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 شكر وعرفان
 ه ، مث أما بعد.        احلمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن واال      

أمحد هللا العظيم الكرمي على توفيقه يف إمتام هذا العمل واسأله تعاىل أن جيعله يف موازين حسناتنا يوم 
العرض عليه أن ينفع به إنه ويل ذلك والقادر عليه، وال يسعين يف هذا املقام إال أن أتقدم جبزيل الشكر 

املية مباليزاي وهلل أسأل أن جيعلها دائما قبلة للعلم للنافع.  كما أتقدم والعرفان واالمتنان جلامعة املدينة الع
جبزبل الشكر لألستاذ الدكتور عمران مصلح املشرف على هذه الرسالة والذي كان لتوجيهاته وإرشاداته 

ه سناتعظيم األثر يف إمتام الدراسة وإجنازها على الوجه األكمل ،وأدعو هللا أن جيعل ذلك يف موازين ح
كما أتقدم ابلشكر والتقدير والعرفان لألستاذ عبد العزيز البوسعد رئيس قسم أن ميعته ابلصحة والعافية.

العلوم ابإلدارة العامة للتعليم مبحافظة األحساء لدعمه الدائم واملستمر وصاحب فكرة الدراسة يف جامعة 
                                                                                                                             املدينة ابرك هللا فيه.                                       

كما أتقدم جبزيل الشكر والعرفان لألستاذ حممود أبو شاهني معلم اللغة العربية على دعمه ومساعدته   
الدراسة فضًًل عن مساعداته اجلمة يف تذليل العقبات اليت واجهتين املستمرة وسؤاله الدائم علي أثناء فرتة 

 أثناء تلك الفرتة.                                                                        
واليفوتين يف هذا املقام أن أتقدم ابلشكر واالمتنان لألستاذ الدكتور محدان الشامي على مساعدته 

   شرح كيفية بناء أدوات الدراسة فضًًل عن تفضله بتحكيمها.                    وسعة صدرة يف 
كما أتقدم جبزيل الشكر لألساتذة حمكمي أدوات الدراسة والذين أفادوا الباحث مبًلحظات وتوجيهات   

كر قيمة كان هلا األثر العظيم يف إمتام البحث وإخراج أدواته ابلشكل املطلوب فلهم كل التحية والش
 والعرفان. 

كما أتقدم جبزيل الشكر لألستاذ الدكتور أسامة عبد املقصود ملساعدته وجهده يف توفري املراجع املطلوبة 
 والذي مل يتواين عن ذلك ومل يتأخر يوًما عنه فله كل التحية والعرفان.                    

الستضافته للباحث يف مقر جامعة  كما أتقدم جبزيل الشكر والعرفان لألستاذ الدكتور هشام فتحي   
امللك فيصل وإطًلع الباحث على أحدث الدراسات يف جمال الرتبية وعلم النفس جعل هللا ذلك يف 

 موازين حسناته.
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 خلصستامل
النشط على التحصيل الدراسي واجتاه  إىل الكشف عن أثر اسرتاتيجيات التعلمبحث هدف هذ ال

وحتقيًقا يقة التقليدي ،مقارنة ابلطر  الطًلب حنو مادة الفيزايء لدى طًلب الصف الثالث الثانوي
ألهداف البحث استخدم الباحث املنهج شبه التجرييب ،حيث تكون جمتمع الدراسة من مجيع طًلب 

،وتكونت  1437/1438ساء يف العام الدراسي الصف الثالث الثانوي ابملدارس األهلية مبحافظة األح
( طالب مت اختيارهم ابلطريقة القصدية من مدرسة الكفاح األهلية الثانوية بقسميها 80عينة الدراسة من )

 40املقررات والفصلي حيث مت تقسيهم إىل جمموعتني ضابطة وجتريبية وكان عدد طًلب كل جمموعة 
التحصيل الدراسي من إعداد الباحث ، ومقياس اجتاه الطًلب  ومتثلت أدوات الدراسة يف اختبار،طالب

ة ، ومت تطبيقهما حنو مادة الفيزايء ،وقد مت التأكد من صدق وثبات أدوات الدراسة أبكثر من طريق
( T testوالختبار صحة فروض البحث عوجلت بياانته إحصائًيا ابستخدام اختبار ت ) قبلًيا وبعداًي، 

وأسفرت ، لبريسون Linear correlationاستخدام معامل االرتباط اخلطي  ومعامل ارتباط بريسون
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات طًلب اجملموعتني التجريبية نتائج الدراسة عن 

وجود فروق ،وكذلك  والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي ولصاحل اجملموعة التجربية
حصائية بني متوسط درجات استجاابت طًلب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق ذات داللة إ

زايء ولصاحل اجملموعة التجريبية ،كما اسفرت النتائج عن البعدي ملقياس اجتاه الطًلب حنو مادة الفي
ف الثالث الص لدى طًلب  الفيزايء مادة واالجتاه حنو الدراسي وجود عًلقة ارتباطية دالة بني التحصيل

ويف ضوء هذه النتائج أوصى البحث بضرورة تدريب املعلمني ذين درسوا بطريقة التعلم النشط ،الثانوي ال
على اسرتاجتيات التعلم النشط وتصميم املناهج لتتناسب وفلسفة التعلم النشط، كما أوصى البحث 

تعلم النشط يف متغريات أخرى الباحثني إبجراء املزيد من الدراسات اليت تبحث حول أثر اسرتاجتيات ال
  كالتفكري الناقد والتفكري االبتكاري.
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ABSTRACT 

The objective of this research is to detect the impact of Active learning strategies on third year 

secondary students' academic achievement and students' attitudes towards physics. to answer 

the research questions the researcher followed quasi-experimental approach with its former and 

post application of research Instruments, and the research population consisted of all third grade 

secondary students in the national schools in Ahsa in the academic year 1437/1438, the research 

sample consisted of 80 students were selected purposely from alkifah secondary school were 

divided into two groups, a control and experimental by simple random method . the research 

instruments were an academic achievement test in physics and students' attitudes scale towards 

physics . the validity and reliability of research Instruments has been confirmed more than one 

way . To make sure of the validity of the research hypothisis, the data has been statiscally treated 

by using the (T-Test) and Linear correlation Coefficient of Pearson, The search results 

showed:There are significant statistical difference between the average degree of the 

experimental group and the control group in the post application of academic achievement test 

in the direction of the experimental group.and There are significant statistical difference 

between the average degree of the experimental group and the control group in the post 

application of students' attitudes scale towards physics in the direction of the experimental 

group And There is connective relation between the of academic achievement of Physics 

subject and students' attitudes toward its for the third grade secondary students. After these 

results, the research recommended the need to train teachers on active learning strategies and 

design the  curriculum to suit the philosophy of active learning. The research also recommended 

that researchers conduct further studies on the impact of active learning strategies in other 

variables such as critical thinking and innovative thinking. 
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 البحث:مقدمة 

 تلمجاالمجيع ايف  احلادي والعشرين رنلقإن التطورات العلمية اهلائلة والطفرة التكنولوجية اليت شهدها ا
األمر الذي أدى إىل تطور كبري يف العملية التعليمية  والتعلم؛عملييت التعليم  على شك بًل قد انعكست

وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم النصيب األكرب من هذا  وكان جلانيب املناهج اجلوانب،من مجيع 
يجيات حيث انصبت األحباث يف جمال الرتبية وعلم النفس على تطوير واستحداث طرق واسرتات التطور،

 جديدة للتدريس تواكب هذا التطور.

