اخلامس يف مادة األدب والنصوص

، ديب، لة التعليم العاممرحس العلوم يف ريد. ت(1227) بد اللطيف حسني وآخرونع حيدر، .12

 .دار القلم

التعلم النشط كمدخل جلودة املعلقة الطباعية لطالب كليات  فلسفة. (4002) ىهنج، را د .17

بع( االعتماد األكادميي ملؤسسات ار  الريبالع - األوليلالدو ر السنوي )مت، املؤ ية النوعيةرتبال

 -4072 ص ، ص"الواقع واملأمول" ريبلعامل العوايم العايل النوعي يف مصر علمج التراوب

4022. 

: ةة البنائية، القاهر ريس من منظور النظري(. التعلم والتد4004) زيتون، حسن وكمال زيتون .12

 .بتعامل الك



5102العدد الثالثون                                          اجلامعيالتعليم  يفجملة دراسات   

625 

لتعلم، عامل والطرق التعليم  ةة معاصر ، رؤيسدرييجيات التات(. اسرت 4002تون، حسن )يز  .12

 ة.ب ، القاهر تالك

تيجيات التعلم ااسرت  بعضستخدام اثر . أم(4002ء أامد عيد )جاسعيد، عاطف حممد ور  .40

ت حل املشكالت لد  رامها ةوتنميسات االجتماعية على التحصيل راس الدريدتالنشط يف 

ير(، افب ) 111، ع سريالتد رقطج و املناه يف اسات"، جملة در اإلعداديةة حلر ملا يذتالم

 .سريدتال رقة للمناهج وطرياجلمعية املص ة:القاهر 

م(. تدريس العلوم ومتطلبات 4002 /ه1242عبد السالم، مصطفى عبد السالم ) .41

 .ريبدار الفكر الع ة:، القاهر 1   ،العصر

يف إكساب  يةونرت االلكئط العقلية را(. فاعلية استخدام اخل4011) هللا بدعية قبد املنعم، ر ع .44

جملة زة. بغ األقصىية يف جامعة رتبجيا التعليم لد  الطالبات املعلمات يف كلية اللو مفاهيم تكنو 

 .1ع  ،47 ، مجضالراي -ة جبامعة امللك سعودبويلرت االعلوم 

جيات التعلم النشط يف رتاتيفعالية استخدام بعض اس(. 4001عبد الوهاب، فاطمة ) .42

س ماخلاالصف  يذالعلمية لد  تالم وامليولت التعلم راابعض مه ةوتنميحتصيل العلوم 

 .122 -147 ،ية العلمية، العدد الثاين، اجمللد الثامن، يونيهرتبجملة ال. يائتداالب

ندوة املدخل  ،ةبويلرت اة اللاملفهوم السيكولوجي والد :البنائية. (4004) ، وليم وآخرونعبيد .42

 (.ديسمب 12 -17) ،الواديجامعة جنوب  ،ية بسوهاجرتب، كلية الاملنظومي والبنائية

 :انم، ع1   العلوم، ريسدتية العلمية و رتبم(. ال4002 /ه1242علي، حممد السيد ) .41

 ة.دار املسي 
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الذاتية فاعلية لا يةمنيف ت طنشلم اعلتالت يايجاتسرت اثر أ. (4014) عشا، انتصار خليل .42

ية. جملة جامعة دولابعة لوكالة الغوث اللد  طلبة كلية العلوم الرتبوية الت األكادمييوالتحصيل 

 .1 ع ،42وية والنفسية، مج رتبدمشق للعلوم ال

 :ةالتدريس عب مائة عام من التحدايت والتغيات، القاهر  ةي سم(. م4002) درين، تغراعم .47

 .ء الشرقابة زهر تمك

سعودية، الية عرباململكة ال كي.تفت الرامها تنمية(. 4002فتح هللا، مندور عبد السالم ) .42

 .الرايض، مطابع احلميضي، دار النشر الدويل

يجيات خمتلفة اتءة واألدب اسرت راتعليم الق .(4002) ، حممد والشعيب رشدي طعيمة، .42

 ة.، القاهر عريبدار الفكر ال نوع.تمجلمهور 

يل دباتريس الدم التادخستاثر . أ(4012ل خليل )ضهيم، فاراإبالدين، و  ، روعة هباءكركجي .20

األساسية جبامعة املوصل. جملة  يةرتبفيا بكلية الغرالذكاء الطبيعي لد  طلبة قسم اجلا تنميةيف 

 .4012، نوفمب 1222حمرم ، 2، ع 42العلوم الرتبوية، جامعة امللك سعود، مج 
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