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التعلم النشط يف حتصيل  تفعالية استخدام بعض اسرتاتيجيا
العلوم وتنمية بعض مهارات التعلم مدى احلياة واالجتاه حنو 
التعلم النشط لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي باململكة 

 العربية السعودية

 مقدمة:
ت وااةة يف اجملال ن التنوولجو و وارعجريف  مير العامل اليوم بتغريات سريعة ومتالحقة يف كل اجملاال 

ممججا يدججتضرو ةججروطو الترتججوط الابججوب ئةججران الايتججة واروججاحت التعهيعججو الججعب ،ججضل  يجج  رعهيججة الججتعه   و لجج  
ئرضاد األ راد القادطين رهى التفارل مع ترتوط ارعهومات وبوجان تتعجع ارعر جة اثضي جة  لجعا تدجعى ارو ومجة 

   ويهعج  التفارجل التفنري وحل ارشجنالت الجت توا ج كيض رهى أمهية تزويض ارتعه  مبهاطاتالابوية إىل التأ
اال تعارو ونشاط التهعيع يف موقف التعه  دوطاً هاماً يف وةجو  التهعيجع إىل أهجضال الجتعه  ب جوطو أ  جل  

رةججة أمججام التهعيججع ك ججرياً ممججا لججو رعججض الناججاط إىل مدججارضت  لاهججوو نفجج  األهججضال  و لتججا   جج   إ حججة الف
ليقججاط  طأيجج   طان اناججرين يف تعورتجج  تعججض وسججيهة مواسججاة لتعنيوجج  مججن طنيججة العالقججات بجج ن  وانجج  الججتعه  

( وتعججض موججاهع العهججوم مججن أ  ججل اروججاهع ارتقضمججة لتالميججع اررحهججة االبتضا يججة الججت 0222)كعججا  تيتججو   
يججع مركججز لهععهيججة التعهيعيججة و ججوطاً عججا ) ا عججة راججض تترتهجج  القيججام ةنشججرتة متعججضدو تتججيع الفرةججة  عججل التهع

(  وتعض الو ريجة الاوا يجة مجن الو جرلت الن جريو الجت تفدجر رعهيجة الجتعه  روجض الفجرد وكيفيجة 0222الوهاب  
 ه  ارادو ارتعهعة يف تا  ره  الوف  ارعجريف  وتشجري الاوا يجة إىل أ  ارجتعه  ياجف معر تج  مجن اجال  تفارهج  

ر مججع مججادو الججتعه  وطبرتهججا مبفججاهي  نشججرتة وإحججضال تغيججريات  يهججا ممججا يوججتع رججن  لجج  تغيججرياً يف أدواط ارااشجج
ارعهج    أةجاع مرشجضاً ميدججراً ومو هجاً لرتالبج  ولججي  رقجالً لهععر جة  وأةجاع ارججتعه  يقجوم  لجضوط ارركججزب يف 

 (.0222رعهية التعه  )حدن شحاتة  
رهجججى أ  اسجججااتي يات  Human Constructivismاك كعجججا ت كجججض الاوا يجججة ائندجججانية لوو ججج 

التجضطي  يواغججو أ  تععججل رهججى تشجج يع ارشججاطكة الوشججرتة والتفارججل الفعججا  بجج ن ارعهعجج ن وارتعهعجج ن و لتججا  
والتفارجججججل ارركجججججز  Active Participationتركجججججز رهجججججى األنشجججججرتة الجججججت تترتهججججج  ارشجججججاطكة الوشجججججرتة 

Intensive Interaction  واروجججاتراتDebates  والتخا جججج   جججرد لفججججردOne to One 

Conversation  وارعامجججلLaboratories  واألنشجججرتة ال جججفيةClass Activities  وغريهجججا مجججن
 (.0222األنشرتة الت تش ع بوان ارعر ة )حدن تيتو  وكعا  تيتو   

 ومججن هججعا ارورتهججال تجج  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   اهزو  وكا  مجن بج ن 
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 Science Education for the Futureتوةججيات تقريججر بالابيججة العهعيججة مججن أ ججل اردججتقالب 
ومتوورججة   ( ال ججادط رججن كهيججة لوججض  ارهنيججة ة هججاا ةججروطو اسججتخضام اسججااتي يات تعهجج  متعججضدو8991)

توعجججو قجججضطات ارتعهعججج ن لهتعاجججري رجججن نفدجججه  مجججن اجججال  تعهججج  العهجججوم وتدجججارضه  رهجججى تعهججج  كيفيجججة إ جججران 
 ،هيالت ومقاطرت رن ال واهر والق ال العهعية من اال  ارعاطسة وارشاطكة ائتابية.

 American National Researchوقجججض أكجججض تهججج  الاحجججث القجججومو األمرينجججو ) 

Council 1996 أ  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   
 Activeالعب يعف استقاا  ارعهومات وحف ها إىل التعه  الوشط  Rote Learningعه  ال   تمن ال

Learning  وبعجججض مواقشجججة ارجججتعه  والتعاجججري رجججن أطا ججج  حبريجججة ودطاسجججة العالقجججات بججج ن اروةجججورات العهعيجججة
ياتيججة  ضيججضو حجج  والججروابط بجج ن ارفججاهي  وطبرتهججا مبججا هججو يف  هوجج  أو ترتايججال هججع  ارعهومججات يف مواقججف ح

 (.Novak. 1991ل ووتيفة )ضينو  لتعهع  معىن وه
 National Science (NSES) Educationكعجا أكجضت ارعجايري القوميجة لهابيجة العهعيجة  

Standards أ  تعه  العهوم يواغو أ  ينو  رعهية نشرتة يقوم التهعيع  يها بجضوط إتجاو وياجع  اجملهجود  
 (.National Science Education Standards Contents. 1995ارواس  لععهية التعه  )

( أ  لهجججتعه  الوشجججط  انججج  ا تعجججارو David. 2004( و )0222ويشجججري )كعجججا  تيتجججو    
حيث إ  يترته  تعاورً ا تعارياً يدعع بتقدي  التالميع إىل تعورات أةوان مماطسة األنشرتة ارععهيجة مجع 

والتفدريات وائ جرانات الجت ل جهو  رهيهجا مجن أقجرا   قاجل االنتهجان  موع التالميع الفرةة رواقشة الوتا ع
من الوشاط الععهو وهتيتة الفرةة لعرض بعض اجملعورات لهوتجا ع الجت توةجهوا إليهجا اسجتواداً إىل أ  الجتعه  
رتجججع رجججن التفارجججل اال تعجججارو  وقجججض أ ريجججت دطاسجججات متوورجججة لهنشجججف رجججن مجججض  ،قيجججال ماجججضأ الجججتعه  

بجججججت بعجججججض الجججججو   ارضطسجججججية يف الجججججواللت ارتحجججججضو األمرينيجججججة موهجججججا تعهيعيجججججاً نشجججججرتاً بعوجججججوا  الوشجججججط  و ر 
Learning Expedition  ويتخع هعا ارشروع من ارشنالت التعهيعيجة  جوطاً لج  ويرتهج  مجن الرتجالب

الً رجن أ  يفح وا ارشنالت الواقعية وار ريو حوع  كوجوع مجن الوشجاط التعهيعجو أةوجان الضطاسجة وتجضوا حهجو 
( وقججض تاوججت وتاطو الابيججة والتعهججي  ار ججرية ترتايججال الججتعه  8999 ريججال حبججول هاد ججة ) ججابر راججض اثعيججض  

الوشجججججط يف ارجججججضاطة موجججججع بضايجججججة األلفيجججججة ال ال جججججة حججججج  ان  مجججججع وةجججججع ارتجججججط لتجججججضطي  النجججججوادط الالتمجججججة 
يات الججتعه  الوشججط وائمنججارت اراديججة ال ججخعة  وقججض أوةججحت بعججض الضطاسججات الججت تواولججت اسججااتي 

وجاقض ارعجريف وااجرا ط تم ل الع ف العهيب والععل يف  ريال ولع  األدواط ودا رو الجتعه  ووجو ب بوسجور وال
ارعر ية والتدان  والتهخيص وكتابجة ارالح جات وقجاط  و جرت وااجرا ط ارعر يجة والتقريجر ااتجامو  تدجارض يف 

التفنجري وتلدو إتابيجة التالميجع أةوجان الت جاطب والفارهيجة العاتيجة توعية التح يل واالجتجا  وجو توعيجة العهجوم و 
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 John& Maureen (1986); Boragsومهجاطات التفنجري واالسجتيعاب ارفجاهيعو وتغيجري االجتجا  

(1995); Wilson (1998); Christiannson and Fisher (1999); Carrol. L.& 

Others (2001). Laws& Sokoloff& Thornton (1999) ( 0222و عججض هوججضب  )
 (.AknogluO.& Tandogan. R. (2007)( و )0222ما ضو حاشو وأمين م رتفى )

وتعجض اررحهجة االبتضا يجة مجن ارراحجل الضطاسجية الججت تدجه  يف توعيجة مهجاطات متعجضدو لجض  التالميججع  
رو  مبرحهججة اثجج  حركيججة   اقججاً رراحججل الوعججو ارعججريف لايا يججة يف هججع  الفججاو الععريججة وااةججة أ  التالميججع ميجج

وتعتج  مججادو العهججوم مججن ارججواد 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 مجج ير ترتججوير موجج  )األهججضال رججادو العهججوم يف اررحهججة االبتضا يججة تعه  اهع الجج
 (  يعا يهو:8992)ا ععية ار رية لهتوعية والرتفولة  لتعاو  مع وتاطو الابية والتعهي   

إكدجججاب التالميجججع اثقجججا ال وارفجججاهي  والو جججرلت والقجججوان ن العهعيجججة الوتيفيجججة الجججت تواسججج  مرحهجججة  -
 الوعو 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 يعهجا  -
 وتوتيفها.

إكداب التالميع مهاطات الععل ا عارو والتعجاو  مجن اجال  الععجل يف  ريجال أو تعورجة لتوفيجع  -
 رتهوبة.األنشرتة ارختهفة وإ ات ارهعات ار

( األهجججججججضال ارعر يجججججججة لهتعهجججججججي  يف االحتفجججججججا   رعر جججججججة Perkins. 1991ولجججججججضد بريكوجججججججز ) 
Retention( و هججج  ارعر جججة  Understanding   االسجججتخضام الوشجججط لهععر جججة ومهاطاهتججججاUsing 

Knowledge Active& its skills Active) 
يف اررحهججة االبتضا يججة يف التججضطي   وحججضدت وتاطو الابيججة والتعهججي  يف م ججر أهججضال تججضطي  العهججوم 

إ ججران الت ججاطب العهعيججة وتوعيججة بعججض ارهججاطات م ججل ارالح ججة  االسججتوتاب  الت ججويف  القيججاة  اسججتخضام 
( وأييت اهتعججام ارعهنججة العربيججة 0220األطقججام وتلدو اهتعججام التالميججع مبججادو العهججوم )وتاطو الابيججة والتعهججي   

هججي  و،ججضي ها يف إ ججاط اارتجة العامججة لهعهنججة وسججعيها رواكاججة الترتججوطات العاريججة الدجعودية بترتججوير موججاهع التع
وأييت  ل  يف إ اط مشجروع ترتجوير موجاهع الرلةجيات والعهجوم الرتايعيجة رهجى أ  ينجو  لهتهعيجع دوطاً  جوطلً 

يجع  يهجا ينجو  التهع -يف رعهية التعه   ومما ساال  ض أ  هوجاك ةجروطو اسجتخضام اسجااتي يات تعهج  نشجرتة
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:

ميجججر تالميجججع ال جججف الدجججادة  ررحهجججة اثججج  حركيجججة الجججت يجججت   يهجججا الجججتعه  مجججن اجججال  األنشجججرتة  -8
 واستخضام اثواة وهعا ال يتو ر من اال   رت التضطي  التقهيضية.

أتكيض الضطاسات الدابقة رهى أ  ينو  موقف ارتعه  نشرتاً و عاالً ومشجاطكاً بجضالً مجن أ  ينجو   -0
 متهقياً سهاياً أةوان رعهية التعه .

ح تجج  الااح ججة ةججعف مدججتو  مهججاطات الججتعه  مججض  اثيججاو لتالميججع اررحهججة االبتضا يججة وهججعا مججا ال -2
اججججال  رعههجججججا  ئشجججججرال رهجججججى  الاجججججات كهيجججججة الابيجججججة يف الابيجججججة اريضانيجججججة أةوجججججان تضطيدجججججهن 
لهتهعيعات اررحهة االبتضا يجة ومجن اجال  الهقجانات مجع معهعجات العهجوم والتهعيجعات وهجعا مجا 

( و 8991( و )تبيججضو قججر   Borg. 1995توةججهت إليجج  نتججا ع بعججض الضطاسججات م ججل )
( و ) ا عجججججة راجججججض الوهجججججاب  0222( و )مججججججا  الجججججضين تو يجججججال  0222ضب  )أمويجججججة ا وججججج
0222.) 

نتججا ع الضطاسججة االسججترتالرية الججت أ رهتججا الااح ججة مججن اججال  ترتايججال اسججتاانة هبججضل التعججرل رهججى  -4
مدججتو  تالميججع ال ججف الدججادة االبتججضا و  يعججا يتعهججال بججاعض مهججاطات الججتعه  مججض  اثيججاو 

واالستوتاب والتهخيص وتوةهت نتا ع الضطاسجة إىل تجض  والتواةل العهعو والت ويف وقياة 
مدججججتو  التالميججججع يف مهججججاطات اسججججتخضام األطقججججام والتواةججججل العهعججججو والت ججججويف واالسججججتوتاب 
واسجتخضام األطقججام  يف حجج ن يججر  الابويججو  أ  تعهججي  التالميججع مهججاطات الججتعه  مججض  اثيججاو يف 

 استخضام اسااتي يات تعه  نشرتة.مراحل مانرو قض أتيت بوتا ع إتابية ااةة روض 

مبا أ  الضطاسجات الدجابقة أكجضت رهجى اسجتخضام أسجالي  الجتعه  الوشجط الجت تجضوط حجو  التهعيجع  -2
ونشجججا   م جججل ارالح جججة واالسجججتوتاب والقيجججاة وغريهجججا  لجججعا كجججا  مجججن األمهيجججة توعيجججة اجتاهجججات 

وشججججط يف الععهيججججة التهعيججججع وججججو الججججتعه  الوشججججط مججججن اججججال  اسججججتخضام اسججججااتي يات الججججتعه  ال
 التعهيعية.

 مشكلة البحث:

تتع ججججل مشججججنهة الاحججججث يف تججججض  مدججججتو  تالميججججع ال ججججف الدججججادة االبتججججضا و يف تججججض  بعججججض  
مهججاطات الججتعه  مججض  اثيججاو واالجتججا  وججو الججتعه  الوشججط وقججض ينججو   لجج  بدججا  اسججتخضام اسججااتي يات 

رعهيججة الججتعه  وحاولججت الضطاسججة ائ ابججة رججن  تعهجج  تقهيضيججة ينججو   يهججا دوط التهعيججع سججهيب ولججي  إتججاو يف
 الد ا  الر يدو التا :
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بمججا  عاليججة اسججتخضام بعججض اسججااتي يات الججتعه  الوشججط يف ، ججيل العهججوم وتوعيججة بعججض مهججاطات  
الججتعه  مججض  اثيججاو واالجتججا  وججو الججتعه  يف تعهجج  العهججوم لججض  تالميججع ال ججف الدججادة االبتججضا و  رعهنججة 

 ةب ويتفرع من هعا التدان  الر يدو األستهة الفررية التالية:العربية الدعودي
مجججا  عاليجججة اسجججتخضام بعجججض اسجججااتي يات الجججتعه  الوشجججط يف ، جججيل العهجججوم لجججض  تالميجججع ال جججف  -8

 الدادة االبتضا و.
مججا  عاليججة اسجججتخضام بعججض اسجججااتي يات الججتعه  الوشجججط رهججى توعيجججة بعججض مهجججاطات الججتعه  مجججض   -0

 الدادة االبتضا و. اثياو لض  تالميع ال ف

مججا  عاليججة اسججتخضام بعججض اسججااتي يات الججتعه  الوشججط رهججى توعيججة االجتججا  وججو الججتعه  الوشججط يف  -2
 تعه  العهوم لض  تالميع ال ف الدادة االبتضا و.

 حدود البحث:

 اقتصرت هذه الدراسة على احلدود التالية:
العواةججر األساسججية الججت تججضر  اقت ججرت اسججااتي يات الججتعه  الوشججط رهججى اسججااتي يات تدججتخضم  -8

العه  الوشط لض  التهعيع وهجو القجرانو والنتابجة واالسجتعاع والتحجضل والتفنجري وكانجت هجع  
 -ائ ابججة يف أتواب -قججاط  و ججرت -الوسججا ل الا ججرية -االسججااتي يات هججو )ااججرا ط ارعر يججة

كيججة  ررحهججة اثجج  حر التهخججيص( ن ججراً أل ججا تواسجج  تالميججع اررحهججة االبتضا يججة الججعين ميججرو  
  اقاً لت ويف بيا ي  لهوعو ارعريف.

اقت ججرت مهججاطات الججتعه  مججض  اثيججاو رهججى اسججتخضام األطقججام والتواةججل العهعججو واالسججتوتاب ن ججراً  -0
لتججججججض  مدججججججتو  التالميججججججع يف هججججججع  ارهججججججاطات  لودججججججاة لهعهججججججاطات األاججججججر  و قججججججاً لهضطاسججججججة 

 االسترتالرية.

ة االبتضا و يف مضاطة أهبا بعدجري  ارعهنجة العربيجة الدجعودية تعورة من تهعيعات ال ف الداد -2
   الف ل الضطاسو ال ا .جه8422 -8424العام الضطاسو 

الوحججججضت ن ارقججججرطين رهججججى تالميججججع ال ججججف الدججججادة االبتججججضا و ومهججججا ارججججادو والقججججوو والرتاقججججة ن ججججراً  -4
العهجججوم الجججت مينجججن الشجججتعاععا رهجججى العضيجججض مجججن ارفجججاهي  األساسجججية واروةجججورات اعامجججة يف 

ترتايال اسااتي يات الجتعه  الوشجط يف تعهعهجا ومينجن أ  تفيجض يف توعيجة مهجاطات الجتعه  مجض  
 اثياو واالجتا  وو التعه  الوشط.