( إىل اهتمام الدول املتقدمة بنظامها التعليمي ومقوماته حيث أولت هذه  1999و يشري جابر ) 
ويشري  األول عن جناح أو فشل النظام التعليمي أبكمله ، ؤوللمسا الدول اهتماًما كبريًا للمعلم ابعتباره
ولذا ُعقدت  وض مبهنة التعليم بصفة عامة مرهون مبستوى املعلم ،أيضا إىل أن مستقبل الرتبية أو النه

الكثري من املؤمترات ونُظمت العديد من امللتقيات من أجل بلورة اسرتاتيجية معينة تساعد يف مواكبة 
الذي يؤثر على مجيع جوانب احلياة ،   املعريف تدفقاألنظمة التعليمية هلذا التقدم التقين والتكنولوجي وال

ن اهلدف األساسي للتعليم يف وحيث إ عتبار املعلم جزء من املنظومة املتكاملة للنظام التعليمي ،واب
وما مل يكن التعلم حمور تركيزه على  املدرسة يف خمتلف املراحل التعليمية هو مساعدة األفراد على التعلم ،

 املتعلم وأنشطته ؛ فإنه لن حيدث تعلم أو قد حيدث عرًضا.

بطرق  االهتمام-أييت-طليعة حماور االهتمام والتغيري بعد االهتمام ابملعلم وإعداده  وأييت يف   
واسرتاتيجيات التدريس، واالنتقال من الطرق اليت تركز على املعلم إىل الرتكيز على املتعلم وجعله حمورًا 

 لعملية التعلم. 
 اط املتعلم إىل: ( طرق التدريس على أساس اهتمامها بنش 2005)جابر وقد صنف         

 تدريس ال تركز على نشاط املتعلم مثل طريقة احملاضرة.  طرق-1
 تدريس تركز جزئيا على نشاط املتعلم مثل طريقة احلوار واملناقشة، والطريقة السقراطية. طرق-2
 ة.تدريس هتتم ابلتفكري يف عرض احملتوى التعليمي مثل الطريقة االستقرائية والطريقة االستنتاجي طرق-3
تعليم هتتم ابملشكًلت التعليمية وختضعها للبحث العلمي وطرائق التفكري مثل الطريقة  طرق-4

 وطريقة حل املشكًلت. االستقصائية،
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 األدوار، وطريقةالدراما االجتماعية مثل طريقة متثيل  –فنيات  –تعليم هتتم ابستخدام تقنيات  طرق-5
 وطريقة احملاكاة. القصة،

 طريقة التعلم املربمج. الذايت، مثلبشكل أساسي على نشاط املتعلم  تدريس تعتمد طرق-6

ورغم تنوع طرق التدريس وتعددها إال أن طريقة احملاضرة وما شاهبها من الطرق اليت تركز على         
أن  ( 240ص،2001) املعلم دون املتعلم مازالت هي املسيطرة على واقعنا التدريسي حيث يرى البوهي 

ريس احلايل ابلنسبة لتدريس مواد العلوم يف مدارسنا ال يتماشى مع األهداف املرصودة ، فما واقع التد
زال املعلمون يستخدمون طرق التدريس التقليدية اليت تركز على املعلم وجتعله مركز الثقل يف الصف ، 

ما هو موجود  وجتعل املتعلم سليب ال دور له ، يتلقى املعلومات ويتلخص دوره فقط يف حفظ واستظهار
يف الكتاب املدرسي ، حيث املهم هو املعلومة فقط ، وليس طريقة التفكري والبحث العلمي الصحيح 

 املكتمل األركان.

أكد أن تعليم العلوم يف الدول  حيث ( 593ص  ،1998) وقد سبقه يف اإلشارة إىل ذلك حيدر        
 جيد العلوم تعليم لواقع املتتبع إن: " بقوله ذلك ختلفة والعربية يفتقد إىل الرتكيز على املتعلم وأنشطته امل

و يضيف املطريف  "  آلخر بلد من واليت تتفاوت ، فيها املرغوب غري الصفات من ابلكثري يتصف أنه
 التشجيع:  أمهها من  العامل من دول العديد يف العلوم تعليم هبا يتصف عموميات أن هناك ( 2007) 

 والتأكيد ، عامة مفاهيمية أطر أو مبفاهيم احلقائق ربط يف ونقص ، رتابطةم غري احلقائق حفظ على
 الدروس يف ونقص ، الدرس موضوع إكمال بعد املتعلمون يستخدمها ال قد مصطلحات على

 املتعلم. حبياة وعدم اهتمام بربط احملتوى ، االستقصائية

ة عادات العقل القائمة على االستفسار وتربي املختلفة،وال هتتم معظم املدارس بتنمية املهارات     
بل إن مهمة معظم املدارس احلالية هي تدريس جمموعة من املهارات األساسية ال ختدم احتياجات 

أن " معظم مدارسنا تركز على تدريس جمموعة  (25 ص ،2010)اجملتمع احلديث حيث يذكر بدوي 
تقليداًي تشدد املدارس على تراكم  حلديث،امن املهارات األساسية اليت ال ختدم احتياجات اجملتمع 

 "االستفسار.وال تؤكد على تنمية املهارات أو تربية عادات العقل القائمة على  املعلومات،

أن نتائج األحباث مؤخرًا بينت أن طريقة احملاضرة والطرق التقليدية اليت  (2010) عواد، زاملويؤكد     
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كما تبني أن هذه   السائدة،تعلمون خًلهلا إىل ما يقوله املعلم هي يُقدم فيها املعلم املعارف ويستمع امل
ولذلك ظهرت دعوات متكررة إىل تطوير طرق تدريس  حقيقي،الطرق ال تسهم يف خلق جو تعلم 

 تشرك املتعلم يف تعلمه.

 إىل الدور ولتغيري النظرة السابقة واالنتقال من تعليم العلوم إىل تعلمها ونقل املتعلم من الدور السليب    
 مبدعا،فاملتعلم لن يكون  بنفسه،له أن ميارس مهارات التعلم  والتعلم، البداإلجيايب يف عملية التعليم 

 ميتلك مهارات التفكري السليم إال إذا قام مبمارسة عملية التعلم بنفسه. 

املهارات  لديه من الفكر،ميكن للمتعلم أن يبدع مامل يكن متفتح  ال أنه (2002) ويرى سًلمة    
وذلك  التعلم،وال يكون ذلك إال مبمارسة  املستمر؛والعمل  السليم،واالجتاهات اليت متكنه من التفكري 

 حيدث متاًما يف التعلم النشط.

ال يتعلم إال مبا ميارسه بنفسه  اإلنسانأن  (18ص  ،2008)الزايدي  يف (2003)منسي  ويضيف   
لتعلم أن يتعلم الطًلب كيف يتعلمون وكيف يكونون فاعلني من مهارات وأن أحد األهداف األساسية ل
لذلك كان البد من  ؛التعليمية العملية حمور فيصبح نفسه،ونشيطني حبيث يعتمد التعلم على املتعلم 

إجياد طريقة تدريس تتوافق والتوجه الرتبوي حنو جعل املتعلم أكثر نشاطًا يسعى إىل احلصول على املعلومة 
  ويبدع وحيفز طاقاته الكامنة. يفكر،لم ويعلمه كيف مبا خيدم املتع

الذي يرى أن التعلم يكون  (2007وأيدهم يف ذلك كثري من الباحثني والرتبويني مثل كوافحة )    
فنشاط املتعلم يعد حالًيا من األمور  التعلم،أثناء يف فعااًل عندما يكون املتعلم مشارًكا إجيابًيا، ونشطًا 

 ية يف عملية التعلم. األساسية واجلوهر 
سنجد أن تعليم وتعلم العلوم  وتًلفيها؛وللتغلب على سلبيات الطرق التقليدية يف تعليم العلوم      

وانتهاج أساليب وطرائق  عصرية،كان حباجة إىل إقرار توجهات جديدة وتبين نظرايت وفلسفات 
ذا يقتضي الرتكيز يف تعليم وتعلم العلوم وه املختلفة،حديثة لتفعيل تعليم وتعلم العلوم مبراحل التعليم 

 وهي: (2001)على اجلوانب التالية اليت ذكرها الباز 
 املتعلم مبهارات التفكري املختلفة.  تزويد-2    استقصائية.العلوم كعملية  تدريس-1
 االبتكار لدى املتعلم.  تنشيط-4    املتعلم.التكامل يف خربات  حتقيق-3
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  والناقد.على التفكري العلمي قدرة املتعلم  تعميق-5
 (.2007 )املطريفالعلوم. اجتاهات إجيابية حنو  تكوين-6

ونتيجة ملا سبق ظهرت جمموعة من االجتاهات احلديثة واحلركات اإلصًلحية يف تدريس العلوم      
جتاهات أن هذه اال (2010)زيتون  حمورا للعملية التعليمية حيث يري املتعلم بوصفهبصفة عامة تركز على 

واحلركات اإلصًلحية يف تدريس العلوم كلها تتفق يف اجلودة والنوعية يف التدريس الفعال للعلوم الذي 
يتفق مع الرؤية املستقبلية البعيدة احملددة يف هذه الواثئق اإلصًلحية لتطوير التدريس. وتتضمن جودة 

 العلوم،وجودة برامج  وأدائه،عمله  ما جيب على املتعلم أن يعرفه ويكون قادرًا على ونوعيته،تعليم 
 ونوعية اسرتاتيجيات تدريسها.

فلسفة النظرية البنائية  العلوم؛ومن هذه الفلسفات والنظرايت اليت أقرت وثبتت فاعليتها يف تعليم 
أن "البنائية تعود إىل جمموعة من النظرايت  (2005) يرى النجدي، سعودي، راشدأو التعلم البنائي حيث 

املشرتكة بني هذه النظرايت هو االعتقاد السائد أبن املعرفة تتولد من  املعرفة، والصفةم بطبيعة اليت هتت
األشخاص وتتأثر مبعتقداهتم وثقافتهم على العكس من النظرية السلوكية اليت تعتمد على أن املعرفة توجد 

 خارج الفرد وغري معتمدة عليه". 

 تلف أنواعها وطرقها من االسرتاتيجيات اليت تعتمد اسرتاتيجيات التعلم النشط مبخد وتع     
 يف جوهرها على النظرية البنائية.

ويف هذا الصدد قام الباحثون وعلماء الرتبية  إبجراء املزيد من الدراسات إلثبات العًلقة اإلجيابية     
وقدراته واحتياجاته  بني استخدام االسرتاتيجيات والتوجهات احلديثة اليت تركز على املتعلم وهتتم مبيوله

والتحصيل الدراسي من جهة وأيًضا التفكري االبتكاري واالجتاهات وامليول العلمية من جهة أخرى ؛ 
أثر  تعرفاليت كانت هتدف إىل ( wilke, 2003) 2003ومن هذه الدراسات دراسة كل من ويلكه 

ة والفاعلية الذاتية لدى طًلب توظيف اسرتاتيجيات التعلم النشط يف التحصيل الدراسي وإاثرة الدافعي
 Texas Stat)الفرقة األوىل يف ختصص علم وظائف األعضاء يف جامعة أجنيلو يف والية تكساس 

 التحصيل يف اللعب خًلل التعلم من أثر تعرف واليت حاولت  2007، ودراسة  القدومي ألمريكية ( 
  2007، ودراسة املطريف األساسي الرابع فالص طلبة لدى اإلجنليزية، اللغة مادة يف واالحتفاظ الدراسي
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الكشف عن أثر استخدام منوذج التعلم البنائي يف تدريس العلوم على التحصيل واالجتاه اليت حاولت 
إىل تقصي أثر اليت هدفت   2010، ودراسة األسطل حنو املادة لدى طًلب الصف الثالث املتوسط 
ًلب الصف التاسع األساسي يف مادة التاريخ وتنمية تطبيق اسرتاتيجيتني للتعلم النشط يف حتصيل ط

اليت حاولت الكشف عن أثر استخدام أسلوب لعب األدوار   2011، ودراسة حلس تفكريهم الناقد 
 على التحصيل الدراسي لتنمية املفاهيم التارخيية لدى طالبات الصف السابع.

األخرى لتؤكد على أمهية  وقد جاءت نتائج معظم هذه الدراسات وغريها من الدراسات    
استخدام اسرتاتيجيات حديثة ينبثق معظمها أو يدخل حتت مظلة البنائية يف تنمية التحصيل الدراسي 

 والتفكري لدى الطًلب.

وجاء التعلم النشط كاسرتاتيجية تعليم وتعلم كما جاء غريه من االسرتاتيجيات احلديثة كمطلب      
رغبوا يف جتاوز الرتبية التقليدية وذلك متاشيا مع التقدم اهلائل يف مجيع  أساسي لكثري من الرتبويني الذين

جماالت احلياة وابلتايل أصبح من الضروري وجود اسرتاتيجيات جديدة للتدريس تكون قادرة على تكوين 
جيل جديد ملواجهة املستقبل والتًلؤم مع ما يستجد من تطورات جتري بسرعة مذهلة فتتطلب ممن 

 )زيتونوحل املشكًلت  املعلومات،ملرونة واالنفتاح والقدرة على جتديد املعارف وحتصيل يعايشها ا
2003).  

وألن عملية تعليم األفراد جيب أن تكون متكاملة اجلوانب فًل يكتسبون من خًلهلا املعرفة      
 يف سلوكلتعديل وكل ما من شأنه التأثري وا أيًضا،واملعلومات فقط بل جيب أن تشمل القيم واالجتاهات 

ة مهموأيًضا اجتاهاهتم حنو الفيزايء نفسها كمادة دراسية  الذايت.األفراد وتوجيههم حنو حب العلم والتعلم 
 ومؤثرة يف اختيارهم لتخصصاهتم بعد ذلك.

ونظرًا ألمهية االجتاهات العلمية ومكانتها الكبرية يف تدريس العلوم فإنه البد تنميتها بطريقة       
كحقائق جامدة أو   حيدث بتقدمي املعرفة ال وألن إكساب الطًلب االجتاهات الصحيحة صحيحة،

ابستخدام الطرق التقليدية يف التدريس  واملعتمدة على التلقني واحلفظ ، بل البد من تقدميها كمادة 
  ( 1982وطريقة وال يتم ذلك إال ابستخدام اسرتاتيجيات تدريسية خمتلفة وهذا ما أكده كاظم وجابر)

إن من أهم املداخل األساسية اليت ميكن من خًلهلا تنمية االجتاهات حنو املواد الدراسية هي  " بقوله
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استخدام اسرتاتيجيات التعليم املختلفة ومنها اسرتاتيجيات التعلم النشط و اليت جتعل املتعلم متفاعًًل 
 بوصفه حمورًا لعملية التعلم." 

ب حنو املواد الدراسية واملناهج ستتصف ابإلجيابية إذا كانت الطًل إن اجتاهاتوميكن القول       
وتليب حاجات  الصعب،مرتبطة ابلنشاطات النظرية والتطبيقية ومتدرجة يف عرضها من السهل إىل 

الطًلب وتُقدم بطرق تدريسية ووسائل معينة تسهل عملية استيعاهبا من قبل الطًلب وابلطبع يتوفر 
  (2008 )الداهريكل ذلك يف التعلم النشط. 

أحد االجتاهات الرتبوية املعاصرة اليت هلا أثر كبري يف عملية تعلم الطًلب  التعلم النشطد ويع       
االجتاهات اإلجيابية حنو املواد الدراسية بصفة عامة وخصوًصا إذا  الدراسي وإكسابومستوى حتصيلهم 

 توفرت البيئة املناسبة للتعلم النشط.
  