 ترتايال( الضط ة النهية. - ه  -قياة التح يل رن مدتولت )تعكر -2

 أهمية البحث:

اسجججتخضام اسجججااتي يات الجججتعه   تقججضو وحجججضت ن يف العهجججوم بشججنل ئرتيرتجججو إ را جججو يوةجججع كيفيججة -8
 الوشط  مما يفيض معهعو العهوم روض استخضام هع  االسااتي يات.
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توفيع دطوة الوحضت ن  ستخضام اسااتي يات التعه  الوشط احملضدو وتقجضو أوطات رعجل واةجحة  -0
 لألنشججرتة وارهججام التعهيعيججة ممجججا يفيججض ارعهعجج ن يف إرججضاد دطوة أاجججر  رقججرطات  تهفججة ويفيجججض

 مرتوطب ارواهع روض إرضاد كتاب التهعيع.

ارهاطات والتواةل العهعو واالسجتوتاب واسجتخضام األطقجام  ممجا مينجوه   بعض تضطي  التالميع رهى -2
 من استخضام هع  ارهاطات يف حل ارشنالت والتعه  مض  اثياو.

  اثيجاو ممجا يفيجض تقضو ااتااط ، يهو مجن نجوع االاتيجاط مجن متعجضد وااتاجاط رهجاطات الجتعه  مجض -4
 ارعهع ن يف إرضاد ااتااطات مماةهة.

تقضو مقياة لالجتا  وو التعه  الوشجط ممجا يفيجض معهعجو العهجوم يف ترتايقج  لهتعجرل رهجى اجتاهجات  -2
 التالميع وو التعه  الوشط.

 فروض البحث:

عورجججة بتو جججض  جججروت  ات دالجججة إح جججا ية بججج ن متوسجججرتو دط جججات تالميجججع اجملعورجججة الت ريايجججة واجمل -8
 ال ابرتة يف الترتايال الاعضب يف االاتااط التح يهو ل احل تالميع اجملعورة الت ريايةب.

بتو ججججض  ججججروت  ات داللججججة إح ججججا ية بجججج ن متوسججججرتو دط ججججات القيججججاة القاهججججو والقيججججاة الاعججججضب  -0
 لالاتااط التح يهو لتالميع اجملعورة الت رياية ل احل القياة الاعضبب.

بجججج ن متوسججججرتو دط ججججات القيججججاة القاهججججو والقيججججاة الاعججججضب  بتو ججججض  ججججروت  ات داللججججة إح ججججا ية -2
 لالاتااط التح يهو لتالميع اجملعورة ال ابرتة ل احل القياة الاعضبب.

بتو ججض  ججروت  ات داللججة إح ججا ية بجج ن متوسججرتو دط ججات تالميججع اجملعورججة الت ريايججة واجملعورجججة  -4
 ججاحل تالميججع اجملعورججة ال ججابرتة يف الترتايججال الاعججضب يف ااتاججاط مهججاطات الججتعه  مججض  اثيججاو ل

 الت ريايةب.

بتو ض  روت  ات داللة إح ا ية ب ن متوسرتو دط ات القياة القاهو والقياة الاعضب الاتاجاط  -2
مهججججاطات الججججتعه  مججججض  اثيججججاو والضط ججججة النهيججججة لتالميججججع اجملعورججججة الت ريايججججة ل ججججاحل القيججججاة 

 الاعضبب.

ة القاهو والقياة الاعضب الاتاجاط بتو ض  روت  ات داللة إح ا ية ب ن متوسرتو دط ات القيا -2
مهججججاطات الججججتعه  مججججض  اثيججججاو والضط ججججة النهيججججة لتالميججججع اجملعورججججة ال ججججابرتة ل ججججاحل القيججججاة 

 الاعضبب.

بتو ججض  ججروت  ات داللججة إح ججا ية بجج ن متوسججرتو دط ججات تالميججع اجملعورججة الت ريايججة واجملعورجججة  -7
لجججتعه  الوشجججط يف تعهججج  العهجججوم ال جججابرتة يف الترتايجججال الاعجججضب يف مقيجججاة اجتجججا  التالميجججع وجججو ا

 ل احل تالميع اجملعورة الت ريايةب.
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بتو ض  روت  ات داللة إح جا ية بج ن متوسجرتو دط جات القيجاة القاهجو والقيجاة الاعجضب ألبعجاد  -1
مقيججاة االجتججا  وججو الججتعه  الوشججط والضط ججة النهيججة لتالميججع اجملعورججة الت ريايججة ل ججاحل القيججاة 

 الاعضبب.

لة إح جا ية بج ن متوسجرتو دط جات القيجاة القاهجو والقيجاة الاعجضب ألبعجاد بتو ض  روت  ات دال -9
مقيججاة االجتججا  وججو الججتعه  الوشججط والضط ججة النهيججة لتالميججع اجملعورججة ال ججابرتة ل ججاحل القيججاة 

 الاعضبب.

 مصطلحات البحث:

 اسرتاتيجيات التعلم النشط:
ت  أمنجن ،ضيجض اسجااتي يات الجتعه   لر وع إىل األدبيات الت تواولت الجتعه  الوشجط واسجااتي يا 

الوشط ة ا ائ رانات واارتوات الت يتاعها ارتعه  وارخرتط عجا مدجاقاً والجت تترتهج  مجن التهعيجع القجرانو 
 -اسجتخضام الوسجا ل الا جرية -والنتابة واالستعاع والتحضل وارواقشة و قاً السااتي يات اارا ط ارعر يجة

) ا عججججة راججججض الوهججججاب   -(0220التهخججججيص د) عججججض  ججججاد   -ب قججججاط  و ججججرتالدجججج ا  وائ ابججججة يف أتوا 
0222)- (Mckinney& Cartier& Passmore. 2004]) 
وتعر ها الااح ة إ را يجاً ة جا تعورجة ائ جرانات وارعاطسجات ارخرتجط عجا مدجاقاً مجن ارعهج  والجت  

بغججرض الوةججو  إىل  ر ججات تعهيعيججة مياطسججها التهعيججع دااججل الف ججل بوشججاط و ارهيججة ،ججت إشججرال ارعهجج  
معيوة ممجا لقجال األهجضال التعهيعيجة يف ةجون ائمنانيجات ارضطسجية ارتاحجة  سجتخضام اسجااتي يات الدج ا  

ااججرا ط ارعر يججة  -وائ ابججة يف أتواب وقججاط  و ججرت والتقريججر ااتججامو والتهخججيص واسججتخضام الوسججا ل الا ججرية
 ل رهيها التهعيع يف االاتااط التح يهو.و،ضد إ را ياً  لضط ة الت ل 

 مهارات التعلم مدى احلياة:
تعججججرل مهججججاطات الججججتعه  مججججض  اثيججججاو ة ججججا الدججججهوكيات الججججت ي ديهججججا التهعيججججع أةوججججان إ ججججران ارهججججام  

واألنشرتة الفردية أو ا عارية هبضل ارالح ة أو االسجتوتاب أو مججع الايجارت  سجتخضام األطقجام والتواةجل 
 (0222 ا عة راض الوهاب  . Crockett. 2004ت ويف ارشنالت )العهعو و 
وتعر هجججا الااح جججة إ را يجججاً ة جججا تعورجججة ارهجججام واألنشجججرتة الجججت ي ديهجججا التهعيجججع أةوجججان رعهيجججة الجججتعه   

الوشط سوان  ردية أو مجارية ،ت إشرال ارعه  هبضل توعية مهاطات استخضام األطقجام والتواةجل العهعجو 
توعيتهجججا مجججض  اثيجججاو و،جججضد إ را يجججاً  لضط جججة الجججت ل جججل رهيهجججا التهعيجججع يف ااتاجججاط مهجججاطات واالسجججتوتاب و 

 التعه  مض  اثياو.
 االجتاه:
 (.8992هو شعوط الفرد إتا ً أو سهااً وو موةوع مع ن )كعا  تيتو    
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 االجتاه حنو التعلم النشط:
لوشججط الججت يشججعر هبججا التهعيججع أةوججان تعهعجج  هججو تعورججة ارشججارر ائتابيججة أو الدججهاية وججو الججتعه  ا 

 سججتخضام اسججااتي 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:
 التعلم النشط واسرتاتيجياته: -أوالا 

ت الججتعه  الوشججط أ ججا مشججاطكة التالميججع يف أنشججرتة ،جج ه  رهججى رججرل بونويججل ونيدججو  اسججااتي يا 
التفنري والتعهيال رهيها حبيث ال تنونو  ترد مدتعع ن  قط  إوجا يرتجوطو  مهجاطهت  مجع التعامجل مجع ارعر جة 

(  بيوعججا Bonwell& Eison 1991ارختهفجة ويشجاكو  يف أنشججرتة جتعههج  مفنججرين  يعجا يقجضم عجج  )
  الايتجة التعهيعيججة الجت تتجيع لهرتجالب التحججضل  وائةجغان والقجرانو  والنتابجة  والتأمججل طأ  الجتعه  الوشجط أنج

الععيال  و ل  من اال  استخضام تقويات وأسالي  متعضدو م ل حل ارشنالت  واجملعورجات ال جغريو  
مجا تعهعجو   واحملاكاو  ودطاسة اثالة  ولع  األدواط  وغريها مجن األنشجرتة الجت تترتهج  مجن ارتعهعج ن ترتايجال

يف حيجججاهت  اليوميجججة  أب شجججون يفعهججج  ارجججتعه  يف الف جججل غجججري ائةجججغان الدجججهيب حملاةجججرو ارعهججج   واسجججتخضام 
الججتعه  الوشججط  Felder (2005)األنشججرتة الججت تشجج ع الرتججالب رهججى ،عججل مدجج ولية تعهعهجج   وتوججاو  

يف إ ججججاط مججججن ائتابيججججة  ةنجججج : الججججتعه  الججججعب يركججججز رهججججى ارججججتعه  حيججججث يقججججوم حبججججل ارشججججنالت  وارواقشججججة 
وارد ولية الفردية مما يدارض يف اكتدجاب ارهجاطات وتنجوين اجتاهجات إتابيجة وجو ارجادو العهعيجة  حيجث أ  
الججتعه  الوشججط هججو الرتريقججة الججت يوهعجج  ارججتعه  االعججا يف األنشججرتة ارختهفججة  حيججث يشجج ع رهججى مشججاطكة 

يججة و ججرس األسججتهة وارشججاطكة يف مشججرورات مجاريججة  الرتججالب يف التفارججل اججال  الععججل يف تعورججات تعاون
يججرو  أ  اسجااتي يات الججتعه   Mickinney& Cartier Passmore (2004)أمجا منيجف وكججاطتيز 

الوشججط تشجججري إىل مجيجججع األسجججالي  الججت تترتهججج  مجججن ارجججتعه  القيجججام مبعاطسججة بعجججض أنجججواع ارهجججام يف ارواقجججف 
عهجج  وتشججري رواةججر الججتعه  الوشججط إىل ارعاطسججات التضطيدججية الججت التعهيعججو أك ججر مججن تججرد االسججتعاع إىل ار

ولية يف تعهعججج  تو ارهيتججج  وإتابيتججج  و،عهججج  لهعدججج يتاعهجججا ارعهججج  دااجججل الف جججل ويعتعجججض رهجججى نشجججاط ارجججتعه 
وقضطتجج  رهججى ائججا  قججراط بشججأ  لععهجج  وتشجج يع  رهججى الععججل التعججاو  وحججل ارشججنالت وأ  اسججااتي يات 

دججعع لهعتعهعجج ن مبال عججة أوججاط الججتعه  الججت تدججعع بججضوطها يف ،دججن التح ججيل األكججادميو الججتعه  الوشججط ت
ودا عية ارتعه   وتغيري االجتاهات  مما ،قال تعهعاً أك ر  كعا يف ل ارتعهعو  االسجااتي يات الجت تدجعع 

 ..Copperstein. S.& David. A لجتعه  الوشجط رجن الرترا جال التقهيضيجة ويتفجال  لج  مجع مجا أكجض  

David. N.& Kathie  وBreslow. L. (2000. Weidinger. E. (2004) D. (2003) .
وتعتجج  دطاسججة كيججوع أ  اسججااتي ية التدججان  الججعايت تهيهججا التهخججيص ويهيهججا كتابججة ارالح ججات كانججت أ  ججل 

( إىل أ  0228(  كعجججا أشجججاط )ارهجججضب  عجججود  Kings. 1992اسجججااتي يات الجججتعه  رهجججى الاتيججج  )
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عورججات ارواقشججة ارتاايوججة ك حججض  اسججااتي يات الججتعه  الوشججط عججا  ارهيججة رهججى التح ججيل واالسجججتيعاب ت
( إىل 0220ارفاهيعو واالجتا  وو تعه  الفيزلن لرتال  ال ف األو  ال انوب  كعا توةل ) عجض  جاد  

الع ججف  -ارفججاهي اججرا ط  -شججاطك اهيججة الججتعه  -بو ات  -سججااتي يات الججتعه  الوشججط ) نججرأ  اسججتخضام ا
الجعهف( قجض سجارضت  ججالب ال جف األو  ال جانوب يف اكتدجاب بعججض ارفجاهي  الايولو يجة وتقجضير الججعات 

( إىل اا ججا ص الججت Bronwell& Eison. 1991واالجتججا  وججو االرتعججاد ائتججاو ارتاججاد  وأشججاط )
 -تتد  هبا اسااتي يات التعه  الوشط موها:

 ة التعهيعية ب وطو تتعض  كون  متهقياً سهاياً.مشاطكة ارتعه  يف الععهي -8
 جججرس  -الوقجججا  -النتابجججة -مشجججاطكة ارتعهعججج ن يف الوشجججا ات ال جججفية ب جججوطو  تهفجججة م جججل القجججرانو -0

 التعهيال. -األستهة

التحجو  مججن الاكيججز رهججى نقججل ارعهومججات لهعجتعه  إىل الاكيججز رهججى ترتججوير ارهججاطات وتوعيتهججا لججض   -2
 ارتعه .

ارتعهعجج ن وح ججو  ارججتعه  رهججى التغعيججة اررتججضو وتوعيججة مهججاطات ارججتعه  م ججل مهججاطات تلدو دا عيججة  -4
 حل ارشنالت(. -التقوو -الاكي  -التفنري العهيا )التحهيل

 -و لتا      اسااتي يات التعه  الوشط تقوم رهى اررتنزات التالية:

 أةوان الععهية التعهيعية. ةنشاط التهعيع وإتابي -8
 تهعيع مع ارادو العهعية بشنل إتاو  رتط ل  وهادل.تفارل ال -0

بجججع  ارجججتعه  ا هجججض العقهجججو واليجججضوب لاوجججان ارعر جججة يف  هوججج  وأرعجججا  رقهججج  يف  هججج  ارجججادو العهعيجججة  -2
 (.0222واألشيان وال واهر وحل ارشنالت ) ا عة راض الوهاب  

 (Active Learning Elementsعناصر التعلم النشط ) -4
 (Talking and Listeningاء )احلديث واإلصغ -8

األ ناط الت تضوط يف رقولوا ومن مث ةروطو إررتجان الفجرل لهرتجالب أل   Writingيع  النتابة  
( وأييت دوط التعه  الوشط ليحقال  ل  Meyers& Jones. 1993يتحضةوا  ويو توا لاع ه  لاعض )

 الع ف العهف.من اال  اسااتي يات  م ل اهية التعه  واجملعورات التعاونية و 
 :Writingعنصر الكتابة  -0

تدجججارض يف اكتشجججال أ نجججاطر والتوسجججع  يهجججا وممجججن األسجججالي  الجججت تجججضر   جججاس النتابجججة يف ،قيجججال  
 أهضا ها
 شاطك -تعه  - ريقة أكت  -أ

 Brainstormingالع ف العهف  -ب

 Learning log ريقة س ل التعه   -ب
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 Gided Note- Taking ريقة تضوين ارالح ات ارو هة  -د

 One- minute papersأوطات الضقيقة الواحضو:  -

 Readingعنصر القراءة  -2

تترته   ه  ما يفنر  يج  اناجرو  وطبجط اروةجورات الفرديجة باع جها وتهخجيص ارعهومجات ومججع  
 األ ناط.
 Reflectingعنصر التأمل والتفكري  -4

 ن اتاارهاالبض من تو ري الوقت الالتم لهرتالب لهتفنري والتأمل ومن التعهيعو. مين 
  ريقة ارعكرات اليومية -أ

  ريقة ارواقشة الوشرتة -ب

ارعجججايري القوميجججة لهابيجججة العهعيجججة أكجججضت رهجججى ةجججروطو تشججج يع ارعهعججج ن  الهبججج  رهججججى  و سجججتقران 
 تد يل رعهه  وتش يع أشنا  االت ا  م ل اثضيث والنتابة والتعه  الوشط يقوم رهى ا ااة ن:

 ديها ارتعه .التعه  يف  ايعت  رعهية نشرتة ي   -8
 التعه  ي ل إىل أق ا  روضما يت  احتوان ارتعه  يف اروقف التعهيعو. -0

كعجججا أ  الجججتعه  الوشجججط يجججت  يف  تهجججف ارراحجججل التعهيعيجججة مجججن مرحهجججة مجججا قاجججل ارضطسجججة إىل مرحهجججة  
عججج ن الضطاسجججات العهيجججا  كعجججا أنججج  يجججت  مجججع األرجججضاد ال جججغريو والناجججريو معتعجججضاً يف  لججج  رهجججى اسجججتعضاد ارتعه

 ارعاطس ن لهتعه  الوشط.
كعجججا أ  اسجججتخضام اسجججااتي يات الجججتعه  الوشجججط عجججا أمهيجججة يف تجججضطي  العهجججوم  ويت جججع  لججج  مجججن  
( الجججت أ راهجججا لهتعجججرل رهجججى أةجججر التفجججارالت الهف يجججة الجججت ،جججضل يف الجججتعه  0222) Lindowدطاسجججة 

د ،دججن واةججع يف مججض  إرججام الرتججالب التعججاو  والتغيججري ارفججاهيعو  وأشججاطت االاتاججاطات الاعضيججة إىل و ججو 
 رفجججاهي  العهعيجججة وأ  الجججتعه  التعجججاو  أد  إىل ترتجججوطات إتابيجججة يف اسجججتيعاب ارفجججاهي  العهعيجججة  وأ  هوجججاك 
أطبع رواةر أساسية تضر  التعهي  الوشط وهو االستعاع والتحضل والقرانو والنتابجة  ئةجا ة إىل التفنجري 

وهع الججعب وججن ب ججضد اسججتخضام اسججااتي يات الججتعه  الوشججط يف تعهعجج  يف وةججوس األهججضال واحملتججو  لهعجج
(Keys. 2002  إىل أ  هوجاك أةجراً كاجرياً لتوجوع الجتعه  0220(. وتوةهت الضطاسجة ) عجض هوجضب  جاد )

بوججان وإرججادو بوججان اججرا ط  -اهيججة الججتعه  -الوشججط ارتع هججة يف اسججتخضام اسججااتي يات ) نججر وتاوب وشججاطك
ف الجججعهف(  لودجججاة الكتدجججاب ارفجججاهي  الايولو يجججة واالجتجججا  وجججو االرتعجججاد ارتاجججاد  لجججض  الع ججج -ارفجججاهي 

 ججالب ال ججف األو  ال ججانوب يف مججادو األحيججان. وأتهججرت نتججا ع ببججرابب أ  اسججتخضام النعايججوتر كوسججيط 
 -أطبعجة(  قجض أكدجاه  رعهيجات العهج  لجض  تالميجع ال جف الدجابع -تعهيعو يف تعورجات الوشجاط )أتواب

ال ججججامن مججججن اررحهججججة ارتوسججججرتة بشججججنل  عججججا  رججججن اسججججتخضام النعايججججوتر كوسججججيط تعهيعججججو بشججججنل  ججججردب 
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(Borage. 1995 كعججا توةججهت دطاسججة  ججو  ومججوطين إىل أ  ،هيججل التفججارالت وارواقشججات  عهججت )
 لض  تالميع ال ف الرابع االبتضا و استعضاداً لهعواقشة.

(  كعججا توةججهت John& Maureen. 1996وحججضل تفارججل ديوججامو بجج ن أ ججراد اجملعورججة ) 
( إىل أ  اسجتخضام لعجج  األدواط ك حججض  اسججااتي يات Rowberg. 2000ب )0222دطاسجة بطوبججرب  

التعه  الوشط يداه  يف تلدو قضطو التالميع رهى اسجتخضام األ هجزو اليضويجة وأ هجزو القيجاة ارختهفجة  وأ  
طات التفنجري العهيجا لجض  ارتعهعج ن وتزيجض مجن دا عيجة استخضام بعض اسااتي يات التعه  الوشط ،دن مهجا

ارجتعه  وقضطتج  رهجى تو ججي  ارعهومجات و،دجن مججن ارهجاطات اال تعاريجة واألدان األكججادميو وتوةجل كجل مججن 
( إىل  عاليججة اسججتخضام بعججض اسججااتي يات الججتعه  الوشججط رهججى 0222)ما ججضو حاشججو وأميججن م ججرتفى  
ا  وجججو مجججادو العهجججوم والرلةجججيات  كعجججا توةجججهت ) ا عجججة راجججض الوهجججاب  توعيجججة التفنجججري االبتنجججاطب واالجتججج

( إىل  عاليججة اسججتخضام بعججض اسججااتي يات الججتعه  الوشججط يف ، ججيل العهججوم توعيججة بعججض مهججاطات 0222
( وتوةجججهت دطاسجججة 0222الجججتعه  مجججض  اثيجججاو واريجججو  العهعيجججة لجججض  تالميجججع ال جججف ااجججام  االبتجججضا و )

( إىل أ  اسجججتخضام اسجججااتي يات الجججتعه  الوشجججط عجججا أةجججر إتجججاو يف 0280) انت جججاط اهيجججل رشجججا وناجججرو 
توعيججة الفارهيججة العاتيججة والتح ججيل األكججادميو لججض   هاججة كهيججة العهججوم الابويججة التابعججة لوكالججة الغججول الضوليججة  

( إىل أ  اسجتخضام بعجض اسجااتي يات 0288وتوةهت دطاسة كل من )لسرو أبو هضطوة  مععر الفجرا  
تعه  الوشجججط تادت مدجججتو  دا عيجججة ائ جججات وال قجججة  لجججوف  والتح جججيل الضطاسجججو لجججض  التالميجججع برتيتجججو الججج

 التعه .
ويتضح مما سبق أن اسرتاتيجيات التعلم النشط تساهم يف حتقيق العديد من أهددا  تددري   

 -العلوم من االل مميزاهتا العديدة منها:
 و عا  تدتعر هع  ارعر ة لفاات  ويهة.تداه  يف إكداب ارعر ة العهعية بشنل وتيفو  -8
التفنججري االبتنججاطب  -تدججاه  يف إكدججاب العضيججض مججن ارهججاطات غججو التفنججري م ججل التفنججري العهعججو -0

 -مهجججاطات يضويجججة ومهجججاطات العهججج  م جججل القيجججاة -إكدجججاب مهجججاطات ا تعاريجججة -وائبجججضارو
 التوا .

تاو وجو ارجادو ووجو االرتعجاد ارتاجاد  تداه  يف ،قيال األهضال الو ضانية م ل توعية االجتا  ائ -2
 ووو التعه  الوشط ودر  ال قة  لوف 

 -( إىل:Chilcoat. 1999كعا ةوف شيهنوت اسااتي يات التعه  الوشط تاعاً   ) 
اسااتي يات ت كض رهجى تقيجي  تعهج  التالميجع روجض إررتجا ه  ارعهومجات م جل أسجتهة ارواقشجة  كتابجة  -8

 ص  استخضام الرموت  ،ضيض ارشنالت.االست ا ت  التهخي
اسجججااتي يات ت كجججض رهجججى تفارجججل ارجججتعه  مجججع ارجججادو العهعيجججة م جججل وةجججع اارتجججوط ،جججت ارفجججاهي    -0

 الر يدة  كتابة ارفاهي   توتف ارعهومات  الاكيز رهى الوقاط ارهعة أةوان الشرس.
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 The Abilene Christianكعججا ةججوفت اسججااتي يات الججتعه  الوشججط التاليججة تاعججاً   ) 

university Adams Center for Teaching Excellence. 2000:)- 
 اسااتي يات التعاري )القرانو( -8
 اسااتي يات الترتايال -0

 اسااتي يات حل ارشنالت -2

 -( إىل الفتات التالية:Keys. 2002تو ض ت ويفات متعضدو وقض ةوفها كي  )

 كل الف ل يتعه . -8
 التعه  يف تعورات ةغريو. -0

 التعه  التعاو  والتوا دو. -2

 التعه  الت رييب. -4

 التعه  التقضمو )العرض(. -2

( بعجض االسججااتي يات م ججل اججرا ط ارفججاهي  والتقججاطير اليوميججة Jon. 2002وقجض أةججال  ججو  ) 
)الد ا  وا جواب يف أتواب(  -تاوب( -) نر شاطك -والتغعية الرا عة ودوطو التعه  واسااتي يات التدان 

 ح ات الزو ية.وتد يل ارال
 معوقات التعلم النشط:

التعه  الوشط يترته  وقتاً  وياًل ويعض م جيعة لهوقجت والسجيعا إ ا كجا  ارقجرط مي جل تتابعجاً مورتقيجاً  -8
 (.Bonwell. 1991رقرطات سابقة )

مجن الرتجالب أشجاطوا إىل  %72مقاومة الرتالب أسالي  التضطي  خبالل أسهوب احملاةجرو )وأ   -0
ت الججت يدججتخضم اسججااتي يات الججتعه  الوشججط وأ ججا ،دججن تعهعهجج  بععججال تف ججيهه  احملاةججرا
( يف أ  الرتججججالب يف ججججهو  االسججججااتي يات الججججت تدججججعع 0222) Kumarويتفججججال دطاسججججة 

 لججتعه  الوشججط  ولنججن ارشججنهة تنعججن يف تجججردد الرتججالب يف رعهيججة ارشججاطكة دااججل الف جججل 
 -موها:

 هعه  وأقرا  .اول ارتعهع ن أ  ي هروا رضم  هعه  أمام مع -

 شيوع ااول من اثضيث ب فة رامة ب ن األقرا . -

 استخضام أسهوب احملاةرو التقهيضية جتعل الرتال  سهاياً وارعه  مديرتراً. -

تغرتيججججة احملتججججو  الججججعب تجججج  إ ججججات  يف وقججججت معجججج ن  إ ا أطدت أ  ينججججو  هوججججاك  تججججو  يف رقججججل  -2
نن الاوان وهعا الشون هجو تعهجي  الرتال   ي   رهي  أ  تفعل شيتاً لت عل هعا احملتو  مم

 التفنري ويتاس من اال  اسااتي يات التعه  الوشط.

 بعض ارعهع ن يرو  أنفده   اةرين  يضين ولي  هواك ما يدتضرو التغيري. -4
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 بعض ارواد التعهيعية واأل هزو ارضرعة رضاال التعه  الوشط. -2

)اسججججججااتي ية  - ابجججججة يف أتواب(وسجججججول يدجججججتخضم الاحججججججث اثجججججا  اسجججججااتي يات )الدجججججج ا  وائ 
)التقريججر ااتججامو  -قججاط  و ججرت( إسججااتي ية) -ااججرا ط ارعر يججة( إسججااتي ية) -اسججتخضام الوسججا ل الا ججرية(

 - لتف يل: إسااتي يةوسيت  تواو  كل  -أو التهخيص(
 الدججج ا  وائ ابجججة يف أتواب: يجججت   لججج  بشجججنل تفجججارهو بججج ن تعورجججات مجججن التالميجججع إسجججااتي ية -8

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 يججج  ومينجججن لهععهججج  إلقجججان أسجججتهة بججج ن التهعيجججعين  وإرجججضاد تقريجججر أو مهخ جججات كتابيجججة أو 

 (Jon. 2002. )شفهية
وينججو  دوط ارعهجج  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 
 (.Stewart& Cartier. and Passmore. 2004وتوةيع ارفاهي  ال عاة )

وتهجج  التالميججع  ججواط بع ججه  الججاعض أو يف موا هججة بع ججه  الججاعض أةوججان رعهيججة الججتعه  رواقشججة  
الق ججججال اعامججججة يف رعهيججججة الججججتعه  ويشججججعر الججججاعض  الةججججرتراب روججججضما يتعهعججججو  معججججاً يف أتواب ولنججججن مججججع 

ات وكتابجة التقجاطير االستعراط يف األنشرتة يقوم كل موه  بضوط  الوشط يف رعهيجة الجتعه  م جل رعجل ارالح ج
 وإ ابة األستهة.

مجن التعجاو  وائتابيججة والتواةجل العهعجو الفعججا  وتوةجيع ارفجاهي  ال ججعاة   ائسججااتي يةتزيجض هجع   
كعا أ ا تواس  تالميع ال ف ااام  االبتجضا و حيجث إ ج  ميجرو   ررحهجة اثج  حركيجة الجت تدجارضه  

 University ofلعالقجججججات وطبرتهجججججا  ألسجججججااب ) يف  جججججرس األسجججججتهة وائ ابجججججة رهيهجججججا و،ضيجججججض ا

Minnesota. 2002..)اهيل ااهيهو.  عض مجا  الضين  راض الهرتيف حيضط . 
 استخدام الوسائل البصرية إسرتاتيجية -0

وتشجججعل الوسجججا ل الجججت تعتعجججض يف رعهيجججة الجججتعه  واكتدجججاب ااججج ات رهجججى حاسجججة الا جججر وموهجججا:  
ارخرترتججات الوطقيججة والدججاوطات والشججرا ع والهوحججات التعهيعيججة واأل ججالم النتجج  واجملججالت وااججرا ط ارعر يججة و 

ال ججامتة وكججل مججا تا ججر  العجج ن ويرتنججز دوط ارعهجج  رهججى تججو ري الوسججا ل الا ججرية الججت مينججن اسججتخضامها روججض 
إ جججران األنشجججرتة الجججت تدجججارض التالميجججع رهجججى اسجججتخضامها ومينجججن القجججو  ة  أسجججالي  الجججتعه  لجججض  التالميجججع 

 ججججا ص معر يججججة ونفدججججية مجججج ةرو يف الرتججججرت الججججت يججججضطك هبججججا ارججججتعه  ارواقججججف التعهيعيججججة ارختهفججججة تت ججججف خب
( ومججججن هوججججا يت ججججع أ  الوسججججا ل الا ججججرية تواسجججج  التالميججججع الججججعين 8991ويدججججت ي  عججججا )نمججججا  سججججعض  

ت يف ججججهو  الججججتعه  الا ججججرب ااةججججة يف اررحهججججة االبتضا يججججة ن ججججراً لقججججضطهت  رهججججى ارالح ججججة وكتابججججة التعهيقججججا
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واسججتخضام األشجججنا  واأللجججوا  والرسجججومات حيججث لجججضل الجججتعه  اثقيقجججو بجج ن التفارجججل الهغجججوب واسجججتخضام 
 ارواد الا رية يف بيتة تعهيعية  يضو.

 :Cognitive mapsاخلرائط املعرفية  إسرتاتيجية -2
هججو طسجج  ئرتيرتججو تاتجج   يهججا األ نججاط الر يدججية لهججوص ليججت  بشججنل معججريف مادججط ليججت  تنججوين  

مفيضو تدارض رهى االسجا اع ارجر  ومجن مث ،قيجال الجتعه  الفعجا  ومينجن مجن االعجا طبجط ارعهومجات   اكرو
 Fullا ضيجضو  رعهومجات الدجابقة وترتنجز ااجرا ط ارعر يجة رهجى ن ريجة الجتعه  القا عجة رهجى ارعجىن التوبجل 

Learning: Meaning تعهجي  وتججزداد  يهججا  ججرل والجت يقججوم  يهججا التهعيججع  هجض ونشججاط أةوججان رعهيججة ال
 االستيعاب وتعكر ارعهومات.

وهججعا الجججتعه  يقججوم الرتالججج  مججن االلججج  بججربط ارعهومجججات ا ضيججضو  واالحتفجججا  هبججا مجججع ارعهومجججات  
وارعاطل الدابقة الت اكتداها قاجل  لج   ولنجن كجو ينجو  هجعا الجتعه   ا معجىن  م ومورتقجو  تج  رهجى 

 -يف:ارعه  أ  لقال رضو روامل تتع ل 
 أواًل: ا هود واألنشرتة العقهية الت ياادط هبا ارتعه  تفاراًل مع ارادو التعهيعية.

 اثنياً: رعهية تو ي  ارادو واحملتو  رهى وو يدهل الوةو  إىل التعهي   ب ارعىن التام.
بج ن الاويجة ارعر يجة اثل اً: رعهية تقضو ارادو رهى وو يدارض رهى استح اط الجتعه  القاهجو  وإدطاك العالقجة 

 وارعهومة ا ضيضو.
ومينججججججن أ  يدججججججتخضمها التالميججججججع يف اررا عججججججة والتهخججججججيص والتقججججججوو واسججججججتوتاب العالقججججججات وطبججججججط  

( وتتعيجججججز ااجججججرا ط ارعر يجججججة بدجججججهولة 0220ارعهومجججججات القضميجججججة  رعهومجججججات اثضي جججججة )ميشجججججيل ررتجججججا    
و  دطاسججو مججن مدججتولت التالميججع ويف أب مرحهججة ئرتيرتهججا واسججتخضامها وإمنانيججة اسججتخضامها ألب مدججت

 Novak 1991رعريججة وسججهامها يف تيجججضا  التح ججيل وتوعيججة االجتجججا  وججو العهججوم والتفنجججري االبتنججاطب )
 (.0220وراد  أبو العز   8991ونما  سعض  

 :Compare and Contrast -قارن وفرق إسرتاتيجية -4
مقاطنجججة توةجججع أو ججج  الشجججا  واالاجججتالل مجججن  رهجججى أسجججاة إ جججران رعهيجججة ائسجججااتي يةتقجججوم هجججع   

اجال  ارالح ججات وارعهومججات وااجج 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 

 ارعهومجات الوها يججة الجت توةججهت إليهجا واسججتخضام هجع  ارعهومججات توجاقش كجل تعورججة اجملعورجة األاججر  يف
( ويقت جججر دوط ارعهججج  رهجججى تجججو ري ارعهومجججات والايجججارت Keys. 2002سجججوان كانجججت أطقجججام أو تقجججاطير )

 ئ را ها. ات رعهية ارقاطنة وتقدي  اجملعوراردتخضمة يف
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 Ending Lecture (Summaries) -التقرير اخلتامي )التلخيص( إسرتاتيجية -2
رهججى أسججاة إرججضاد التالميججع اايججة مججو زو رججن موةججوع الججضطة تت ججعن أهجج   ائسججااتي يةتعتعججض  

األ نججاط الر يدجججية بشججنل مركجججز وشججامل و،تجججاب مجججن ارججتعه  بجججع  ا هججض وطبجججط األ نججاط باع جججها وتو يعهجججا 
التحججضل وارواقشججة ممججا واسججتخضام لغججة سججهيعة وت ججويف ارعهومججات والتواةججل مججن اججال  القججرانو والنتابججة و 

)أ وججججا  ن ججججري   -(Penny. 1997تعههججججا مججججن االسججججااتي يات اعامججججة أل ججججا تت ججججعن هججججع  العواةججججر )
 (.Jon. 2002( و )0224
أر  -أر تعهعججت -تنهعوججا -،ججضةوا -ومججن النهعججات ارفتاحيججة الججت تدججتخضم يف التهخججيص تواولوججا 

 و .اكتشفت وقض ينو  التهخيص يف شنل معادالت أو  ضا
 :Lifelong Learning Skillمهارات التعلم مدى احلياة  -ثانياا 

مججن أهججضال تججضطي  العهججوم األساسججية إكدججاب تالميججع اررحهججة االبتضا يججة بعججض ارهججاطات العهعيججة  
اثياتيججة ب ججوطو وتيفيججة وتوعيججة بعججض ارهججاطات م ججل ارالح ججة والت ججويف واالسججتوتاب واسججتخضام و والععهيججة 

( ومججن هوججا تواججع أمهيججة اكتدججاب 0220اهتعججام التالميججع مبججادو العهججوم )وتاطو الابيججة والتعهججي   األطقججام وتلدو 
 مهاطات التعه  مض  اثياو.