 .البحثمشكلة 

مستوى التحصيل الدراسي يف مادة الفيزايء وغريها من املواد  ضعفأكدت الكثري من الدراسات  أن  
لدى طًلب املرحلة الثانوية واملراحل األخرى يرجع إىل استخدام الطريقة التقليدية وعدم جعل املتعلم 

ة الدراسية مثل دراسة ) حمور العلمية التعليمية ؛األمر الذي كو ن اجتاهات سلبية لدى الطًلب حنو املاد
( واليت هدفت إىل معرفة أثر التعلم النشط يف التحصيل الدراسي لدى طًلب الصف 2010احلريب 

( واليت هدفت إىل الكشف عن أثر استخدام  2013الثاين الثانوي يف مادة الفيزايء ، ودراسة )القحطاين 
التعلم لدى طًلب الصف األول الثانوي ، منوذج ابييب يف تدريس الفيزايء لتنمية التحصيل وبقاء أثر 

مدى  أتثري اسرتاتيجيات التعلم النشط يف تدريس  تعرف( واليت هدفت 2014ودراسة ) أبو اجلبني 
العلوم احلياتية على التحصيل الدراسي  وتنمية االجتاه حنو مادة األحياء ، ودراسة ) اجلمعان وآخرون 

رتاتيجية الكتابة  من أجل تعلم العلوم يف تدريس الكيمياء تقصي أثر استخدام اس ( واليت هدفت 2015
يف تنمية كل من التحصيل الدراسي  واالجتاه حنو مادة الكيمياء لدى طالبات الصف األول الثانوي 
لعدة أسباب بعضها يرجع إىل عدم استخدام اسرتاتيجيات تدريسية تتمركز حول املتعلم ؛ ولذلك حاول 

راسات األخرى إثبات العًلقة اإلجيابية بن التدريس ابسرتاتيجيات واجتاهات الباحثني يف عدد من الد
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والتحصيل الدراسي لدى الطًلب يف  -جتعل املتعلم حمور العملية التعليمية -تدريسية حديثة خمتلفة 
 خمتلف مراحل التعليم. 

واط ًلعه  الثانوية،حلة يف تدريس مادة الفيزايء لطًلب املر سنة( 14)ونظرًا خلربة الباحث الطويلة     
ومًلحظته لكثري من أوجه الضعف  املادة،على العقبات اليت تواجه الطًلب يف فهم واستيعاب هذه 

األمر  احملتوى؛التحصيلي الناتج يف غالب األحيان عن عدم استخدام االسرتاتيجيات املناسبة لتدريس 
عظم الطًلب حنو مادة الفيزايء ووصفهم لدى م الذي أدى يف هناية املطاف إىل تكوين اجتاهات سلبية

هلا أبهنا مادة تتسم ابلصعوبة والتعقيد مما يص عب عملية اكتساب املعلومات وفهمها، قام الباحث بعمل 
 تضمنت:دراسة استطًلعية بسيطة 

 
 مقابالت مفتوحة مع: أواًل:

والتعليم يف حمافظة األحساء  اإلدارة العامة للرتبية معلمني ( من منسويب 9)عدد معلمي الفيزايء  بعض-1
 وكانت حماور املقابلة:

 طرق التدريس املستخدمة يف تدريس الفيزايء وعرض احملتوى العلمي للمادة. -
 دور املتعلم يف هذه الطرق.  -
يف بعض مدراس حمافظة األحساء  طالًبا(13) الطًلب يف الصف الثالث والثاين الثانوي بعض-2

 املقابلة:وكانت حماور 
 طرق التدريس املستخدمة حالًيا يف تعلمهم حملتوى مادة الفيزايء. -
 أسباب ضعف املستوى التحصيلي يف مادة الفيزايء من وجهة نظرهم. -

نتائج املقابًلت لتؤكد أن هناك مشكلة يف عرض احملتوى التعليمي ملادة الفيزايء  وقد جاءت       
وقلة مشاركة الطًلب إبجيابية يف املواقف التعليمية  التدريس، وقلة االهتمام بتنوع طرق التقليدية،ابلطريقة 
مما أدى  املختلفة؛وضعف التغذية الراجعة يف املواقف التعليمية  املقدمة،األنشطة  وتنوع بسيط املختلفة؛

وأن هناك رغبة من بعض  املادة،يف النهاية إىل ضعف التحصيل الدراسي وتكوين اجتاه سليب حنو 
 مني يف جتاوز ذلك.الطًلب واملعل

مكون من مخس عشرة  –إعداد الباحث  من- تطبيق مقياس اجتاه مبدئي حنو مادة الفيزايء اثنًيا:
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ومت تطبيق  الفيزايء،تعرف اجتاهات بعض الطًلب حنو مادة الفيزايء وطرق تدريسها وأداء معلمي فقرة ل
والثالث الثانوي وكانت نتائج تفريغ  طالًبا يف الصفني الثاين 20على عينة عشوائية عددها  االستبانة

 : (1-1)جدول  كالتايل  االستبانةهذا 
 (1.1جدول )

 نتائج مقياس االجتاه املبدئي حنو مادة الفيزايء
ال أوافق 

 بشدة
 ال أوافق

غري 
 متأكد

 موافق
أوافق 
 بشدة

 م العبارة

 1 س  يستخدم معلم الفيزايء احملاكاة أحيااًن لتوضيح بعض الدرو  - 6 3 8 3

يستخدم معلمو الفيزايء الطرائف العلمية أحيااًن عند شرح بعض  1 5 2 12 -
 الدروس  

2 

 3 نذهب ملعمل الفيزايء بصحبة املعلم بصفة دورية  - 2 - 9 9

 4 حيتل معلم الفيزايء مكانة يف نفسي أفضل من ابقي املعلمني  7 4 4 4 1

 5 حل مسائل الفيزايء. جنلس دائما يف جمموعات نقاش عند - 3 3 13 1

 6 استمتع مبناقشة موضوعات الفيزايء مع زمًلئي الطًلب. 2 7 5 3 3
 7 يستخدم معلمو الفيزايء طرقًا متنوعة يف شرح احملتوى الدراسي  1 2 6 10 1
 8 يف تنفيذ مشروعات تعليمية يف مادة الفيزايء  يشرتك الطًلب - 1 5 4 10
 9 طًلب عند تغيب معلم الفيزايء عن احلصةيفرح الكثري من ال 6 5 - 9 -
 10 يهتم معلمو الفيزايء دائما ابلرحًلت العلمية أو االستكشافية. 4 2 4 6 4
 11 املواد الًلزمة لتدريس الفيزايء غري متوفرة يف املدرسة 6 4 6 2 2
 12 أتيت مبردود جيد على الطًلب  دروس الفيزايءحماوالت تبسيط  9 7 3 1 -
 13 أمتىن لو خيلو املنهج الدراسي من مادة الفيزايء 4 5 1 7 3
 14 مييل معلمو الفيزايء إىل اإلشادة بطًلهبم وتشجيعهم 3 3 8 3 3
 15 أعمل يف جمموعة اثبتة داخل الصف يف حصة الفيزايء - 3 6 8 3

 
 
 

 إىل:السابقة  االستبانةوأشارت نتائج حتليل 
احملتوى  قدمونترى أن معلمي الفيزايء ال ي االستبانة من الطًلب الذين طبق عليهم %55نسبة  -
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التعليمي بطرق متنوعة مما يعين وجود اجتاهات سلبية لدى الطًلب حنو مادة الفيزايء متعلقة بطرق 
 التدريس.

من الطًلب يؤكدون عدم جلوسهم يف جمموعات نقاشية أو حوارية مع زمًلئهم عند  %62.5نسبة  -
مما يعين قله استخدام طرق التدريس املعتمدة على التعلم يف جمموعات مثل  الفيزايء،تعلم موضوعات 

 بعض اسرتاتيجيات التعلم النشط كالتعلم التعاوين.