وتعرل مهاطات التعه  مجض  اثيجاو ة جا األنشجرتة وارعاطسجات واأل عجا  الجت يقجوم هبجا العهعجان يف  
  رهيهججا مججن  هججة أاججر  )أ ججض الو ججضب  رهججو أةوججان التوةججل لهوتججا ع ارعنوججة لهعهجج  مججن  هججة وأةوججان اثنجج

 (.0220طاشض  مىن راض الوهاب  
 وقض حضد معهض واليز بعض مهاطات التعه  مض  اثياو

)North East Wales Institute of Higher Education. 2004( 
داطو ائ -اسججتخضام األطقججام وترتايقاهتججا يف أدان ارهججام ارختهفججة -اسججتخضام ارعهومججات التنوولو يججة 

 التواةل الععهو. -العاتية لهعواقف
كعجججا أشجججاط كروكيجججت إىل أ  مهجججاطات الجججتعه  مجججض  اثيجججاو كالتواةجججل واسجججتخضام األطقجججام بشجججنل  

( ويعجججض اكتدجججاب Corockett. 2004مااشجججر يف الفهججج  ال جججحيع لهععر جججة العهعيجججة وتوعيجججة التفنجججري )
عهيجة سججههة وسججول تقت ججر الضطاسججة اثاليججة رهججى مهجاطات مججض  اثيججاو  لودججاة لتالميججع اررحهججة االبتضا يججة ر

 -مهاطات استخضام األطقام والتواةل العهعو واالستوتاب لألسااب انتية:
أةاتجججت الضطاسجججة االسجججترتالرية الجججت ين إ رانهجججا تجججض  مدجججتو  التالميجججع يف هجججع  ارهجججاطات  لودجججاة  -8

 لهعهاطات األار  الت مشهتها الضطاسة االسترتالرية.
 هاطات يف دطاسة العهوم يف اررحهة االبتضا ية.أمهية هع  ار -0

 أ  اسااتي يات التعه  الوشط اردتخضمة يف هعا الاحث قض تداه  يف توعية هع  ارهاطات. -2

 أ   تو  الوحضت ن ارختاطو تت عن استخضام هع  ارهاطات و لتا  ت دب إىل توعيتها. -4
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تخضام األطقجججام يف ةجججوط  تهفجججة وكتابججججة التالميجججع يف ال جججف الدجججادة االبتجججضا و قجججادطين رهجججى اسججج -2
 التقاطير العهعية واستوتاب ارعهومات والوتا ع من اال  األنشرتة.

 وفيما يلي توضيح هلذه املهارات:

 Using Numberاستخدام األرقام  -8
تدججتخضم األطقججام يف رعهيججات ا عججع والرتججرس وال ججرب والقدججعة وتعجج  رججن األح ججام واردججاحات  

لرلةجججية والعالقجججات العضديجججة بججج ن ارفجججاهي  وارعجججادالت النيعيا يجججة وارعجججادالت الرلةجججية واأل جججوا  والرمجججوت ا
والرسجججوم الايانيجججة  وقجججض حجججضد واةجججف رزيجججز  مهجججاطو اسجججتخضام األطقجججام يف اسجججتخضام العالقجججات النعيجججة م جججل 

هجججاطات ( ومجججن ار8999الودججج  والتواسججج  والقجججي  الفيزل يجججة والنيعيا يجججة والضقجججة العهعيجججة )واةجججف رزيجججز  
 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. -

 النعيات. توةيع العالقات ارتاادلة ب ن -

 ،ضيض وحضات القياة والنعيات. -

 استخضام الععهيات الرلةية يف األنشرتة العهعية. -

(  ) عجججض 0222اسجججتخضام ارعجججادالت والقجججوان ن والععهيجججات الرلةجججية ارورتقيجججة )كعجججا  تيتجججو    -
 (.0220الديض  

عاججري رججن وتت ججعن مهججاطو اسججتخضام األطقججام القججضطو رهججى وةججف و،هيججل نتججا ع الت ربججة وكججعل  الت 
 ا ا ص ال اهرو موةوع القياة  التع يل الايا  لوتا ع الت ري .

 Scientific Communicationالتواصل العلمي  -0
تعتجج  مهججاطو التواةججل إحججض  ارهججاطات اثياتيججة الالتمججة لنججل  ججرد يعججيش يف اجملتعججع حيججث يتاججاد   

واثركججة والوعججا ب وغريهججا )حدججام األ نججاط وارعهومججات مججع اناججرين مججن اججال  النهعججات والرمججوت وال ججوط 
 (.0220مات   

والتواةجل العهعجو يت ججعن مدجارضو ارججتعه  رهجى نقجل أ نججاط  ومعهوماتج  وترمجتهججا شجفهياً أو كتابيججاً  
 (.0220رهى شنل  ضاو  أو طسوم أو لوحات رهعية أو تقاطير حب ية )مشيل ررتا    

 -ضو مهاطات  ررية ومن أمهها:ويوضطب ،ت مهاطو التواةل العهعو كعهاطو ط يدية ر
 إ ران ارالح ة ووةف ارالح ات لف ياً. -
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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 -

 (.Martin. et al. 1994( )0222الوهاب   ) ا عة راض

 -الهوحججات التعهيعيججة -الرسججوم الايانيججة -ارعججادالت الرلةججية -ومججن أسججالي  التواةججل )النهعججات 
 (.0222مواقشة الوتا ع شفوية(  )ارهضب سامل  

 االستنتاج -2
واقجف ارفجردو ة ا إررتجان ارجتعه  القارجضو العامجة وتركج  يتوةجل إىل تفدجري ار 0222يعر ها ماير   

ومينججن لهفجججرد أ  يدجججتخضم مهجججاطو االسجججتوتاب لهوةجججو  إىل التفاةجججيل ال جججغريو حجججو  أب موةجججوع ويدجججترتيع 
 -ارعه  أ  يدارض تالميع  رهى اكتداب هع  ارهاطو رن  ريال ما يهو:

 إررتا ه  الفرةة لهتحقال من ةحة اراادئ وارفاهي  والقوارض. -
 ون القوارض واراادئ ارتو رو.تضطياه  رهى استوتاب ارعهومات يف ة -

مواقشته  يف  ز يات يتوقع معر ته  عا أل   دطسوا الععوميات الت توجضطب ،تهجا تهج  ا زيتجات  
( ومينجججن تعريفهجججا ة جججا اسجججتخضام ارجججتعه  لهقوارجججض العامجججة أو التععيعجججات 8992)ااهيجججل وحيجججضط ويجججون   

 -د  رهاطات الفررية التالية:لهوةو  إىل ارشاهضات وارالح ات واألم هة و،ض
 -تفدري موقف مشنل -الوةو  إىل اثقا ال من معهومات معرتاو

 (.8992االجتا : هو شعوط الفرد إتا ً أو سهااً وو موةوع مع ن )كعا  تيتو   
االجتجججا  وجججو الجججتعه  الوشجججط: هجججو تعورجججة ارشجججارر ائتابيجججة أو الدجججهاية وجججو الجججتعه  الوشجججط الجججت يشجججعر هبجججا 

لتهعيججع أةوججان تعهعجج   سججتخضام اسججااتي يات الججتعه  الوشججط وتقججضط  لضط ججة الججت ل ججل رهيهججا التهعيججع يف ا
 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  
أو كتابججة تقججاطير أو إ ججران أنشججرتة حبيججث يوججضمع يف رعهيججات تفنججري وأوججاط سججهوكية  م ججل إكعججا  وطت رعججل

معيوججة و لتججا   تهججف دوط ارججتعه  يف الججتعه  الوشججط  هججو أك ججر  ارهيججة ومشججاطك نشججط يف الععهيججة التعهيعيججة 
 وينتدجج  مهججاطات ويوعيهججا وياججف ةقتجج  بوفدجج  وميججاطة أنشججرتة متعججضدو م ججل  ججرض الفججروض ولعجج  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  

ية التوات  بف الاوا ارعر يجة وااج ات التحن   يها ولعل  يو ر لهعتعه  كعخرتط لتعهع  ااال اال  رعه
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   
 (.0229( و )راض اره  ارالنو  0227( و)موضوط راض الدالم  0280( و )نما  سعض  0222

 إجراءات البحث:
وحضيت )ارادو( و )القو  والرتاقة( ارقرطت ن يف الف ل الضطاسجو ال جا  لتالميجع   توب أواًل: ،هيل 

 ال ف الدادة االبتضا و يف ارعهنة العربية الدعودية.
 -ت التالية:ين ،هيل  تو  الوحضت ن تاعاً لهخرتوا

 حتديد اهلدف من التحليل: -8
استهضل التحهيل وحضيت )ارادو( و )القو  والرتاقة( و ل  لتحضيض أو   التعه  ارت عوة  يهعجا  

 الو رلت( واالستفادو موهعا يف: -القوان ن -ارفاهي  -من )اثقا ال
 ث.إرضاد الوحضت ن و قاً السااتي يات التعه  الوشط اردتخضمة يف هعا الاح -
 وةع االاتااط التح يهو عات ن الوحضت ن. -

 الصورة األولية للتحليل: -0

 قامت الااح ة  الشااك مع تميهة أار  بتحهيل  تو  لوحضت ن ارختاطت ن و قاً لهوقاط التالية: 
 التعرل ائ را و ألسهوب ،هيل احملتو . -
مجن اروةجورات الجواطدو يف  استخراب اثقا ال والقجوان ن والو جرلت الجت يشجعل رهيهجا كجل موةجوع -

  تو  الوحضت ن بارادوب و بالقو  والرتاقةب بعض دطاستها  يضاً.

يق جض ب اجات التحهيجل اث جو  رهجى نفج  نتجا ع التحهيجل حج  لجو ااتهجف  ثباات التحليال: -2
 (.872  8917القا    لتحهيل أو تفاوت الزمن العب يت   ي  التحهيل )طشضب  عيعة  

ة ججران رعهيججة التحهيججل ة ججران رعهيججة التحهيججل مججرو أاججر  بفاةججل تمججف قججضط  وقججض قامججت الااح ججة  
( ممجا %12( يوماً ومبقاطنة الوتا ع الت ين التوةل إليها يف اررو األوىل وال انيجة وكانجت ندجاة االتفجات )82)

 يض  رهى ةاات التحهيل.
 توةجهت إليهجا يق ض ب جضت التحهيجل مجض  االتفجات بج ن نتجا ع التحهيجل الجت صدق التحليل: -4

 الااح تا  مع نتا ع متخ   ن نارين يف تا  تضطي  العهوم.
ين توةجججيع تجججو  الوحجججضت ن ارختجججاطت ن بعجججض أ  حيجججث قامجججت إحجججض  معهعجججات العهجججوم بتحهيجججل   

إ ججرانات التحهيججل  وبعججض مقاطنججة الوتججا ع الججت توةججهت إليهججا الااح تججا   لوتججا ع الججت توةججهت إليجج  ارعهعججة 
( وهجو ندجاة راليجة تجض  رهجى ةجضت %12دلة نداة االتفجات و جض أ  ندجاة االتفجات هجو )واستخضام معا

 التحهيل.
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أةاحت نتا ع التحهيل يف ةجوطهتا الوها يجة بعجض ،هيجل الوحجضو  الصورة النهائية للتحليل: -2
واث ججو  رهججى أو جج  الججتعه  الججت ت ججعوتها الوحججضت ن وةججارتها مججن حيججث ال اججات وال ججضت 

لهترتايال وقض ين االستعانة هبع  الوتجا ع روجض إرجضاد الوحجضت ن يف ةجون  وأةاع االاتااط ةاحل
 اسااتي يات التعه  الوشط ويف إرضاد االاتااط التح يهو.

: إعداد وحدتي "املادة" و"القوى والطاقة" يف ضوء اسارتاتيجيات الاتعلم النشاط  ثانياا
 املقرتحة:
 جججججججعن أوطات الععجججججججل واألنشجججججججرتة الجججججججت يت  ين إرضاد موةورات الوحضو يف ةوطو كتاب لهتهعيع 

لتا هججا التهعيججع لتوفيججع اسججااتي يات الججتعه  الوشججط الججت اسججتخضمت يف هججعا الاحججث. كعججا ين إرججضاد دليججل 
 لهععه  يداشض ب  روض توفيع الوحضت ن.

 إعداد كتاب التلميذ: -8

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

 .األهضال ائ را ية لهضطة 

  ًأوطات الععجججل الالتمجججة رعاطسجججة األنشجججرتة ارختهفجججة مرتاجججة تاعجججاً ارتجججوات الجججضطة وين إرجججضادها و قجججا
السججااتي يات الججتعه  الوشججط الججت اسججتخضمت يف هججعا الاحججث وترارججو توعيججة مهججاطات اسججتخضام 

 األطقام والتواةل العهعو  واالستوتاب وكعل  االجتا  وو التعه  الوشط.

 لت يت عوها كل دطة ويت  توفيعها يف ةجون اسجااتي يات الجتعه  الوشجط الجت األنشرتة التعهيعية ا
 (.0استخضمت يف الاحث  مهحال )

 إعداد دليل املعلم: -0
 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 السججااتي يات الججتعه  الوشججط
اردجججججتخضمة يف تجججججضطي   تجججججو  وحجججججضت ن و،ضيجججججض كيفيجججججة اسجججججتخضامها واسجججججتخضام أوطات الععجججججل 

 ارت عوة.

 .أدوات التقوو اردتخضمة أةوان تضطي  الوحضت ن 
زم هججعا الاحججث  لتوتيججع الججزمف ارتاججع مججن قاجججل وتاطو التوتيججع الججزمف روةججورات الوحججضت ن وقججض التجج 

 (. دليل ارعه .2الابية والتعهي  لتضطي  الوحضت ن  مهحال )
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  اارتججوات ارتاعججة لتججضطي  الوحججضت ن الت ججريايت ن بشججنل إ را ججو وكججعل  أوطات الععججل واألنشججرتة
وبعجض إرجضاد  حبيث يدتخضمها ارعهج  مجع كجل دطة مجن دطوة الوحجضت ن بشجنل متنامجل وإتجاو

( 8مهحججال طقجج  ) -دليججل ارعهجج ( ين ررةججهعا رهججى الدججادو احملنعجج ن -الوحججضت ن )كتججاب التهعيججع
وقجججض ين إ جججران التعجججضيالت الجججت ين اقااحهجججا مجججن الدجججادو احملنعججج ن وبجججعل  أةجججاع كتجججاب التهعيجججع 

 وكتاب ارعه  يف ال وطو الوها ية ومينن ترتايق .

 وضوعات وحدتي "املادة" و"القوى والطاقة":إعداد االختبار التحصيلي مل -ثالثاا 
اسجتهضل االاتاجاط التح جيهو قيجاة مجض  ، جيل تالميجع  حتديد اهلادف مان االختباار: -8

العهجججوم له جججف ال جججف الدجججادة حملتجججو  وحجججضيت ارجججادو والقجججو  والرتاقجججةب ارقجججرطت ن يف كتجججاب 
 الف ل الضطاسو ال ا   رعهنة العربية الدعودية. -الدادة االبتضا و

 صياغة مفردات االختبار: -0
ين ةياغة مفردات االاتااط من نوع االاتااط من متعضد مع مراراو شروط ةياغة هجعا الوجوع مجن  

األسججتهة. حبيججث ينججو  لنججل سجج ا  أطبججع بججضا ل ااتياطيججة )أ  ب  ب  د( وااتيججاط واحججض مججوه  ةججحيع وقجج  
  قاً  ضو  ارواةفات التا :يت ةياغة األستهة يف ةالل مدتولت )التعكر  الفه   الترتايال( و 

 ( مواصفات االاتبار التحصيلي لوحديت )املادة( و)القوى والطاقة(1جدول )

 موضوعات الوحدتني
 مستوايت األسئلة

 النسبة العدد
 تطبيق فهم تذكر

      الوحضو األوىل: ارادو
 82.2 2 2 2.202 4.8 اا ا ص الفيزل ية لهعادو -8

 82.2 2 82 82.80 84.881 يطاران وارخال -0
 82.2 2 89 02.08 02.0287 التغريات النيعيا ية -2
 88.8 2 00 22.09 22.01 اا ا ص النيعيا ية -4

      الوحضو ال انية: القو  والرتاقة
 88.8 2 28.82 22 20.02 اثركة -8
 88.8 2 27.7 42.9 24 القو  واثركة -0

 82.2 2 82.4 40.81 48.22 النهر ن -2
 82.2 2 42.02 44.07 42.21 ارغوا يدية -4

 %822 42 80 82 87 ائمجا 
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 تعليمات االختبار التحصيلي: -2
رهججى تعهيعججات االاتاجاط التح ججيهو واعججضل موجج  وكيفيجة ائ ابججة رهيجج  مججن اشجتعهت الوطقججة األوىل  

ة أسجججتهة االاتاجججاط وتنجججو  التاليججج يف األوطات وتت جججعن بيجججارت التهعيجججع ويهجججو  لججج  اجججال  م جججا  توةجججيحو.
 ائ ابة رهى االاتااطات يف نف  وطقة األستهة. كعا ين أرضاد مفتاس ت حيع لالاتااط موف ل.

 صدق االختبار التحصيلي: -4
 ين ررض ال وطو األولية لالاتااط التح يهو رهى رضد من الدادو احملنع ن هبضل ،ضيض: 
 مض  وةوس التعهيعات. -

 الواحية العهعية. مض  ودقة ووةوس األستهة من -

 مض  مواساة األستهة ردتو  تالميع ال ف الدادة االبتضا و. -
 التعضيالت ارواساة الت أشاط إليها الدادو احملنعو .وقض أ ريت بعض 

 ثبات االختبار التحصيلي: -2
ين حدججاب معامججل ةاججات االاتاججاط التح ججيهو برتريفججة إرججادو االاتاججاط  حيججث ين ترتايججال االاتاججاط  

( تهعيجعا مث إرجادو ترتايقج  مجرو أاجر  بعجض 02ة من تالميجع ال جف الدجادة االبتجضا و قوامهجا )رهى تعور
( 2.77( يومججاً و سجتخضام معادلججة بريسجو  ين حدججاب معامجل ال اججات والجعب بهجج  )82 جاو تمويججة قجضطها )

 وهو نداة تض  رهى معامل ةاات مرتفع.
( ومفتججججاس 4لوها يجججة وةجججاثاً لهترتايجججال  مهحجججال )وبجججعل  أةجججاع االاتاجججاط التح جججيهو يف ةججججوطت  ا 

 (.2ت حيع االاتااط التح يهو مهحال )
 زمن االختبار: -2

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

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

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

التواةججل  -اسججتهضل االاتاججاط قيججاة بعججض مهججاطات الججتعه  مججض  اثيججاو وهججو )اسججتخضام األطقججام 
 تاب( لض  تالميع ال ف الدادة االبتضا و.االستو -العهعو
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 صياغة مفردات االختبار: -0
ط مججن متعججضد اشججتعهت كججل مفججردو رهججى مقضمججة يهيهججا ااتاججالا ةججياغة مفججردات االاتاججاط يف نججوع ين 

 أطبع بضا ل  تهفة و قاً  ضو  اروةفات التا :
صف السادس االبتدائي (: مواصفات ااتبار مهارات التعلم مدى احلياة لدى تالميذ ال2جدول )

 باململكة العربية السعودية
 النسبة العدد البنود اليت تقي  املهارة املهارة

 %04 2 02  82  80  9  4  0 استخضام األطقام

  04  08  89  81  82  82  82  7  2  2  8 التواةل العهعو
02. 80 41% 

 %01 7 00  02  87  84  88  1  2 االستوتاب
 %822 02 02 ائمجا 

 تعليمات االختبار: -2
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 
 (.2يع موف ل لدهولة ت حيع االاتااط مهحال )كعا ين إرضاد مفتاس ت حنف  وطقة األستهة  

 صدق االختبار: -4
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 هجج  واطتاا هججا  رهججاطات 
دجتو  تالميجع ال جف الدجادة االبتجضا و وقجض ين تعجضيل االاتاجاط يف ةجون نطان الت تع  رو   ومواسجاتها ر

 الدادو احملنع ن.
 ثبات االختبار: -2

 ( تهعيعاً مث إرادو ترتايق  بعض  جاو تمويجة02ين ترتايال االاتااط رهى تعورة من التالميع قوامها ) 
تاججاط وين حدججاب معامججل ال اججات ( يومججاً وين حدججاب معامججل ةاججات االاتاججاط برتريقججة إرججادو االا82) قججضطها

( وهجو معامجل ةاجات 2.10( و جض أ  معامجل ال اجات )Shavelson. 1988 ستخضام معادلة بريسو  )
مواس  يض  رهجى ةاجات االاتاجاط وةجالحيت  لهترتايجال و لتجا  أةجاع االاتاجاط يف ةجوطت  الوها يجة. مهحجال 

(7) 
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 زمن االختبار: -2
اججججاط مهججججاطات الججججتعه  مججججض  اثيججججاو  سججججتخضام معادلججججة ين حدججججاب الججججزمن الججججالتم لإل ابججججة رججججن اات 

( 22( وبهججج  الجججزمن الجججالتم لإل ابجججة رجججن االاتاجججاط )427  8979حدجججاب الجججزمن ) ججج اد الاهجججو الدجججيض  
 دقيقة.
إعاداد مقيااس االجتااه حناو الاتعلم النشاط لادى تالمياذ الصاف الساادس  -خامساا 

 االبتدائي يف تعلم العلوم:
 -ة االجتا  وو التعه  الوشط يف تعه  العهوم و قاً لهخرتوات التاليةبين إرضاد مقياة إرضاد مقيا 
 حتديد اهلدف من املقياس: -8

 استهضل ارقياة اجتا  تالميع ال ف الدادة االبتضا و وو التعه  الوشط يف تعه  مادو العهوم. 
 صياغة عبارات املقياس: -0

 ائ رانات التالية: لهتوةل إىل ةياغة القياة: رقياة يف ةوطهتا األوىل اتاعت 
 مرا عة النتا ت الابوية ارتعهقة بقياة االجتاهات. -

 اال الع رهى مقايي  االجتا  وو موةورات مرتارتة  لتعه  الوشط. -

 ترتايق . ةاال الع رهى نطان بعض ارعهع ن والتالميع حو  التعه  الوشط ومض  إمناني -

 حتديد مستويات القياس: -2
مخاسجججية الشجججضو  ا تقجججض حجججضدت رجججضد الاجججضا ل  سجججت   و Likertأرجججض هجججعا ارقيجججاة لينريجججت  
حججججو  موةججججوع االجتججججا   وأمججججام كججججل راججججاطو تعورججججة مججججن  ضم التهعيججججع رججججضد مججججن العاججججاطات تججججضوطحيججججث يقجججج

االسججت ا ت: موا ججال بشججضو  موا ججال   ايججضو  غججري موا ججال  غججري موا ججال بشججضو  ورهججى التهعيججع أ  يدججت ي  
 تض  رهى تف يه  أحض  الاضا ل.لنل رااطو من العااطات بوةع رالمة 

 وضع نظام تقدير الدرجات: -4
وةججع ن ججام متججضطب مخاسججو لتقججضير الججضط ات يف هججعا ارقيججاة   االودججاة لهعاججاطات ارو اججة كانججت  

  2  4  2تعرتو لالست ا ت )موا ال بشضو  موا جال   ايجض  غجري موا جال  غجري موا جال بشجضو( الجضط ات )
  2  0  8ااطات الدالاة  كانت تعرتجى لجوف  االسجت ا ت الدجابقة )( رهى الاتي   و لوداة لهع8  0
 ( رهى الاتي   و اقا لو ام تقضير الضط ات هعا  يت  تقضير اجتا  كل تهعيع كعا يهو:2  4

 ،ويل است ابة التهعيع لنل رااطو من رااطات ارقياة إىل الوت  الوديب ارقابل   ع اًل: -
وإ ا كانجججججت دط ججججات   2وا جججججال بشججججضو يعرتجججججو مججججا م و إتابيجججججةإ ا كانججججت اسججججت ابة الرتالججججج  لعاججججاط 

 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 تعجج  الضط ججة النهيججة لهعقيججاة رججن  -
 اة.تعوع األوتا  الوداية الت ح ل رهيها التهعيع يف مجيع رااطات ارقي

 إعداد الصورة األولية للمقياس: -2
 رااطو( وترت رهى ةالةة  اوط ط يدية وهو: 22مشل ارقياة يف ةوطت  األولية ) 
 أمهية استخضام التعه  الوشط يف تعه  العهوم. -احملوط األو  -

 استعتاع التهعيع بتعه  العهوم  ستخضام التعه  الوشط. -احملوط ال ا  -

 لتهعيع أةوان التعه  الوشطإتابية ا -احملوط ال الث -

 تعليمات املقياس: -2
ين إرجججضاد تعهيعجججات ارقيجججاة وتوةجججيع اعجججضل مجججن ارقيجججاة ووةجججع وجججو ب يوةجججع كيفيجججة ائ ابجججة  

وبيججارت التهعيججع يف ال ججفحة األوىل مث رججرض ارقيججاة يف ال ججفحات التاليججة وائ ابججة رهيجج  يف نفجج  الوطقججة 
 بضو  إبضان الرأب  يها ورضم وةع أك ر من رالمة. مع التواي  رهى التالميع بعضم ترك رااطو

 صدق املقياس: -7
ين رجرض ارقيجاة يف ةجوطت  األوليجة رهجى تعورجة مجن الدجادو احملنعجو  ئبجضان الجرأب حجو   جاوط  

طات اتجج  وةججالحية التقججضير ااعاسججو لعاججاطات ارقيججاة. مواسججاة رججضد العاججاط اارقيججاة وةججالحية ةججياغة را
ط لتالميججع ال ججف الدججادة االبتججضا و وقججض ين تعججضيل ارقيججاة يف ةججون نطان الدججادو اروضط ججة ،ججت كججل  ججو 
( راججاطو وين اسججتاعاد مخجج  راججاطات  اججال نطان 22ارقيججاة يف ةججوطت  الوها يججة يف )احملنعجج ن حيججث أةججاع 

 الدادو احملنع ن  وأةاع ارقياة يف ةوطت  الوها ية.
 أرقام العبارات(: توزيع عبارات املقياس على أبعاده و 3جدول )
 اجملموع أرقام العبارات األبعاد

  22  01  02  00  89  81  82 أمهية استخضام التعه  الوشط يف تعه  العهوم -8
82  4  2  7  1  82  82 84 

االستعتاع بتعه  العهوم  ستخضام التعه   -0
 الوشط

9  88  84  87  02  02  02  
0  2 9 

 7 04  08  82  80  2 ستخضام التعه  الوشطإتابية التهعيع أةوان ا -2
 التجريب االستطالعي للمقياس: -1

( تهعيججع مججن 02بعججض التحقججال مججن ةججضت ارقيججاة ين ترتايقجج  رهججى ريوججة اسججترتالرية منونججة مججن ) 
ال جف الدججادة االبتججضا و والتعججرل رهججى مججض  وةجوس العاججاطات  لودججاة لهتالميججع  و لجج  ثدججاب ةااتجج   

 ارقياة. والزمن الالتم ئ ران
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 حساب ثبات املقياس: -9
رهججى نفج  تعورججة  Test- Retestةاجات ارقيججاة  رجن  ريجال إرججادو ترتايجال االاتاججاط حدجاب  

( ويعججض  لجج  م شججرا رهججى أ  القيججاة 2.10يومججاً  وقججض بهغججت لهعقيججاة كنججل ) 82التالميججع بفججاطت تمججف 
اث ججو  رهججى بيججارت تتعتججع بقججضط رهججى دط ججة مقاولججة مججن ال اججات  ومججن مث مينججن االسججتواد إىل ارقيججاة يف 

 من ال اات تتعهال  الجتا  ،و التعه  الوشط.
 حساب الزمن الالزم إلجراء املقياس: -82
ين حداب الزمن الجالتم لإل ابجة رجن مقيجاة االجتجا  وجو الجتعه  الوشجط يف تعهج  العهجوم  سجتخضام  

تم لإل ابجججة رجججن االاتاجججاط ( وبهججج  الجججزمن الجججال427  8979معادلجججة حدجججاب الجججزمن ) ججج اد الاهجججو الدجججيض  
 ( دقيقة.22)

 إعداد الصور النهائية للمقياس: -88
ةجاثا لهترتايجال  مهحجال طقج   -يف ةجوطت  الوها يجة -يف ةون ما تقضم من ارتوات  أةاع ارقيجاة 

( مواةججججفات  9( راجججاطو سججججهاية  ويوةجججع  ججججضو  )82( راججججاطو إتابيججججة  و)82(  حيجججث مشججججل رهجججى )1)
 وشط ما يهو:مقياة االجتا  وو التعه  ال

 (: مواصفات مقياس االجتاه حنو التعلم النشط4جدول )

 العبارات اليت تعرب عن االجتاهات مكوانت القياس
عدد 
 العبارات

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

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

 22 22 اجملعوع
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 التصميم التجريبي للبحث: -سادسا
 اتبعت الباحثة التصميم التجريبية التايل:

 
 التايل. ع البحث احلايل التصميم التجرييبأتب -(: التصميم التجرييب للبحث1شكل )

: -سابعا  تطبيق أدوات البحث قبلياا
الاحجججث مجججن تالميجججع ال جججف الدجججادة االبتجججضا و ين ترتايجججال أدوات الاحجججث قاهيجججاً رهجججى تعورجججات  

مقيجاة االجتجا  وجو الجتعه  الوشجط(  -ااتااط مهاطات الجتعه  مجض  اثيجاو -وهو )ااتااط ، يهو يف العهوم
التعجججرل رهجججى مدججتو  ، جججيل تالميجججع اجملعجججورت ن  وانججج   -هبججضل التأكجججض مجججن جتجججان  تعججورت الاحجججث

 -اطات الجججتعه  مجججض  اثيجججاو لجججضيه  ومجججض  ينجججوه  موهجججاالتعجججرل رهجججى مدجججتو  مهججج -الجججتعه  يف الوحجججضت ن
( نتجججا ع الترتايجججال 4التعججرل رهجججى اجتاهججات التالميجججع وجججو الججتعه  الوشجججط يف تعهجج  العهجججوم( ويوةجججع  ججضو  )

 القاهو ألدوات الاحث.
(: املتوسط احلسايب واالحنرا  املعياري لدرجات اجملموعة الضابطة والتجريبية على 4جدول )

 يلي يف القياس القبلياالاتبار التحص

 املتغري
الدرجة 
 العظمى

 اجملموعة
املتوسط 
 احلسايب

االحنرا  
 املعياري

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 2.708 2.229 8.222 1.984 جترياية 87 التعكر
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 املتغري
الدرجة 
 العظمى

 اجملموعة
املتوسط 
 احلسايب

االحنرا  
 املعياري

قيمة 
 "ت"

مستوى 
 الداللة

 0.222 9.212 ةابرتة

 82 الفه 
 8.202 1.227 جترياية

2.274 2.948 
 8.222 1.212 ةابرتة

 80 الترتايال
 8.284 2.242 ايةجتري

2.210 2.220 
 8.720 2.884 ةابرتة

 42 االاتااط التح يهو النهو
 0.221 02.984 جترياية

2.229 2.929 
 0.222 02.112 ةابرتة

 0.2(= 2.22قيعة بتب ا ضولية روض مدتو  داللة )
اللجججة ( أ  قيعجججة بتب احملدجججوبة أقجججل مجججن القيعجججة ا ضوليجججة روجججض مدجججتو  د4يت جججع مجججن  جججضو  ) 

( ممججا يججض  رهججى رججضم و ججود  ججروت بجج ن دط ججات اجملعورججة الت ريايججة واجملعورججة ال ججابرتة رهججى أبعججاد 2.22)
االاتاججاط التح ججيهو يف العهجججوم والضط ججة النهيججة لالاتاجججاط  ويججض  رهجججى تنججا   تعججورت الاحجججث قاججل بجججضن 

 ترتايال اسااتي يات التعه  الوشط اردتخضمة يف الاحث.
سايب واالحنرا  املعياري لدرجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة (: املتوسط احل5جدول )

 على مقياس االجتاه حنو التعلم النشط يف تعلم العلوم يف القياس القبلي

 اجملموعة أبعاد املقياس
املتوسط 
 احلسايب

االحنرا  
 املعياري

قيمة 
 "ت"

 الداللة

أمهية استخضام التعه  الوشط  لوداة 
 لهتهعيع

 82.24 22.12 ريايةجت
2.200 2.749 

 82.82 22.22 ةابرتة
االستعتاع بتعه  العهوم  ستخضام التعه  

 الوشط
 2.912 02.2 جترياية

8.09 2.020 
 2.177 08.77 ةابرتة

 إتابية التهعيع أةوان التعه  الوشط
 4.722 89.28 جترياية

8.212 2.297 
 4.819 87.28 ةابرتة

( أ  قيعجججة بتب احملدججوبة لضاللججة الفججروت بججج ن دط ججات اجملعورججة الت ريايجججة 2يت ججع مججن  ججضو  ) 
رهى أبعجاد مقيجاة االجتجا  وجو الجتعه  الوشجط يف تعهج  العهجوم يف القيجاة القاهجو قجي  أقجل  ال ابرتة واجملعورة

( ممججا يججض  رهججى تنججا   تعججورت الاحججث قاججل بججضن ترتايججال 2.22مججن القججي  ا ضوليججة روججض مدججتو  داللججة )
 اتي يات التعه  الوشط.اسا 
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(: املتوسط احلسايب واالحنرا  املعياري لدرجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة 6جدول )
 على مقياس مهارات التعلم مدى احلياة يف القياس القبلي

مهارات التعلم مدى 
 احلياة

 اجملموعة
املتوسط 
 احلسايب

االحنرا  
 املعياري

قيمة 
 "ت"

 الداللة

 م األطقاماستخضا
 8.21 2.12 جترياية

2.290 2.907 
 8.08 2.12 ةابرتة

 التواةل العهعو
 8.77 7.42 جترياية

2.472 2.221 
 8.08 7.02 ةابرتة

 االستوتاب
 8.22 4.22 جترياية

2.207 2.2 
 8.02 4.02 ةابرتة

 مهاطات التعه  النهية
 0.22 82.09 جترياية

2.299 2.908 
 0.04 82.02 ةابرتة

( أ  قجججي  بتب احملدجججوبة لضاللجججة الفجججروت بججج ن دط جججات اجملعورجججة الت ريايجججة 2يت جججع مجججن  جججضو  ) 
واجملعورججة ال جججابرتة رهجججى أبعجججاد مقيجججاة مهجججاطات الجججتعه  مجججض  اثيجججاو والضط جججة النهيجججة لهعقيجججاة يف القيجججاة 

 رت الاحث.( مما يض  رهى تنا   تعو 2.22القاهو قي  أقل من القيعة ا ضولية روض مدتو  داللة )
 ئةججا ة إىل أ  مجيججع التالميججع يف ارضطسججة مججن نفجج  اثججو وكههجج  مججن التالميججع اردججت ضو  وال  

 يو ض حاالت طسوم أكادميو بيوه  ومن نف  الععر الزمف واردتو  اال تعارو.
لتالميجع األرضاد الستخضام اسااتي يات التعه  الوشجط لتجضطي  وحجضيت )ارجادو( و)القجو  والرتاقجة(  -اثموا

 ال ف الدادة االبتضا و:
ين تجججضطي  معهعجججو العهجججوم الهجججعين قجججاموا  لتجججضطي  يف اجملعورجججة الت ريايجججة يف دوطو تضطيايجججة ق جججريو  

 هبضل توةيع:
 معىن التعه  الوشط واسااتي يات  بشنل رام. -

 ،ضيض اسااتي يات التعه  الوشط اردتخضمة يف الاحث. -

  كل موةوع من موةورات الوحضت ن.توةيع اارتوات ائ را ية لهدري يف -

 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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 بضايجججة الف جججل بجججضن التجججضطي   سجججتخضام اسجججااتي يات الجججتعه  الوشجججط اردجججتخضمة يف الاحجججث يف 
الف جل الضطاسجو ال جا   لودجاة لهع عورجة الت ريايجة  0282 -0284الضطاسو ال ا  يف العام الضطاسجو 

وين تججججضطي  نفجججج  الوحججججضات يف نفجججج  الفججججاو الزمويججججة  سججججتخضام الرتريقججججة التقهيضيججججة يف التججججضطي   لودججججاة 
 من قال وتاطو التعهي  لهع عورت ن.ارقرط يف اارتة الضطاسية   لزمن لهع عورة ال ابرتة مع االلتزام

 تطبيق أدوات البحث بعديا: -تاسعا
مقيجججاة  -ااتاجججاط مهجججاطات الجججتعه  مجججض  اثيجججاو -ين ترتايجججال أدوات الاحجججث )االاتاجججاط التح جججيهو 

التعه  وو التعه  الوشط( رهى تعورت الاحث الت ريايجة وال جابرتة له جف الدجادة االبتجضا و يف الف جل 
( وقججض ين ت ججحيحها وطةججضها جهجج8422 -8424م )0282 -0284عججام الضطاسججو الضطاسججو ال ججا  له