من الطًلب ال يذهبون للمعمل بصفة دورية لتعلم موضوعات الفيزايء مما يعين قلة  %72.5نسبة  -
 امهم ابجلانب النظري بشكل كبري.اهتمام املعلمني بتعليم النماذج اليدوية والتجريب واهتم

 النشــط التعلم اســتخدام اســرتاتيجيات أثر تعرف يف ويف ضــوء ما ســبق ظهرت مشــكلة البحث
 حمافظة يف الثانوي الثالث الصـــــــــــف طًلب لدى الفيزايء مادة حنو واالجتاه التحصـــــــــــيل الدراســـــــــــي، يف

  السعودية.  العربية ابململكة األحساء

 أسئلة البحث. 
  التالية:األسئلة  عنمن خًلل هذا البحث لإلجابة  يسعى الباحث

لدى طًلب الصف الثالث  أثر اسرتاتيجيات التعلم النشط يف التحصيل الدراسي ملادة الفيزايء ما-1
 السعودية؟الثانوي يف حمافظة االحساء ابململكة العربية 

نوي يف حمافظة األحساء أثر اسرتاتيجيات التعلم النشط يف اجتاهات طًلب الصف الثالث الثا ما-2
 الفيزايء؟ابململكة العربية السعودية حنو مادة 

الصف الثالث  طًلب الفيزايء لدى مادة واالجتاه حنو الدراسي التحصيل بني االرتباطية العًلقة ما-3
 لذين درسوا بطريقة التعلم النشط.الثانوي ا
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 رضيات البحث.ف
خًلل هذا البحث التحقق من صحة الفروض من واقع مشكلة البحث وأسئلته سيحاول الباحث 

 التالية:
بني متوسط درجات طًلب اجملموعة التجريبية يف التطبيقني يوجد فرق ذا داللة إحصائية : الفرض األول

 الفيزايء.مادة  الدراسي يفالقبلي والبعدي الختبار التحصيل 
جملموعة التجريبية ومتوسط بني متوسط درجات طًلب ايوجد فرق ذا داللة إحصائية  الفرض الثاين:

 الفيزايء.مادة  الدراسي يفدرجات طًلب اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل 
بني متوسط درجات طًلب اجملموعة التجريبية يف التطبيقني يوجد فرق ذا داللة إحصائية : الفرض الثالث

 ء.الفيزايالقبلي والبعدي ملقياس اجتاه الطًلب حنو مادة 
بني متوسط درجات طًلب اجملموعة التجريبية ومتوسط يوجد فرق ذا داللة إحصائية  الفرض الرابع:

  الفيزايء.درجات طًلب اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي ملقياس اجتاه الطًلب حنو مادة 
لمجموعة ذات داللة إحصائية بني درجات التحصيل لإجيابية عًلقة ارتباطية  توجد اخلامس:الفرض 

التجريبية يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي واستجاابهتم البعدية يف مقياس االجتاه حنو مادة 
 الفيزايء لدى طًلب الصف الثالث الثانوي.

 .البحثأهداف 
 يسعى الباحث من خًلل هذا البحث إىل حتقيق األهداف التالية:

 دراسي يف مادة الفيزايء لدى طًلب الصف التحصيل ال النشط يفالتعلم  عن أثر الكشف-1
 . السعودية؟الثالث الثانوي ابململكة العربية       

 الثانوي.أثر التعلم النشط يف االجتاه حنو مادة الفيزايء لدى طًلب الصف الثالث  معرفة-2
  لدى طًلب الفيزايء مادة واالجتاه حنو الدراسي التحصيل بني االرتباطية العًلقة تعرف-3
 الصف الثالث الثانوي الذين درسوا بطريقة التعلم النشط.     

 البحث:أمهية 
يف ضوء مشكلة البحث وأهدافه السابق ذكرها جيد الباحث أن هلذا أمهية خاصة على املستويني النظري 
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 والتطبيقي.
 فهو على املستوى النظري: 

تعلم النشط اجتاه تربوي حديث تدور يف التعليم وهو التعلم النشط كون ال مهميلقى الضوء على موضوع 
حوله الكثري من الدراسات فيأيت هذا البحث كلبنة يف بناء البحث العلمي حول التعلم النشط وأمهيته 

 املتعلمني يف املرحلة الثانوية. الدراسي لدىيف التحصيل 
بقة كما أن هذا البحث أييت استجابة للتوصيات اليت أوصى هبا الباحثون يف دراسات سا   

اهتمت مبوضوع التعلم النشط والتحصيل الدراسي إبجراء املزيد من الدراسات حول هذا املوضوع وعلى 
 فئات أخرى من الطًلب ومواد دراسية أخرى.

 التطبيقي:وعلى املستوى 
 يسهم هذا البحث يف مساعدة القائمني على بناء املناهج وتطويرها واملعلمني واملعلمات من خًلل:   
دليل املعلم لتدريس وحديت اجملاالت املغناطيسية واحلث الكهرومغناطيسي وفق عدة  تقدمي-1

 اسرتاتيجيات للتعلم النشط. 
مطوري املناهج إىل إعادة صياغة مواضيع منهج الفيزايء لتتناسب وفلسفة التعلم النشط  مساعدة-2

 من خًلل دليل املعلم وأنشطة الطًلب.
 مادة الفيزايء ميكن للباحثني االستفادة منها فيما بعد.أداة لقياس االجتاه حنو  تقدمي-3

 البحث:منهج  
 املستقل وهو املتغري بني العًلقة دراسة يف متمثًلً  التجرييب املنهج البحث هذا يف الباحث استخدم

 للطًلب،التحصيل الدراسي  التابعني ومها النشط واملتغريينتدريس وحدة من مقرر الفيزايء بطريقة التعلم 
ألدوات البحث وهي  والبعدي القبلي التطبيقني على الباحث واعتمد الفيزايء،جتاه الطًلب حنو مادة ا

 البحث لطبيعة مًلئم املنهج وهذا الفيزايء.اجتاه الطًلب حنو مادة  الدراسي، ومقياساختبار التحصيل 
الدراسي واجتاه  صيلابلتح وعًلقته النشط أثر التعلم من الكشف عن التحقق حماولته حيث احلايل من

 الثانوي. الثالث الصف طًلب لدى الفيزايء مادة الطًلب حنو

  حدود البحث:

 يتحدد هذا البحث بعدة حدود يوردها الباحث كالتايل: 
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الكفاح  مدارس طالًبا من طًلب 80عددها طبق هذا البحث على عينة من الطًلب  املكانية:احلدود 
 العربية السعودية. ةاململك-األحساء مبحافظة  األهلية

 م(2017-2016طبق هذا البحث يف الفرتة الزمنية من ) الزمانية:احلدود 
 الثانوي.هذا البحث على عينة من طًلب الصف الثالث  قتصرا البشرية:احلدود 

واحلث  املغناطيسية،هذا البحث على تدريس وحديت )اجملاالت  قتصرا :املوضوعيةاحلدود 
ابسرتاتيجيات  م( 2016/2017)ج الفيزايء للصف الثالث الثانوي عام الكهرومغناطيسي( من منه

 التعلم النشط وقياس أثر ذلك على درجات التحصيل الدراسي واجتاه الطًلب حنو مادة الفيزايء. 

 مصطلحات البحث:  
 Academic achievement الدراسي. لتحصيلا-1

ميزه عن غريه و)حص ل( مبعىن مجعه وحصل يقال )حص ل( الشيء أو األمر أي خلصه و  :لغةً التحصيل 
 (179ص الوسيط) .املالعليه فيقال حص ل العلم وحص ل 

 التحصيل اصطالحًيا:
التحصيل الدراسي يف معجم املصطلحات الرتبوية على  (89، ص2003 شحاته، النجاريعرف )         

يب تفكري وقدرات على حل أنه "كل ما يكتسبه التًلميذ من معارف ومهارات واجتاهات وميول وأسال
املشكًلت نتيجة لدراسة ما هو عليهم يف الكتب املدرسية وميكن قياسه ابالختبارات اليت يعدها 

 املعلمون" 
ما يكتسبه الطالب من معلومات  )مقدارأبنه  ويعرف الباحث التحصيل الدراسي إجرائًيا     

مغناطيسي من مقرر الفيزايء ابلصف الثالث خًلل دراسته لوحديت اجملاالت املغناطيسية واحلث الكهرو 
الثانوي ويعرب عنه ابلدرجات حيصل عليها الطالب يف اختبار التحصيل الدراسي الذي أعده الباحث 

 لذلك.
 
 
 Active Learning النشط التعلم-2

و)العلم(  وعرفه،أي أتقنه  و)تعل م( األمر به،علم( الشيء أي عرفه وشعر )يقال :لغةً التعلم 
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 (624 )الوسيط، ص واملعرفة.الشيء حبقيقته وهو اليقني إدراك 

" عملية تغري شبه دائم يف سلوك الفرد ال يًلحظ أنه:ومصطلح التعلم بصفة عامة يعرف على 
لدى  تغري األداءويظهر يف  املمارسة،ويتكون نتيجة  السلوك،بشكل مباشر ولكن يستدل عليه من 

 (11")الشرقاوي، صالكائن احلي

 نشط اصطالحًيا.التعلم ال

التعلم النشط يف معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية على  (115، ص2003 شحاته، النجار) يعرف 
عن طريق التفاعل مع ما يسمعون أو يشاهدون أو  التعلم،أنه " ممارسة الطلبة لدور فاعل يف عملية 

فكار وفحص الفرضيات وإصدار وتوليد األ والتفسري، واملقارنة، ابملًلحظة،ويقومون  الصف،يقرأون يف 
 والتواصل مع زمًلئهم ومعلميهم بصورة ميسرة".  العًلقات،واكتشاف  األحكام،

عن طريقة تعليم وتعلم يف آن واحد حيث  "عبارةأبنه  (33ص، 2006 سعادة وآخرون)وعرفه         
ة تعليمية غنية متنوعة ، من خًلل بيئ يشارك الطالب يف األنشطة والتمارين واملشاريع بفاعلية كبرية ؛

تسمح هلم ابإلصغاء اإلجيايب ،واحلوار البناء ، واملناقشة الثرية ، والتفكري الواعي ، والتحليل املستمر ، 
آراء  أو والتأمل العميق لكل ما تتم قراءته ، أو كتابته أو طرحه من مادة دراسية ، أو أمور أو قضااي ،

عهم على حتمل املسؤولية تعليم أنفسهم أبنفسهم حتت إشرافه بني بعضهم بعًضا ، مع وجود معلم يشج
ويدفعهم إىل حتقيق األهداف الطموحة للمنهج املدرسي واليت ترتكز على بناء الشخصية  الدقيق ،

 املتكاملة واإلبداعية لطالب اليوم ورجل الغد"

لطًلب يف الصف الثالث طريقة التعلم اليت تتيح ل: أبنه ويعرف الباحث التعلم النشط إجرائًيا     
 ،الرأيوإبداء الرأي  ،ليت تشجع على التفكري، واملناقشةالثانوي الفرصة للفاعلية يف تنفيذ األنشطة ا

من خًلل بيئة تعليمية  واجلماعية؛وحتمل املسؤولية الفردية  اآلخرين،والتعاون مع  األحكام،وإصدار 
غناطيسية واحلث الكهرومغناطيسي ومن خًلل يف وحديت اجملاالت امل ذلك، وذلك علىتعلمية تشجع 

 دليل املعلم الذي أعده الباحث هلذا الغرض.
 Attitude االجتاه.-3

 يسلكه،الطريق أي وطئوه وسلكوه حىت استبان أثره ملن  الناشئ( )وج ه: يقال االجتاه لغةً 
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. وأقبل وتوجه جهة كذا ( إليه أي أقبل بوجهه عليهو)اجته معيًنا،و)وج ه( فًلان أي جعله يتجه اجتاها 
 (1015 الوسيط، ص)ليها. إأي انطلق 

 االجتاه اصطالحًيا:

ورد تعريف االجتاه يف معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية على أنه " املوقف الذي يتخذه الفرد أو  
االستجابة اليت يبديها إزاء موقف معني أو حدث معني أو قضية معينة إما ابلقبول أو الرفض أو 

نتيجة مروره خبربة معينة أو حبكم توافر شروط تتعلق بذلك املوقف أو احلدث أو القضية أو  عارضة؛امل
حنو املوضوعات واملواقف االجتماعية  –تتمثل يف سلوكه  كما-هو مفهوم يعكس استجاابت الفرد 

الرفض بدرجات اليت ختتلف حوهلا استجاابت األفراد وتتسم استجاابت الفرد ابلقبول بدرجات متباينة أو 
 متباينة " 

يعرفه الباحث أنه )االرتباط اإلجيايب أو السليب من الطالب حنو املادة الدراسية  وإجرائًيا       
واستعداده للتحصيل الدراسي هلا. وهو عبارة عن جمموع الدرجات اليت حيصل عليها الطالب يف مقياس 

 . البحث(االجتاه املستخدم يف هذا 
 
 
 
 
 

 : األدب النظري والدراسات السابقةينالفصل الثا
 

 النظري.  أواًل: األدب •

 النشط.الفلسفة البنائية والتعلم  األول:املبحث 

 .التعلم النشط الثاين:املبحث 
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 الطالب حنو مادة الفيزايء. اجتاهات املبحث الثالث:
 دية.منهاج الفيزايء للصف الثالث الثانوي يف اململكة العربية السعو  الرابع:املبحث 

 السابقة. اثنًيا: الدراسات •

 العلوم.واد م يف الدراسي والتحصيل النشط التعلم مبوضوع املتعلقة الدراسات األول: احملور -

 العلوم.مواد  غري أخرى مواد يف الدراسي والتحصيل النشط التعلم مبوضوع املتعلقة الدراسات الثاين: احملور -

  الدراسية. املادة حنو الطالب واجتاهات النشط التعلم وضوعمب املتعلقة الدراسات: الثالث احملور -

 السابقة.التعليق العام على الدراسات  -

 

 

 أواًل : األدب النظري
 املبحث األول : الفلسفة البنائية والتعلم النشط .

 متهيد: 

كان فحوى هذا خًلل العقدين املاضيني شهد البحث الرتبوي حتواًل كبريًا يف عملييت التعليم والتعلم ،و 
التحول هو "االنتقال من الرتكيز على العوامل اخلارجية اليت تؤثر يف تعلم املتعلم مثل متغريات املتعلم 

( وبيئة التعلم ، واملنهج ، وخمرجات التعلم وغري ذلك إىل غري ذلك)شخصيته ،محاسه ،تعزيزه ......
يف املتعلم وخاصة ما جيري داخل عقل املتعلم من العوامل إىل الرتكيز على العوامل الداخلية اليت تؤثر 

مثل معرفته السابقة ،سعته العقلية ، منط معاجلته للمعلومات ، دافعيته للتعلم ، أمناط تفكريه ، أسلوب 
أو السطحي إىل ما يسمى ابلتعلم ذي  تقليديتعلمه ، أسلوبه املعريف ...أي أنه مت االنتقال من التعلم ال

قيقي للتعلم ، وقد واكب ذلك التحول ظهور ما يسمى النظرية البنائية املعين أو التوجه احل
Constructivism ".ص2003وزيتون  )زيتونوإحًلهلا حمل النظرية السلوكية ، والنظرية املعرفية ، 

17.) 
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 نشأة البنائية.

ور عميقة يف أن هلا جذ ( 199وزيتون )حيث يذكر زيتون  طويلة،نشأت النظرية البنائية منذ فرتة زمنية 
ن أفكار النظرية البنائية مل تبدأ من فراغ ، ومل تظهر فجأة يف جمال املعرفة ، ولكنها وإن إاملاضي ، حيث 

كانت جديدة كنظرية متكاملة  إال أن مقاطعها ليست غريبة على آذاننا ، فقد قام مؤلفون إبعادة 
وجان  John Dewey، وجـون ديوي Vicoجتميعها وتنسيقها وبنائها يف صيغة جديدة أمثال : فيكو 

، وغريهـم ، وفيما يلي يعرض الباحث بعض Glassersfeld سفيلدوجًلسر  Jean Piagetبياجيه 
 تعريفات الرتبويني للبنائية.