 يف كشول  وين ارعا ة ائح ا ية عا وطةضت الوتا ع.
 نتائج البحث: -عاشراا 
 النتائج اخلاصة بتطبيق االختبار التحصيلي: -أوالا 

والججججعب يججججوص رهججججى بتو ججججض  ججججروت  ات داللججججة إح ججججا ية بجججج ن  -األو  ضالاتاججججاط ةججججحة الفججججر  
وسرتو دط ات تالميع اجملعورة الت رياية واجملعورة ال ابرتة يف الترتايال الاعجضب يف االاتاجاط التح جيهو مت

اسججتخضمت الااح ججة ااتاججاط بتب لهعيوججات  الت ريايججةب ولهتحقججال مججن ةججحة الفججرض ل ججاحل تالميججع اجملعورججة
 (.7اردتقهة ويوةح   ضو  )

رجات اجملموعة الضابطة والتجريبية على أبعاد (: املتوسط احلسايب واالحنرا  املعياري لد7جدول )
 االاتبار التحصيلي والدرجة الكلية يف القياس البعدي

 اجملموعة مستوايت االاتبار
املتوسط 
 احلسايب

االحنرا  
 املعياري

 مربع ايتا قيمة "ت"

 87 التعكر
 8.124 82.027 جترياية

1.220 2.419 
 0.292 9.878 ةابرتة

 82 الفه 
 0.482 82.842 جترياية

7.422 2.441 
 8.922 9.027 ةابرتة

 80 الترتايال
 8.244 9.227 جترياية

2.822 2.012 
 0.222 2.222 ةابرتة

 االاتااط التح يهو النهو
 2.70 22.278 جترياية

88.077 2.220 
 2.919 02.209 ةابرتة
 .0.29(= 2.28قيعة بتب ا ضولية روض مدتو  داللة )
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لقيعجججة ا ضوليجججة روجججض مدجججتو  داللجججة ا ( أ  قيعجججة بتب احملدجججوبة أكججج  مجججن7ضو  )يت جججع مجججن  ججج 
( ممججا يججض  رهججى و ججود  ججروت بجج ن دط ججات اجملعورججة الت ريايججة واجملعورججة ال ججابرتة رهججى االاتاججاط 2.28)

( بيوعجججا كجججا  2.70± 22.278التح جججيهو يف العهجججوم ل جججاحل اجملعورجججة الت ريايجججة حيجججث بهججج  ارتوسجججط )
(  ورهيجج  يقاججل الفججرض األو  مججن  ججروض الاحججث  وتنججو  2.9192±02.209برتة )لهع عورججة ال ججا

اسججااتي 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 

، جججيل  سجججااتي يات اردجججتخضمة والجججعب يهجججت  أساسجججاً  لضاللجججة الععهيجججة لالسجججااتي يات اردجججتخضمة يفاال
  ارتغججريات اردججتقهة )ارعا ججات الت ريايججة( يف ارتغججريات التابعججة الججت يقججوم رهيهججا التالميججع واألةججر الججعب ،ضةجج

مججن تاججاين ارتغججري التججابع  (%22.0( وتججض  رهججى أ  ندججاة )2.220ت ججعي  الاحججث وقججض بهجج  مربججع أيتججا )
 ح   التأةري كاري. أ  مينن تفدريها من اال  ارتغري اردتقل  ويض  رهى

 ججروت  ات داللججة إح ججا ية بجج ن متوسججرتو دط ججات القيججاة القاهججو والقيججاة بتو ججض  -الفاارض الثاااني
ن ةججحة هججعا الاعججضب لالاتاججاط التح ججيهو لتالميججع اجملعورججة الت ريايججة ل ججاحل القيججاة الاعججضب ولهتحقججال مجج

 (.1 ضو  )الفرض ين استخضام ااتااط بتب لهعيوات اراابرتة ويوةح  
(: املتوسط احلسايب واالحنرا  املعياري لدرجات اجملموعة التجريبية على مستوايت 8جدول )

 االاتبار التحصيلي واالاتبار الكلي يف القياس القبلي والقياس البعدي

 املستوايت
املتوسط 
 احلسايب

 االحنرا 
 املعياري

 قيمة "ت"
الفرق بني 
 املتوسطني

االحنرا  
 املعياري للفرق

حجم 
 التأثري

 التعكر
 8.222 1.984 قاهو

82.822 4.242 0.242 8.721 
 8.124 82.027 بعضب

 الفه 
 8.202 1.227 قاهو

7.272 4.412 2.429 8.097 
 0.482 82.842 بعضب

 لترتايال
 8.284 2.242 قاهو

2.229 0.784 0.444 8.88 
 8.244 9.227 بعضب

االاتااط 
التح يهو 
 النهو

 0.221 02.984 قاهو
80.228 88.240 2.227 0.21 

 2.744 22.278 بعضب

  00427(= 2028قيعة بتب ا ضولية روض مدتوب داللة )  
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( ممجا 2.28) ( أ  قيعة بتب احملدوبة أك  مجن القيعجة ا ضوليجة روجض مدجتو  داللجة9يت ع من  ضو  )
يججض  رهججى و ججود  ججروت بجج ن دط ججات القيججاة القاهججو والقيججاة الاعججضب رهججى االاتاججاط التح ججيهو يف العهججوم 

( بيوعججججججا كججججججا  القيججججججاة الاعججججججضب 2.702± 22.278ل ججججججاحل القيججججججاة الاعججججججضب حيججججججث بهجججججج  ارتوسججججججط )
( ويجججض  رهجججى ح ججج  أتةجججري كاجججري ممجججا يوةجججع 0.429(  وقجججض بهججج  ح ججج  التجججأةري )02.984±0.221)
 رهية اسااتي يات التعه  الوشط يف تلدو ، يل التالميع يف القياة الاعضب لهع عورة الت رياية. ا

بتو ججض  ججروت  ات داللججة إح ججا ية بجج ن متوسججرتو دط ججات القيججاة القاهججو والقيججاة  -الفاارض الثالااث
 الاعضب لالاتااط التح يهو لتالميع اجملعورة ال ابرتة ل احل القياة الاعضب.

 حة هعا الفرض استخضمت الااح ة ااتااط بتب لهعيوات اراابرتةولهتحقال من ة
(: املتوسط احلسايب واالحنرا  املعياري لدرجات جملموعة الضابطة على االاتبار 11جدول )

 التحصيلي يف القياس القبلي والقياس البعدي

 املتغري
املتوسط 
 احلسايب

االحنرا  
 املعياري

قيمة 
 "ت"

الفرق بني 
 املتوسطني

را  االحن
 املعياري للفرق

حجم 
 التأثري

 التعكر
 0.222 9.212 قاهو

2.227 2.212 8.220 2.220 
 0.292 9.878 بعضب

 الفه 
 8.222 1.212 قاهو

0.789 2.278 8.042 2.422 
 8.922 9.027 بعضب

 لترتايالا
 8.720 2.884 قاهو

8.111 2.412 8.200 2.289 
 0.222 2.222 بعضب

ط االاتاا
التح يهو 
 النهو

 2.489 02.112 قاهو
0.40 8.842 0.72 2.489 

 2.991 02.209 بعضب

( 2.28( أ  قيعجة بتب أكج  مجن القيعجة ا ضوليجة روجض مدجتو  داللججة )82يت جع مجن  جضو  ) 
ممججا يجججض  رهجججى و ججود  جججرت بججج ن القيججاة القاهجججو والاعجججضب أل ججراد اجملعورجججة ال جججابرتة ل ججاحل القيجججاة الاعجججضب 

( وبهججج  2.991±02.209( بيوعجججا كجججا  لهقيجججاة القاهجججو )2.470 ±02.112هججج  ارتوسجججط )حيجججث ب
( ويض  رهى ح   أتةري ةعيف  ممجا يجض  رهجى أ  اسجتخضام الرتريقجة التقهيضيجة يف 2.489ح   التأةري )

تججضطي  الوحججضت ن أد  إىل وججو ةججعيف يف التح ججيل مقاطنججة بتح ججيل اجملعورججة الت ريايججة الججت اسججتخضمت 
  يات التعه  الوشط.اسااتي
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 النتائج اخلاصة بتطبيق اختبار مهارات التعلم مدى احلياة:
والجعب يجوص رهجى تو جض  جروت  ات دالجة إح جا ية بج ن متوسجرتو  -الاتااط ةحة الفرض الرابجع 

دط ات تالميجع اجملعورجة الت ريايجة واجملعورجة ال جابرتة يف الترتايجال الاعجضب يف ااتاجاط مهجاطات الجتعه  مجض  
ولهتحقجججال مجججن ةجججحة الفجججرض اسجججتخضمت الااح جججة ااتاجججاط بتب  بل جججاحل تالميجججع اجملعورجججة الت ريايجججةاثيجججاو 

 (88لهعيوات اردتقهة ويوةح   ضو  )
(: املتوسط احلسايب واالحنرا  املعياري لدرجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة 11جدول )

 ديعلى ااتبار مهارات التعلم مدى احلياة يف القياس البع

 اجملموعة مهارات التعلم
املتوسط 
 احلسايب

االحنرا  
 املعياري

 مربعا ايتا قيمة "ت"

استخضام 
 األطقام

 8.248 2.784 جترياية
4.224** 2.892 

 8.282 4.409 ةابرتة
التواةل 
 العهعو

 0.018 80.209 جترياية
7.922** 2.479 

 8.220 1.242 ةابرتة

 االستوتاب
 8.212 7.227 جترياية

2.414** 2.227 
 8.920 2.209 ةابرتة

مهاطات التعه  
 النهية

 0.447 04.122 جترياية
88.221** 2.222 

 0.299 87.122 ةابرتة
( أ  قججي  بتب احملدججوبة لضاللججة الفججروت بجج ن دط ججات اجملعورججة الت ريايججة 88يت ججع مججن  ججضو  ) 

 -يجاو يف القيججاة الاعججضب )اسججتخضام األطقججامواجملعورجة ال ججابرتة رهججى أبعججاد ااتاجاط مهججاطات الججتعه  مججض  اث
( 2.28التواةججل العهعججو االسججتوتاب( والضط ججة النهيججة قججي  أكجج  مججن القججي  ا ضوليججة روججض مدججتو  داللججة )

( 2.227  2.479  2.892ل ججاحل أ ججراد اجملعورججة الت ريايججة  وقججض بهغججت قججي  مربججع ايتججا رهججى التججوا  )
( من التااين يف ارتغجري التجابع مينجن تفدجريها 22.7إىل  %89.2( ويض  رهى نداة ما ب ن )2.222و)

لوشججججط الججججت اسججججتخضمها تالميججججع ااسججججتخضام اسججججااتي يات الججججتعه   أ مججججن اججججال  ارتغججججري اردججججتقل  حيججججث 
لججججت ا جملعورججججة ال ججججابرتة اجملعورججججة الت ريايججججة قججججض تادت مججججن توعيججججة مهججججاطات الججججتعه  مججججض  اثيججججاو مقاطنججججة 

حيجث كجا  الوعجو يف متوسجط الجضط ات يف ارهجاطات رهجى الاتيج  )التجوال  استخضمت الرتريقجة التقهيضيجة 
 استخضام األطقام( بفاطت كاري ل احل اجملعورة الت رياية. -االستوتاب -العهعو
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بتو جض  جروت  ات داللجة إح جا ية بج ن متوسجرتو دط جات القيجاة القاهجو والقيجاة  -الفرض اخلاام 
القيجججاة  لتالميجججع اجملعورجججة الت ريايجججة ل جججاحلاو والضط جججة النهيجججة الاعجججضب الاتاجججاط مهجججاطات الجججتعه  مجججض  اثيججج

 الاعضبب ولهتحقال من ةحة هعا الفرض استخضمت الااح ة ااتااط بتب لهعيوات اراابرتة
على أبعاد ااتبار ( املتوسط احلسايب واالحنرا  املعياري لدرجات اجملموعة التجريبية 12جدول )

 ة الكلية للقياس القبلي والبعديلتعلم مدى احلياة والدرجامهارات 
مهارات 
 التعلم

 
املتوسط 
 احلسايب

االحنرا  
 املعياري

 قيمة "ت"
الفرق بني 
 املتوسطني

االحنرا  
 املعياري للفرق

حجم 
 التأثري

استخضام 
 األطقام

 8.210 2.109 قاهو
7.024** 8.112 8.249 8.081 

 2.248 2.784 بعضب
التواةل 
 العهعو

 8.729 7.422 قاهو
82.492** 4.209 8.727 0.289 

 0.018 80.209 بعضب

 االستوتاب
 2.991 4.227 قاهو

89.221** 2.222 2.927 2.222 
 8.212 7.227 بعضب

مهاطات 
التعه  
 النهية

 0.220 82.012 قاهو
02.248** 9.284 0.218 2.992 

 0.447 04.122 بعضب

احملدجججججوبة لضاللجججججة الفججججروت يف دط جججججات القيجججججاة القاهجججججو ( أ  قججججي  بتب 80يت ججججع مجججججن  جججججضو  ) 
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  

( ل جاحل القيجاة الاعجضب كعجا يت جع أ  ح ج  التجأةري 2.28ا ضوليجة روجض مدجتو  داللجة )أك  من القجي  
( ويض  رهى ح ج  أتةجري كاجري. كعجا يت جع أ  مهجاطو االسجتوتاب ح جهت 2.222 -8.081تراوس ب ن )
( مث مهججججاطو التواةججججل العهعججججو وح ججججهت رهججججى ح جججج  أتةججججري 2.222كاججججري  ججججضاً وبهجججج  ) أتةججججريرهججججى ح جججج  

  اسججججتخضام اسججججااتي يات (  ممججججا يججججض  رهججججى أ8.081قججججام وبهغججججت )اسججججتخضام األط  ( مث مهججججاطو0.289)
الجججتعه  الوشجججط أدت إىل توعيجججة مهجججاطات الجججتعه  لجججض  تالميجججع اجملعورجججة الت ريايجججة  لاتيججج  التجججا  )التواةجججل 

 استخضام األطقام( وارهاطات اردتخضمة كنل. -االستوتاب -العهعو
لجة إح جا ية بج ن متوسجرتو دط جات القيجاة القاهجو والقيجاة بتو جض  جروت  ات دال -الفرض الساادس

الاعجججضب الاتاجججاط مهجججاطات الجججتعه  مجججض  اثيجججاو والضط جججة النهيجججة لتالميجججع اجملعورجججة ال جججابرتة ل جججاحل القيجججاة 
 الاعضبب ولهتحقال من ةحة هعا الفرض استخضمت الااح ة ااتااط بتب لهعيوات.
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ري لدرجات اجملموعة الضابطة على أبعاد ااتبار (: املتوسط احلسايب واالحنرا  املعيا13جدول )
 مهارات التعلم مدى احلياة والدرجة الكلية للقياس القبلي والبعدي

مهارات 
 التعلم

 القياس
املتوسط 
 احلسايب

االحنرا  
 املعياري

 قيمة "ت"
الفرق بني 
 املتوسطني

االحنرا  
 املعياري للفرق

حجم 
 التأثري

استخضام 
 األطقام

 8.021 2.122 قاهو
2.941** 2.209 2.940 2.227 

 8.282 4.409 بعضب
التواةل 
 العهعو

 8.082 7.009 قاهو
4.100** 8.884 8.422 2.728 

 8.220 1.242 بعضب

 االستوتاب
 8.022 4.022 قاهو

4.728** 2.109 8.242 2.792 
 8.920 2.209 بعضب

مهاطات 
التعه  
 النهية

 0.027 82.009 قاهو
1.280** 0.278 8.199 8.224 

 0.299 87.122 بعضب

( أ  قججججي  بتب احملدججججوبة لضاللججججة الفججججروت بجججج ن القيججججاة القاهججججو والقيججججاة 82يت ججججع مججججن  ججججضو  ) 
( لاعججججض أمهيججججة 2.28الاعججججضب أل ججججراد اجملعورججججة ال ججججابرتة أكجججج  مججججن القيعججججة ا ضوليججججة روججججض مدججججتو  داللججججة )

القيججاة الاعججضب  وأكجج  مججن القيعججة ا ضوليججة روججض مدججتو   اسججتخضام الججتعه  لوشججط  لودججاة لهتهعيججع ل ججاحل
( يف بعجججضب )أمهيجججة اسجججتخضام الجججتعه  الوشجججط  لودجججاة لهتهعيجججع  وإتابيجججة التهعيجججع أةوجججان الجججتعه  2.22داللجججة )

الوشججط( ل ججاحل لقيججاة الاعججضب  كعججا يت ججع أ  ح جج  التججأةري ألبعججاد مقيججاة مهججاطات الججتعه  مججض  اثيججاو 
( ويججججض  رهججججى 8.224  2.792  2.728  2.227ة كانججججت رهججججى التججججوا  )ومهججججاطات الججججتعه  النهيجججج

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 

العهعو لهوحضت ن ساه  يف توعية هع  ارهاطات  ستخضام الرتريقجة التقهيضيجة يف التجضطي  ولنجن  أ  احملتو 
 بوداة أقل من وو مهاطات تالميع اجملعورة الت رياية الت استخضمت اسااتي يات التعه  الوشط.

والججججعب يججججوص رهججججى بتو ججججض  ججججروت  ات دالججججة إح ججججا ية بجججج ن  -الاتاججججاط ةججججحة الفججججرض الدججججابع   
دط ججججات تالميججججع اجملعورججججة الت ريايججججة واجملعورججججة ال ججججابرتة يف الترتايججججال الاعججججضب يف مقيججججاة اجتججججا   متوسججججرتو

جملعورججة الت ريايججةب ولهتحقججال مججن ةججحة الفججرض االتالميججع وججو الججتعه  الوشججط يف تعهجج  العهججوم ل ججاحل تالميججع 
 (84ردتقهة ويوةح   ضو  )ااستخضمت الااح ة ااتااط بتب لهعيوات 
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وسط احلسايب واالحنرا  املعياري لدرجات اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة (: املت14جدول )
 على مقياس االجتاه حنو التعلم النشط يف تعلم العلوم يف القياس البعدي

 اجملموعة األبعاد
املتوسط 
 احلسايب

االحنرا  
 املعياري

 مربع ايتا قيمة "ت"

أمهية استخضام التعه  الوشط 
  لوداة لهتهعيع

 9.927 24.78 جترياية
2.204 2.271 

 82.44 29.29 ةابرتة
االستعتاع بتعه  العهوم 
  ستخضام التعه  الوشط

 2.209 22.22 جترياية
9.241 2.242 

 2.211 00.29 ةابرتة
إتابية التهعيع أةوان التعه  

 لوشطا
 2.2222 01.49 جترياية

1.420 2.280 
 4.222 81.49 ةابرتة

ا  وو التعه  االجت أبعاد
 الوشط كنل

 82.14 802.9 جترياية
2.929 2.487 

 82.82 91.42 ةابرتة
بجج ن دط ججات اجملعورججة الت ريايججة    قججي  بتب احملدججوبة لضاللججة الفججروتأ (84يت ججع مججن  ججضو  ) 

أكج   واجملعورة ال ابرتة رهى أبعاد مقياة االجتا  وو التعه  الوشط يف تعه  العهوم يف القياة الاعجضب قجي 
( ل احل أ جراد اجملعورجة الت ريايجة  كعجا يت جع أ  قجي  مربجع  2.28من القيعة ا ضولية روض مدتو  داللة )

( وتججججض  رهججججى أنجججج  2.487( ولهضط ججججة النهيججججة )2.280  و2.242  و2.271كانججججت رهججججى التججججوا  )
برتة مججن التاججاين يف دط ججات اجملعججورت ن الت ريايججة وال ججا %28.0  و%24.2  %27.1مينججن تفدججري 

 ل احل الت رياية ير ع إىل اسااتي يات التعه  الوشط اردتخضمة.
بتو ججض  ججروت  ات داللججة إح ججا ية بجج ن متوسججرتو دط ججات القيججاة القاهججو والقيججاة  الفاارض الثااامن:

الجتعه  الوشجط والضط جة النهيجة لتالميجع اجملعورجة الت ريايجة ل جاحل القيجاة  وجو الاعضب ألبعاد مقياة االجتا 
 لهتحقال من ةحة هعا الفرض استخضمت الااح ة ااتااط بتب لهعيوات اراابرتة.الاعضبب و 
(: املتوسط احلسايب واالحنرا  املعياري لدرجات اجملموعة التجريبية على أبعاد مقياس 15جدول )

 االجتاه حنو التعلم النشط يف تعلم العلوم والدرجة الكلية للقياس القبلي والبعدي

املتوسط  أبعاد مقياس االجتاه
 احلسايب

االحنرا  
الفرق بني  قيمة "ت" املعياري

 املتوسطني
االحنرا  
 املعياري للفرق

حجم 
 التأثري

أمهية استخضام 
التعه  الوشط 
  لوداة لهتهعيع

 82.24 22.12 قاهو
 9.927 24.78 بعضب 0.220 1.981 87.12 **88.12

 0.18 4.242 82.22 **82.22 2.912 02.2 اهوقاالستعتاع بتعه  
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املتوسط  أبعاد مقياس االجتاه
 احلسايب

االحنرا  
الفرق بني  قيمة "ت" املعياري

 املتوسطني
االحنرا  
 املعياري للفرق

حجم 
 التأثري

العهوم  ستخضام 
 2.209 22.22 بعضب التعه  الوشط

إتابية التهعيع 
أةوان التعه  

 لوشط

 4.722 89.28 قاهو
 2.44 02.92 بعضب 2.020 0.124 9.878 **02.09

االجتا  وو التعه  
 الوشط كنل

 80.14 79.77 قاهو
 80.82 881.22 بعضب 2.22 88.22 21.24 **02.294

( أ  قججججي  بتب احملدجججججوبة لضاللجججججة الفججججروت يف دط جججججات القيجججججاة القاهجججججو 82يت ججججع مجججججن  جججججضو  ) 
والاعضب رهى أبعاد مقياة االجتا  وو التعه  الوشط يف تعه  العهوم )أمهية استخضام التعه  الوشجط  لودجاة 

ن التعه  الوشط( رهى الاتيج  لهتهعيع واالستعتاع بتعه  العهوم  ستخضام التعه  الوشط وإتابية التهعيع أةوا
( ل ججاحل القيججاة الاعججضب كعججا 2.28ا ضوليججة روججض مدججتو  داللججة ) ةوالضط ججة النهيججة قججي  أكجج  مججن القيعجج
( ويجض  رهجى ح ج  أتةجري كاجري  وير جع  لج  إىل 2.020 -0.220يت ع أ  ح ج  التجأةري تجراوس بج ن )

ريايججججة  حيججججث أ جججج  أدطكججججوا أمهيججججة اسججججتخضام اسججججتخضام اسججججااتي يات الججججتعه  الوشججججط لتالميججججع اجملعورججججة الت 
الججتعه  الوشججط  لودججاة عجج  وكججعل  اسججتعتاره  بججتعه  العهججوم  سججتخضام هججع  االسججااتي يات اسججااتي يات 

مث إتابيججة التهعيججع أةوججان رعهيججة تعهجج  العهججوم رهججى التججوا  مججن اججال  األنشججرتة وأوطات الععججل الججت وطدت يف  
 سااتي يات التعه  الوشط.لوحضت ن و قاً ئاكتاب التهعيع واألنشرتة وإرضاد 

بتو ججض  ججروت  ات داللججة إح ججا ية بجج ن متوسججرتو دط ججات القيججاة القاهججو والقيججاة  -الفاارض التاسااع
ألبعاد مقياة االجتا  وو التعه  الوشط والضط ة النهية لتالميجع اجملعورجة ال جابرتة ل جاحل القيجاة الاعجضبب 

 الااح ة ااتااط بتب لهعيوات اراابرتة.ولهتحقال من ةحة هعا الفرض استخضمت 
(: املتوسط احلسايب واالحنرا  املعياري لدرجات اجملموعة الضابطة على أبعاد مقياس 16جدول )

 لم العلوم للقياس القبلي والبعدياالجتاه حنو التعلم النشط يف تع
أبعاد مقياس االجتاه حنو 

 التعلم النشط
املتوسط 
 احلسايب

االحنرا  
 املعياري

 قيمة "ت"
الفرق بني 
 املتوسطني

االحنرا  
 املعياري للفرق

حجم 
 التأثري

أمهية استخضام 
التعه  الوشط 
  لوداة لهتهعيع

 82.82 22.22 قاهو
4.472** 2.209 4.224 2.722 

 82.44 29.29 بعضب

 2.222 0.278 2.984 *0.824 2.177 08.77 قاهواالستعتاع بتعه  
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أبعاد مقياس االجتاه حنو 
 التعلم النشط

املتوسط 
 احلسايب

االحنرا  
 املعياري

 قيمة "ت"
الفرق بني 
 املتوسطني

االحنرا  
 املعياري للفرق

حجم 
 التأثري

العهوم  ستخضام 
 2.211 00.29 بعضب التعه  الوشط

إتابية التهعيع أةوان 
 لوشطاالتعه  

 4.819 87.28 قاهو
0.224* 8.409 2.272 2.422 

 4.222 81.94 بعضب
االجتا  وو التعه  
 الوشط كنل

 88.42 72.24 قاهو
4.22** 2.27 2.17 2.710 

 80.99 12.78 بعضب
احملدججججوبة لضاللججججة الفججججروت بجججج ن القيججججاة القاهججججو والقيججججاة ( أ  قججججي  بتب 82يت ججججع مججججن  ججججضو  ) 

( لاعججججض أمهيججججة 2.28ل ججججابرتة أكجججج  مججججن القيعججججة ا ضوليججججة روججججض مدججججتو  داللججججة )االاعججججضب أل ججججراد اجملعورججججة 

اسججتخضام الججتعه  الوشججط  لودججاة لهتهعيججع ل ججاحل القيججاة الاعججضب  وأكجج  مججن القيعججة ا ضوليججة روججض مدججتو  

يجججة اسجججتخضام الجججتعه  الوشجججط  لودجججاة لهتهعيجججع  وإتابيجججة التهعيجججع أةوجججان الجججتعه  ( يف بعجججضب )أمه2.22داللجججة )

الوشججط( ل ججاحل القيججاة الاعججضب  كعججا يت ججع أ  ح جج  التججأةري ألبعججاد مقيججاة االجتججا  وججو الججتعه  الوشججط يف 

( ويججججض  رهججججى ح جججج  أتةججججري 2.722تعهجججج  العهججججوم لاعججججض أمهيججججة اسججججتخضام الججججتعه  الوشججججط  لودججججاة لهتهعيججججع )

  ولاعجضب )السجتعتاع بجتعه  العهججوم  سجتخضام الجتعه  الوشجطة وإتابيججة التهعيجع أةوجان الجتعه  الوشججط( متوسجط

( ويض  رهى ح ج  أتةجري ةجعف  و لودجاة لالجتجا  وجو الجتعه  الوشجط كنجل 2.4  2.222رهى التوا  )

 ( ويض  رهى ح   أتةري متوسط نتي ة لهتضطي   لرتريقة التقهيضية.2.710)
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 املقرتحات:التوصيات و

 يف ضوء ما توصل إليه البحث احلايل من نتائج ميكن تقدمي التوصيات واملقرتحات التالية: 

مراراو معا ة مقرط العهوم يف اررحهة االبتضا ية  ستخضام اسااتي يات التعه  الوشط ارتوورة ومجا  -8

 يرتاط هبا من إداطو بيتة الف ل الوشرتة.

ررحهجججة االبتضا يجججة رهجججى اسجججتخضام اسجججااتي يات الجججتعه  الوشجججط يف االهتعجججام بتجججضطي  التالميجججع يف ا -0

 مواد أار  غري مادو العهوم م ل الرلةيات والهغة العربية والهغة اال هيزية وغريها.

تجججضطي  معهعجججو اررحهجججة االبتضا يجججة رهجججى اسجججتخضام اسجججااتي يات الجججتعه  الوشجججط يف تجججضطي  ارجججواد  -2

 ارختهفة.

ميجججع وججو الجججتعه  الوشجججط أةوججان رعهيجججة الججتعه  مجججن اججال  االهتعجججام بوشجججاط ةججروطو توعيجججة اجتججا  التال -4

 التهعيع داال الف ل ودوط  ائتاو.

أرججضاد بججرامع ااةججة بتوعيججة مهججاطات الججتعه  مججض  اثيججاو يف مراحججل التعهججي  ارختهفججة ن ججراً ألمهيججة  -2

 ترتايقها يف األنشرتة اليومية واثياتية لهتالميع.

 ت الت تتعهال بنل من:أ ران ارزيض من الضطاسا -2

 ارهيجة اسججتخضام اسجااتي يات الججتعه  الوشججط اردجتخضمة يف الاحججث اثججا  رهجى توعيججة التح ججيل  -

 ومهاطات التفنري العهعو واالجتا  وو مادو العهوم لض  تالميع اررحهة االبتضا ية.

ى توعيجججة رهججج ارهيججة اسجججتخضام اسجججااتي يات تعهججج  أاجججر  غجججري الجججت اسجججتخضمت يف الاحجججث اثجججا   -

لجججض  تالميجججع اررحهجججة  التح جججيل والتفنجججري االبتنجججاطب وارهجججاطات ارععهيجججة واالجتجججا  وجججو العهججج  مجججادو

 االبتضا ية.
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 مناقشة النتائج وتفسريها:

 يتضح من العرض السابق النتائج البحث ما يلي:

 بالنسبة للتحصيل: -أوالا 

 ريايجججة يف الترتايجججال الاعجججضب مقابجججل أةاتجججت الوتجججا ع اااةجججة  لتح جججيل تفجججوت تالميجججع اجملعورجججة الت 

الترتايجججال القاهجججو وتفجججوت تالميجججع اجملعورجججة الت ريايجججة يف الترتايجججال الاعجججضب مقاطنجججة بتالميجججع اجملعورجججة ال جججابرتة 

وكجججعل  و جججود  جججروت دالجججة إح جججا يا ل جججاحل الترتايجججال الاعجججضب لهع عورجججة ال جججابرتة مقابجججل الترتايجججال القاهجججو 

 -ومينن أ  ير ع  ل  إىل:

السججااتي يات الججتعه  الوشجججط الججت هتججت  بجججربط ارعهومججات وااجج ات الدجججابقة اً إرججضاد الججضطوة و قججج -8

  رعر ة ا ضيضو لض  التهعيع بشنل موت   مما يداه  يف وو التح يل لضي .

أمهيججة األنشججرتة وأوطات الععججل ارعججضو و قججا السججااتي يات الججتعه  الوشججط اردججتخضمة وارت ججعوة يف   -0

 هبا التهعيع و عهت  نشرتا وإتابيا أةوان الضطة.لت استعا  اكتاب التهعيع و 

اسجججتخضام دليجججل ارعهججج  روجججض توفيجججع كجججل دطة مجججن دطوة الوحجججضت ن وتنامههعجججا مجججع  تجججو  كتجججاب  -2

التهعيججع بشججنل  يججض مججن اججال  األنشججرتة ارتوورججة ممججا سججارض رهججى تو ججي  ارعهومججات وسججهولة 

 استيعاهبا و عل رعهية التعه   ات معىن.

ات الججتعه  اردججتخضمة حيججث أ عججا تت ججعوا  العضيججض مججن  تججو  الوحججضت ن مججن مال عججة اسججااتي ي -4

ل ججع   هعهججا ولنجججن اارفججاهي  العهعيججة واثقججا ال والقججوان ن اعامججة يف تجججا  العهججوم والججت مججن 

لوشط وأنشرتت  الععهية الت اهتعت ةتابيجة التهعيجع ونشجا   ا ستخضام اسااتي يات التعه  

  ضيججضو يف شجنل مججو   واسجتخضام تهخججيص الجضطوة وااججرا ط ارعر يججة وطبجط ارعر ججة القضميجة 

 سارضت يف وو ، يل التالميع بشنل مهحو .
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أما  لوداة لهع عورة ال جابرتة الجت دطسجت  لرتريقجة التقهيضيجة  نجا  هوجاك  جروت دالجة إح جا يا  -2

تجججو  العهعجججو بججج ن الترتايجججال القاهجججو والاعجججضب ل جججاحل الاعجججضب وير جججع  لججج  إىل أتةجججري أمهيجججة احمل

 وارتووع لهوحضت ن.

أكججضت نتججا ع هججعا الاحججث رهججى  ارهيججة الججتعه  الوشججط  سججتخضام اسججااتي يات الججتعه  الوشججط يف  

 لعهعية ارت عوة يف وحضيت ارادو والقو  والرتاقة.اتوعية التح يل لهععاطل وارعهومات 

أمويججة  -King. 1992 وتتفججال نتججا ع هججعا الاحججث مججع نتججا ع بالضطاسججات الججت قججام هبججا كججل مججن 

أمويججة ا وججضب   -0220 عججض  ججاد   -Christianson& Fisher. 1999 -8999ا وججضب  

راججض  -0224تيوجج  أبججو اثعججض   -0224راججض   راججض    -0222راججض   رهججو الدججيض   -0222

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

O.& Tandogan. R. (2007)- David. A. David. N.& Kathie. D. (2003). 

 بالنسبة ملهارات التعلم مدى احلياة: -ثانيا

أةاتجججت الوتجججا ع اااةجججة  اتاجججاط مهجججاطات الجججتعه  مجججض  اثيجججاو رهجججى تفجججوت اجملعورجججة الت ريايجججة يف  

يجججال الاعجججضب مقاطنجججة  جملعورجججة الترتايجججال الاعجججضب مقابجججل الترتايجججال القاهجججو  وتفجججوت اجملعورجججة الت ريايجججة يف الترتا

ال جججابرتة  وأ  هوجججاك  جججروت دالجججة إح جججا ياً ل جججاحل الترتايجججال الاعجججضب لهع عورجججة ال جججابرتة مقابجججل الترتايجججال 

 القاهو.

 يرجع ذل  إيل: أنوميكن 

سججاه  اسججتخضام دليججل ارعهجج  وكتججاب التهعيججع الفرةججة يف تقججضو الججضطوة واألنشججرتة  سججااتي يات  -8

 متنامهة  مما ساه  يف توعية مهاطات التعه  مض  اثياو.نشرتة وأوطات الععل وأ ناط 
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السجااتي يات الجتعه  الوشجط سجارض رهجى إتابيجة التهعيجع يف التواةجل استخضام اجملعورة الت رياية  -0

مججع اناججرين وتاججاد  األ نججاط وكتابججة اروةججورات وارعهومججات معهجج  والتهخججيص ممججا أد  إىل 

 وتاب واستخضام األطقام.توعية مهاطات التواةل العهعو واالست

ساه  احملتو  العهعو لوحضت ن مبا يت عن مجن حقجا ال مفجاهي  وقجوان ن وغريهجا وأنشجرتتها ارععهيجة  -2

الججججت قججججضمت يف إ ججججاط اسججججااتي يات الججججتعه  الوشججججط يف توعيججججة مهججججاطات الججججتعه  مججججض  اثيججججاو 

 وااةة يف هع  اررحهة اث  حركية تاعا لت ويف بيا يةب.

ية الججججت ين تججججضطي  الوحججججضت ن  يهججججا  سججججتخضام اسججججااتي يات الججججتعه  الوشججججط ارججججضو الضطاسجججج  و  جججج -4

مجججن تمجججن تجججضطي  الف جججل  %12وأنشجججرتت  وأوطات الععجججل اااةجججة بججج  حيجججث بهغجججت ندجججاتها 

 الضطاسو ال ا  وهع   او كا ية لتوعية مهاطات التعه  لض  التالميع.

تبيججضو  -Borage. 1995- Penny. 1995وتتفججال نتججا ع هججعا الاحججث مججع نتججا ع كججل مججن  

ارهجججضب سجججامل   -0228 .حدجججن العجججاطل -8991نمجججا  سجججعض   -Stout. 2000 -8991قجججر   

نمججا   -0229راجض ارهج  ارجالنو   -0222مججا  الجضين تو يجال   -0222أمويجة ا وجضب   -0222

 .0280هتا  ررتية   -0282سعض  

 وم:بالنسبة ملقياس االجتاه حنو التعلم النشط يف تعلم العل -ثالثا

أةاتجججت الوتجججا ع اااةجججة مبقيجججاة االجتجججا  وجججو الجججتعه  الوشجججط تفجججوت اجملعورجججة الت ريايجججة يف الترتايجججال  

الاعججضب مقابججل الترتايججال القاهججو. وتفججوت اجملعورججة الت ريايججة يف الترتايججال الاعججضب مقاطنججة  جملعورججة ال ججابرتة  

 -لقاهو وينعن إط اع  ل  إىل:وأ  هواك  رت دالة إح ا يا ل احل ال ابرتة يف الترتايال الاعضب مقابل ا
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اسججتخضام التالميججع اسججااتي يات الججتعه  الوشججط وأنشججرتت  وأوطات الععججل اااةججة بجج  وقيججام التهعيججع  -8

بضوط إتاو بضال من التهقو الدهيب يف الرتريقة التقهيضية مما سجاه  يف تنجو  اجتاهجات إتابيجة 

 وو التعه  الوشط يف تعه  العهوم.