 

 
 The meaning of constructivism معىن النظرية البنائية.

 International)( م1977)( كما يعرفها املعجم الدويل للرتبية Constructivismالبنائية ) 

Dictionary of Education1977 )  هي: "رؤية يف نظرية التعلم ومنو الطفل قوامها أن الطفل
 1992 ")زيتون وزيتونيكون نشطاً يف بناء أمناط التفكري لديه ، نتيجة تفاعل قدراته الفطرية مع اخلربة 

 (1ص،

ها العلماء والفًلسفة وعلماء دربة، ويعوتُعرف البنائية على أهنا عملية بناء املعرفة من اخل 
فالعلماء يسعون وراء  حولنا،الكيفية اليت نتعرف هبا على العامل من  النفس،االجتماع وعلماء علم 

، مث يعيدون ويتوصلون لنتائج االجتماعية،حقائق موضوعية بشكل مستقل ومتحرر عن الضغوط 
 (2009 )زيتون لك النتائج.ليقضوا على الشك الذي قد يعرتيهم بشأن ت جتارهبم،

هم وأكدوا على دور املتعلم وحاول العديد من الرتبويني وضع تعريًفا مناسًبا للبنائية واتفق معظم 
( الذي ذكر أن البنائية هي " اإلجراءات 2003، ومنهم امليهي )مشاركته الفعالة يف عملية التعلم، و النشط

، وتؤكد على مشاركته أثناء تعلمه للعلوميف شط التعليمية االيت متكن الطالب من القيام ابلعديد من املن
، وحيدث عنده التعلم القائم على الفهم ومبستوايت ناشط، حبيث يستنتج املعرفة بنفسهالفعلية يف تلك امل
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 15وما فيها من معلومات". ص  للطالب،تؤدي إىل إعادة تنظيم البنية املعرفية  متقدمة؛

( منوذج التدريس البنائي على أنه منوذج تدريسي يتكون من 56ص، 2014ويعرف إبراهيم )    
ويركز على  (التقومي –التوسع  –الشرح والتفسري  –االستكشاف  –مخس مراحل )التهيئة أو الدعوة 

وذلك من خًلل األنشطة  السابقة،إجيابية املتعلمني وتفاعلهم يف بناء معرفتهم اجلديدة يف ضوء خرباهتم 
 اليت يقومون هبا لتنمية مهاراهتم يف املادة حمل التدريس. الصفية املختلفة

أخرى للبنائية يف األدب النظري لبعض  السابقة وتعريفاتويرى الباحث من خًلل التعريفات      
 -: ابقة أن مجيع التعريفات تتفق علىالدراسات الس

 نشاط املتعلم وتفاعله اإلجيايب. -
 خلربة احلالية.اخلربة السابقة ودورها يف بناء ا -
 األنشطة املتنوعة اليت تضع املتعلم يف موضع حتدي للتعلم  -
 التقومي البنائي لألهداف والتأكد من حتقيقها قبل االنتقال ألهداف أخرى. -
وتتوفر هذه املتطلبات يف اسرتاتيجيات التعلم النشط املختلفة وال عجب يف ذلك فالتعلم النشط  

 يات أو نتاجات البنائية يف التعليم والتعلم. مبعناه احلديث هو أحد فعال

 The principles of constructivism .مبادئ النظرية البنائية
أن النظرية البنائية تقوم على  –ترى  –( 2005خطابية )( نقًًل عن 34 ، ص2008ترى العتييب )  

 ني مها:مهممبدأين 
 ىن بشكل إجيايب.رئيسي ولكنها تُببل بشكل أن املعرفة ال ُتستق األول:
 أن املعرفة عملية تكيفية تتم من خًلل تنظيم الفرد للخربات اليت يتعامل معها أي أن الثاين:

 املعرفة تتكون لدى املتعلم من خًلل تعامله مع البيئة.        
 .النشط حمل موضوع هذا البحثللنظرية البنائية يتوفران يف معظم اسرتاتيجيات التعلم وهذان املبدآن 
 The foundations of constructivism .البنائيةأسس النظرية 

( بعض األسس اليت تقوم عليها  2005( ، و مىن عبد اهلادي وآخرون ) 2003حدد كل من امليهي )



20 
 

 النظرية البنائية يف التعليم يف النقاط التالية : 
 . علمنيوتقبل استقًللية ومبادرة املت تشجيع-1
 . لتعلم وليس التعليملبنائية على اتُبىن ا-2
  املتعلمني.على البحث واالستقصاء لدى  تشجع-3
  التعلم.على األداء والفهم عند تقييم  تؤكد-4
  التعلم.على الدور الناقد للخربة يف  تؤكد-5
  احلسبان.النموذج العقلي للمتعلم يف  أخذ-6
 التحليل(. –اإلبداع  – )التنبؤعلى استخدام املصطلحات املعرفية مثل  تعمل-7
  التًلميذ.يف االعتبار كيف يتعلم  أتخذ-8
  بينهم.املتعلمني على االشرتاك يف املناقشة مع املعلم أو فيما  تشجيع-9

 حقيقية.املتعلمني يف مواقف تعلم  تضع-10
 التعلم.على احملتوى الذي حيدث فيه  تؤكد-11
  التعاوين.على التعلم  ترتكز-12
  للمتعلمني.قدات واالجتاهات يف االعتبار املعت أتخذ-13
 املتعلمني ابلفرص املناسبة لبناء املعرفة اجلديدة واالستفادة من اخلربات. تزود-14

وهذه األسس األربعة عشر السابقة ميكن تلخيصها وإجيازها يف ست أسس كربى كما يراها 
 (.2007زيتون )

يف التعليم على بناء املتعلم للمعرفة وصناعة  : تُركز النظرية البنائية عند استخدامهابناء املعرفة :أواًل 
 (.ذا معىن )تعلممفاهيمه بنفسه 

ة اليت تعتمد عليها همتعد املعرفة السابقة أو اخلربة السابقة للطالب أحد احملاور امل :السابقةاملعرفة : اثنًيا
 ة أو معرفته القبلية. النظرية البنائية، فالطالب البد أن يبىن معرفته احلالية بناًء على خربته السابق

 ويناقش وينقد: فالطالب أو املتعلم يف ضوء النظرية البنائية إجيايب غري سليب يشارك فعالية الطالب :اثلثًا
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 ويبدع ويناضل من أجل التعلم وبناء املعرفة.

نفسه : ونقصد هنا أن الطالب يبين ما يتعلمه يف ضوء النظرية البنائية بالبناء الذايت للمعرفة :رابًعا
ويتشكل املعىن لديه من تفاعل احلواس مع العامل اخلارجي، من خًلل الربط بني املعلومات اجلديدة 

 الذي يشكل املعىن املطلوب. والقدمية، األمر

ونعين هبذا أن املعلومات واألفكار ليست هلا نفس املعىن الثابت لدى مجيع  :املعىنتغري  خامًسا:
 طالب آلخر حسب معرفته القبلية وخربته السابقة.الطًلب فهي ذات معىن خمتلف من 

مبعىن عدم حدوث تعلم مامل حيدث تغري يف البنية املعرفية لدى الطالب  :املعرفيةتغري البنية  سادًسا:
 عند استقباله ملعلومة جديدة يف ضوء معلوماته السابقة.

 مرتكزات النظرية البنائية.