ادة االبتجججضا و إىل الععجججل واألنشجججرتة والتعامجججل مجججع األدوات واأل هجججزو. مييجججل تالميجججع ال جججف الدججج -0

وهجججعا مجججا و رتججج  عججج  األنشجججرتة الععهيجججة وأوطات الععجججل والجججضطوة ارعجججضو  سجججااتي يات الجججتعه  

الوشط لهوحضت ن يف كتاب التهعيع ودليل ارعه  ممجا  عجل الجتعه   ات معجىن )بجضال مجن الجتعه  

  ين توعيجة اجتاهججات التالميجع وجو الجتعه  الوشجط يف تعهج  العهججوم ال ج  والتهقجو الدجهيب( و لتجا

 يف الرترت التقهيضية.

 جو  ارجضو الضطاسجية الجت ين تجضطي  الوحججضت ن  يهجا  سجتخضام اسجااتي يات الجتعه  الوشجط حيججث  -2

من تمن تضطي  الف ل الضطاسو ال ا  وهع   جاو كا يجة لتوعيجة االجتجا   %12بهغت نداتها 

 يف تعه  العهوم.   الوشطوو التعه

راججض  -0222وتتفججال نتججا ع الاحججث مججع نتججا ع كججل مججن دطاسججة ما ججضو حاشججو وأميججن م ججرتفى.  

يدججججججرب ديوججججججوط   -0220 عججججججض هوججججججضب   -0221موججججججضوط راججججججض الدججججججالم   -0227اعججججججادب أ ججججججض  

 .0280* نما  سعض  0229راض اره  ارالنو   -0227هاة الشوبنشو   -0222
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 جنبيةاملراجع العربية واأل

 املراجع العربية: -أوالا 

(: تججججضطي  العهجججوم يف العججججامل ارعاةججججر  0220أ جججض الو ججججضب  رهجججو طاشججججض  مجججىن رهججججو اعجججادب ) -8
 .72ارضال يف تضطي  العهوم  القاهرو  داط الفنر العرو  

(: اجتاهجات حضي جة يف تعهج  العهجوم يف ةجون ارعجايري 0222أ ض راجض الجر ن الو جضب وناجرو  ) -0
 وتوعية التفنري الاوا ية  القاهرو  داط الفنر العرو.العارية 

ا ععية ار رية لهتوعية والرتفولجة  لتعجاو  مجع وتاطو الابيجة والتعهجي  ارركجز القجومو لهاحجول الابويجة  -2
 84 -9(: مججج ير ترتجججوير موجججاهع التعهجججي  االبتجججضا و اروعقجججض يف الفجججاو مجججن 8992والتوعيجججة )

 يواير.

(: أساسيات يف ره  الوف  الابوب اسجااتي يات ائدطاك وموشجرتاهتا  0224ن وا  ن ري دطوتو ) -4
 كأساة لت عي  التعهي  )دطاسات وحبول وترتايقات( رعا : داط الشروت لهوشر والتوتيع.

لوشجججط يف تعورجججات ارواقشجججة رهجججى ا(: أتةجججري اسجججااتي يات الجججتعه  0228ارهجججضب  عجججود سجججامل ) -2
جتاهججات وججو تعهجج  الفيججزلن لججض   ججالب ال ججف األو  التح ججيل واالسججتيعاب ارفججاهيعو واال

 -827ال ججججانوب  تهججججة الابيججججة العهعيججججة  اجملهججججض الرابججججع  العججججضد ال ججججا   شججججهر يونيججججو ل ل 
842. 

(: أةجر التفارجل بج ن  جريقت ن يف التجضطي  رهجى كجل مجن التح جيل 8991نما  سعض سيض أ ض ) -2
ة لجض   جالب اررحهجة ال انويجةب  كهيجة الابيجة  وارهاطات ارععهية يف النيعيان وتوعيجة االبتناطيج

  امعة اروو ية.

(: بأةجر اسجتخضام ارععجل اال ااةجو يف ، جيل ارفجاهي  الفيزل يجة 0282نما  سعض سيض أ ض ) -7
واكتدججاب مهججاطات التفنججري العهيججا والضا عيججة وججو تعهجج  العهججوم لججض   الاججات ال ججف ال الججث 

 ( شهر نو ع .8عضد الدادة )ائرضادبب  اجملهض ال الث رشر  ال

(: بارضال ارو ومو يف توعيجة التح جيل وبعجض أنجواع الجعكانات 0280ما  سعض سيض أ ض )ن -1
يف مججادو العهججوم واالجتججا  وججو العهجج  ودطاسججة العهججوم لججض  تالميججع ال ججف ااججام  االبتججضا وب  

 .40 -8اجملهض ااام  رشر  العضد األو   ل ل 
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اججرا ط ارفججاهي  ومدججتو  الججعكان  إسججااتي ية(: أةججر التفارججل بجج ن 8999أمويججة  الدججيض ا وججضب ) -9
واكتدجججاب بعجججض رعهيجججات العهججج  لجججض  تالميجججع ال جججف ااجججام  االبتجججضا و يف مجججادو العهجججوم  
ار ير العهعو ال الث. مواهع العهوم لهقر  اثادب والعشرين طنية مدتقاهية  ا ععيجة ار جرية 

 .200 -012يوليو  ل ل  01 -02ئمساريهية لهابية العهعية  اجملهض األو   ا

(: أةججججر اسججججتخضام وججججو ب مججججا  ويتهججججو يف توعيججججة التح ججججيل 0222أمويججججة  الدججججيض ا وججججضب ) -82
ومهجاطات رعهيجات العهج  األساسجية والتفنجري العهعججو لجض  تالميجع ال جف ااجام  االبتججضا و 

 .22 -8ماطة ل ل يف مادو العهوم  تهة الابية العهعية  اجملهض الدادة العضد األو   

(: أةججر اسججااتي يات الججتعه  الوشججط يف توعيججة الفارهيججة 0280انت ججاط اهيججل رشججا وناججرو  ) -88
لغججول الضوليججة  االعاتيججة والتح ججيل األكججادميو لججض   هاججة كهيججة العهججوم الابويججة التابعججة لوكالججة 

قجضير   العضد األو  لتوعية مهجاطات طسج  واسجتخضام ااريرتجة وت01تهة  امعة دمشال  تهض 
الجججعات لجججض  الرتجججالب ارعهعججج ن شجججعاة ا غرا يجججا  طسجججالة دكتجججوطا  غجججري موشجججوطو  كهيجججة الابيجججة  

  امعة ارو وطو.

(:  ارهيججة بججررمع تججضطييب قججا   رهججى الججتعه  لتوعيججة مهججاطات طسجج  0282هتججا  ررتيججة أ ججض ) -80
ا  غججري لججعات لججض  الرتججالب ارعهعجج ن شججاة  غرا يججا  طسججالة دكتججوط اواسججتخضام ااريرتججة وتقججضير 

 موشوطو  كهية الابية   امعة ارو وطو.

(: تقججججوو كراسججججة التججججضطياات واألنشججججرتة  روججججاهع العهججججوم 0222مجججججا  الججججضين تو يججججال يججججون  ) -82
 ررحهة االبتضا ية يف ةون أسالي  االت جا  الا جرية ورعهيجات العهج  األساسجية  تهجة الابيجة 

 .27 -8العهعية  اجملهض الدادة العضد ال ا  يونيو  ل ل 

(: اسججججااتي يات التججججضطي  والججججتعه : داط الفنججججر العججججرو  8999 ججججابر راججججض اثعيججججض  ججججابر ) -84
820. 

(: الابيججة العهعيججة وأبعججاد التوعيججة التنوولو يججة وارهججاطات اثياتيججة 0220حدججام  عججض مججات  ) -82
ة وال قا جججة العهعيجججة لهعجججوا ن العجججرو طنيجججة مدججججتقاهية  ارججج ير العهعجججو الدجججادة: الابيجججة العهعيجججج

يوليجو   28 -01وةقا ة اجملتعع  ا ععية ار رية لهابيجة العهعيجة  اجملهجض األو   ائمساريهيجة  
 .224 -240ل ل 
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(:  ارهيجججة اسجججتخضام ارجججضال التنوولجججو و يف تجججضطي  العهجججوم 0228حدجججن  عجججض العجججاطل ) -82
التح جيل الضطاسججو وتوعيجة قججضطات التفنجري االبتنججاطب واكتدجاب بعججض رعهيجات العهجج  لججض  

الميجججع اررحهجججة االبتضا يجججة  مججج ير طن  مدجججتقاهية لهاحجججث الابجججوب  ارركجججز القجججومو لهاحجججول ت
 .722 -208أبريل  ل ل  89 -87الابوب والتوعية  اجملهض ال ا   القاهرو 

(: الجججتعه  والتجججضطي  مجججن مو جججوط 0222حدجججن حدججج ن تيتجججو   كعجججا  راجججض اثعيجججض تيتجججو  ) -87
 .822ت   الو رية الاوا ية  القاهرو  رامل الن

القججاهرو  الججضاط (: بالتعهججي ..... درججوو إىل حججواط يف الججو ن العججرو  0222حدججن شججحات  )  -81
 .827ار رية الهاوانية  

(: تججضطي  8992لهرتيججف حيججضط   عججض مجججا  الججضين يججون  )ااهيججل يوسججف ااهيهججو  راججض  -89
 العهوم يف مراحل التعهي  العام  دو  داط القه  لهوشر والتوتيع.

(:  ارهيجججة اسجججتخضام اجججرا ط ارفجججاهي  رهجججى التح جججيل واكتدجججاب 8991قجججر  )تبيجججضو  عجججض  -02
بعججججض رعهيججججات العهجججج  لججججض  تالميججججع ال ججججف ااججججام  االبتججججضا و ارتججججأارين دطاسججججياً يف مججججادو 
العهججوم  ارجج ير العهعججو ال ججا   إرججضاد معهجج  العهججوم لهقججر  اثججادب والعشججرين  ا ععيججة ار ججرية 

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

(: ب عاليجة اسجتخضام اسجااتي يت ن لهجتعه  الوشجط يف 0224تيو   اهر تو يجال  أبجو اثعجض ) -08
دجتري وميهه  وو دطاستهاب  طسالة ما  ، يل  الب ال ف الرابع االبتضا و يف الرلةيات

 غري موشوطو   امعة ارويا  كهية الابية.

تضطيدجججية قا عجججة رهجججى اجججرا ط  إسجججااتي ية(: أةجججر اسجججتخضام 0220مة )رجججاد  أبجججو العجججز سجججال -00
ارفجججاهي  وحجججل ارشجججنالت رهجججى توعيجججة االجتاهجججات واسجججتيعاب مفجججاهي  الرتاقجججة الووويجججة لجججض  

 .99 -22  ل ل 82 الب اررحهة ال انوية  تهة القرانو وارعر ة  العضد 

مقججاس رهججى إكدججاب معهعججو (:  ارهيججة بججررمع تججضطييب 8422راججض ارهجج  مدججفر ارججالنو ) -02
الرلةججيات بعججض مهججاطات الججتعه  الوشججط ورهججى ، ججيل واجتاهججات  الهبجج  وججو الرلةججيات  

 طسالة دكتوطا    امعة أم القر .
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اججججرا ط ارفججججاهي  رهججججى ، ججججيل  إسججججااتي ية(: أةججججر اسججججتخضام 0224أ ججججض ) راججججض  راججججض   -04
  22ا  تهججة القججرانو وارعر ججة  العججضد تالميججع اررحهججة األساسججية لهعهججوم وتوعيججة اجتاهججاهت  ووهجج

 .824 -29يونيو  ل ل 

لدجهوك اااجرا ط ارعر يجة واجرا ط  إسجااتي يت(: أةجر اسجتخضام 0222رهجى الدجيض ) راض   -02
يف تججججضطي  العهججججوم رهجججججى ، ججججيل وتوعيججججة االجتجججججا  وججججو االجتججججا  لجججججض  تالميججججع ال جججججف األو  

 باوها   امعة الزقاتيال.ائرضادب  دكتوطا  غري موشوطو  كهية الابية 

(: ب ارهيجججة بجججررمع تجججضطييب مقجججاس رهجججى إكدجججاب معهعجججو 0229راجججض   مدجججفر ارجججالنو ) -02
الرلةجيات بعجض مهجاطات الججتعه  الوشجط ورهجى ، جيل واجتاهججات  الهبج  وجو الرلةججياتب  

 طسالة دكتوطا  موشوطو  كهية الابية   امعة أم القر   ارعهنة العربية الدعودية.

(: ب ارهيجججة توجججوع اسجججتخضام بعجججض اسجججااتي يات الجججتعه  0227اعجججادب راجججض   أ جججض )راجججض  -07
الوشجججط يف تججججضطي  االقت ججججاد رهججججى التح ججججيل واالجتجججا  وججججو دطاسججججة االقت ججججاد لججججض   ججججالب 

  م ججر: 802يف اروججاهع و ججرت التججضطي   العججضد  دطاسججات اررحهججة ال انويججة بدججهرتوة رعججا  
 ضطي . ا ععية ار رية لهعواهع و رت الت

(: أةجججر اسجججتخضام الجججتعه  الوشجججط يف ، جججيل  جججالب 0288رعجججاط  ععججج   اسججج  الدجججعضب ) -01
ال ف ال الث ارتوسط يف الرلةيات وميهه  وجو دطاسجته  تهجة الاحجول الابويجة والوفدجية  

 .280 -079  ل 22 امعة بغضاد  العضد 

الججتعه  الوشججط (: ب عاليججة اسججتخضام بعججض اسججااتي يات 0222 ا عججة  عججض راججض الوهججاب ) -09
يف ، جججيل العهجججوم وتوعيجججة بعجججض مهجججاطات الجججتعه  مجججض  اثيجججاو واريجججو  العهعيجججة لجججض  تالميجججع 

  ل يونيج ال ف ااام  االبتضا وب  تهة الابية العهعية  اجملهض ال امن  العضد ال جا   شجهر 
 .822  ل 8

الوشججججر  (: كيجججف  عجججل أ فالوججججا رهعجججان   الجججرلض  داط8992كعجججا  راجججض اثعيجججض تيتججججو  ) -22
 .22الضو    

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

(: ب ارهيجججة اسجججتخضام بعجججض اسجججااتي يات الجججتعه  0222ميجججن م جججرتفى )أما جججضو حاشجججو   -22
الوشجججط رهجججى توعيجججة التفنجججري االبتنجججاطب واالجتجججا  وجججو مجججادو العهجججوم والرلةجججيات لجججض  تالميجججع 

 ماطة. 1 -2اررحهة االبتضا يةب  م ير  امعة أسيوط  الوادب ا ضيض. 

(: الابيججة العهعيججة وتججضطي  العهججوم  القججاهرو  داط الفنججر العججرو  0220 عججض الدججيض رهججو ) -24
97- 822. 

(: أةر تووع استخضام بعض اسجااتي يات الجتعه  الوشجط يف تعهج  0220 عض  اد هوضب ) -22
وحججضو مبقججرط األحيججان رهججى اكتدججاب بعججض ارفججاهي  الايولو يججة وتقججضير الججعات واالجتججا  وججو 

لجججض   جججالب ال جججف األو  ال جججانوب الزطارجججو  تهجججة دطاسجججات يف  االرتعجججاد ائتجججاو ارتاجججاد 
 .027 -812  أبريل  ل ل 79ارواهع و رت التضطي   العضد 

اجرا ط التفنجري القا عجة رهجى الجضمع  إسااتي ية(: بأةر 0221موضوط راض الدالم  تع   ) -22
لتعجاو  لجض  تالميجع يف مادو العهوم والتفنري الواقض واالجتا  وو الععجل ا التح يل يف توعية

 .022 -028  العضد الرابع  ل ل 88اررحهة ارتوسرتة  تهة الابية العهعية  اجملهض 

أسجالي  تجضطي  العهجوم  رعجا : داط اردجريو لهوشجر و (:  رت 0220ميشيل كامل ررتا   ) -27
 .890  1والتوتيع  

مشججروع تججضطي   (: التججضطي  ار ججغر وتعهججي  األقججرا   القججاهرو 8999واةجف رزيججز واةججف ) -21
 .822ارعهع ن ا ضد غري الابوي ن  

(: التو يهججججات الفويججججة واروججججاهع لهضطاسججججة لهعرحهججججة االبتضا يججججة  0220وتاطو الابيججججة والتعهججججي  ) -29
 القاهرو  قرتاع النت   مرتابع الضاط اعوضسية.

(: بأةجججججر اسجججججتخضام اسجججججااتي يات الجججججتعه  الوشجججججط رهجججججى 0227هاجججججة  جججججال  الشوبنشجججججو ) -42
هي  العهعيججة يف مجججادو العهججوم وتوعيجججة االجتاهججات التعاونيجججة لججض  تالميجججع اررحهجججة اكتدججاب ارفجججا
 دتري غري موشوطو  كهية الابية   امعة الزقاتيال.طسالة ما  ائرضاديةب 
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(: أةججر اسججتخضام بعججض اسججااتي يات 0288لسججرو  عججض أبججو هججضطوة  مععججر طحججي  الفججرا ) -48
لتح ججيل الضطاسججو لججض  التهعيججع  قججة  لججوف  واالججتعه  الوشججط رهججى مدججتو  دا عيججة اال ججات وال

 .82التعه   تهة العهوم ائندانية   امعة األتهر بغزو  اجملهض  برتيتو

اججرا ط ارفججاهي  يف التح ججيل  إسججااتي ية(: بأةججر اسججتخضام 0222يدججرب  جج   عججض ديوججوط ) -40
  1العربيجججة  اجملهجججض  واالجتجججا  وجججو مجججادو العهجججومب  تهجججة الابيجججة العهعيجججة  ا ععيجججة ار جججرية لهابيجججة

 .92 -28  ل ل 0222  ماطة 8العضد 
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