 رتكز يف قوامها على أربع نظرايت أساسية.أن النظرية البنائية ت (2007يرى زيتون )
 بياجيه يف التعلم املعريف والنمو املعريف. نظرية-1
 املعرفية يف معاجلة املتعلم للمعرفة وتركيزها على العوامل الداخلية املؤثرة يف التعلم. النظرية-2
 ان.االجتماعية يف التفاعل االجتماعي يف غرفة الصف أو املخترب أو امليد النظرية-3
 اإلنسانية يف إبراز أمهية املتعلم ودورها الفاعل يف بناء املعرفة. النظرية-4

مما سبق يرى الباحث أن التكامل يف أسس ومرتكزات النظرية البنائية يعطيها أمهية كربى   
 األمر الذي جعل معظم املدارس الرتبوية تنادي ابلبنائية يف التعلم.  التعلم؛وجيعل دورها متعاظم يف 

 Jean Piaget’s theory . نظرية بياجيه

متثل نظرية بياجيه يف التعلم املعريف املًلمح العامة ملنظور البنائية السيكولوجي عن املعرفة واكتساهبا  
وموجز هذه النظرية " أن عملية اكتساب املعرفة تعد عملية بنائية نشطة ومستمرة تتم من خًلل  هبا،

 )التمثيلب املعرفية للفرد من خًلل آليات عمليات التعلم الذايت تعديل يف املنظومات أو الرتاكي
 ( وتستهدف تكيفه مع الضغوط املعرفية البيئية "واملوائمة
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ة مهمهو أحد مؤسسي النظرية البنائية ابعتباره فيلسوف صاحب نظرية  Piagetبياجيه  دويع      
درجة األوىل عملية تنظيم ذاتية للرتاكيب املعرفية يف التعلم والنمو املعريف فهو يرى أن التعلم املعريف ابل

للفرد وهتدف إىل مساعدته على التكيف ، مبعىن أن الكائن احلي يسعى للتعلم من أجل التكيف مع 
الضغوط املعرفية املمارسة على خربة الفرد خًلل تفاعله مع معطيات العامل التجرييب، وهذه الضغوط 

ضطراب أو التناقضات املعرفية لدى الفرد ، ومن مث حياول الفرد من غالًبا ما تؤدي إىل حالة من اال
خًلل عملية التنظيم الذايت مبا تشمله من عملييت املماثلة واملوائمة استعادة حالة التوازن املعريف ، ومن 

 (. 1992مث حتقيق التكيف مع الضغوط املعرفية.) زيتون وزيتون 

 .مراحل النمو املعريف عند بياجيه

 بياجيه النمو املعريف إىل أربعة مراحل رئيسة: يقسم
 احلس حركية. املرحلة-1

 قادر غري يكون الطفل أبن املرحلة هذه وتتصف ،العمر من سنتني حىت الوالدة من املرحلة هذه تبدأ
 املتحركة األجسام ومتابعة والبكاء واحلركة ابلرضاع الطفل ويقوم ،كلمات  لديه يوجد ال ألنه الكًلم على
 اليد حتريك مثل احلركي السلوك وبني احلواس بني التنسيق الطفل يتعلم املرحلة هذه ويف. ابلنظر لهحو 

 هذه يف فالطفل. حوله األجسام ومتابعة العني حتريك أو ،حوله األشياء على القبض يف للمحاولة
 اثبتة معارف لديه تكون وال ،بتفكريه معها تفاعله من أكثر وأبعضائه حبواسه بيئته مع يتفاعل املرحلة

 الغائبة األشياء إن بياجيه ويقول عنه، البحث حياول ال رؤيته من يتمكن وال نظره عن خيتفي شيء وأي
أي أن الطفل يف هذه املرحلة يبين املعرفة من  .املرحلة هذه يف التفكري عن غائبة تكون احلواس عن

 (. 2005خًلل اإلدراك احلسي واألفعال احلركية. )خطابية 

 ما قبل العمليات. مرحلة-2

( سنة 7- 2) سنوات سبع عمره يكون عندما وتنتهي سنتني الطفل عمر يكون عندما املرحلة هذه تبدأ  
 تكوين مثل كثرية  إبجراءات القيام يستطيع ال املرحلة هذه بداية يف الطفل ألن االسم هبذا ومسيت ،تقريًبا

 مثل واحدة صفة من أكثر ابستخدام األشياء تصنيف على القدرة وعدم والوزن والطول املادة حفظ مفاهيم
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 وال بيئته يف حوله اليت األشياء على جًدا معتمًدا الطفل يكون املرحلة هذه ويف. احلجم وصفة اللون صفة
 املراحل ويف اللحظة، نفس ويف عقله يف واحد شيء من أكثر مع يتفاعل أو يعاجل أن الطفل يستطيع
 وقد معينة، أسس على األشياء تصنيف يف ويبدأ املفاهيم، بتكوين الطفل يبدأ لةاملرح هذه من املتأخرة
 األشياء مع التعامل ويكون. التعميم عملية أثناءيف  وخاصة التصنيف يف األخطاء بعض هناك يكون

 واحد شيء منصبًا على الطفل تركيز ويكون عقليًا، األشياء يرتب أن يستطيع وال فاعلية أكثر احملسوسة
هلا عًلقة يف  ليس 8=  5+3فمثًًل .األشياء عكس إجياد أو املاضية األحداث استعادة يستطيع الو 

 (1996وآخرون  متاًما. )يوسففهو يرى أهنما عمليتان منفصلتان  3=  5-8 الطفل ابلعمليةنظر 

 العمليات احلسية: مرحلة-3

 مبا االحتفاظ يف الطفل ويبدأ العمر، من عشرة احلادية السنة إىل السابعة السنة من املرحلة هذه متتد 
 املرحلة هذه يف فالطفل معها، وتفاعًلته احملسوسة ابألشياء كبرية  بدرجة مقيد الطفل تفكري ولكن يتعلم،
 أنه طاملا املعقدة العمليات ببعض القيام وميكنه الكبري، إىل الصغري من األشياء ترتيب قادرًا على يكون

 التجريد. عن والبعيدة وسةاحملس األشياء مع يتعامل

وهي القدرة  املرحلة،ولقد حدد بياجيه مثاين عمليات عقلية ميكن أن يقوم هبا الطفل يف هذه       
والتمكن من العًلقات  االستبدال،والقدرة على  تسلسلي،إجناز نظام  هرمي،على تكوين نظام 

 (.2005)خطابية  حادي.األوإجناز التناظر  الضريب،والقدرة على التسلسل  املتناسقة،

 العمليات اجملردة. مرحلة-4

 األشياء مع التعامل على الفرد قادرًا ويكون البلوغ، سن إىل عشرة الثانية سن من املرحلة هذه تبدأ
 فقد. إليها احلاجة عند يستخدمها اليت املعلومات كبريًا من  قدرًا ذهنه يف خيزن أن ويستطيع اجملردة،
 التصور على قادرًا ويكون حمسوسة أشياء هناك يكون أن دون الفروض فرض لىع قادرًا الفرد يكون

 أو عامل من أكثر ابستخدام حلها وحياول املشكًلت ويواجه العقلية، ابلطرق احللول وممارسة والتخيل
 يستطيع الفرد فيها التفكري الناقد. الوقت. كما نفس يف مؤثر

أي أن كل طفل أو فرد مير هبذه املراحل يف  اثبت؛ترتيب  وترتيب املراحل األربعة السابقة هو      
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ففي رأيه  تقريبية،ولكن احلدود العمرية اليت وضعها بياجيه ليست قياسية ولكن  نفسه،الرتتيب السابق 
يف حتديد العمر الزمين لًلنتقال من مرحلة إىل مرحلة  مهم بدور قومأن الفروق احلضارية والثقافية ت

من الرتاكيب العقلية اليت تصبح تدرجيًيا كافية أو مًلئمة مع هناية  مرحلة بنظامكل ولكن ختتص   أخرى،
 .(2003سيد )املرحلة. 

وبعد عرض املراحل السابقة للنمو املعريف عند بياجيه يرى الباحث أنه البد من الدقة والعناية 
وتتناسب أيًضا مع منوه  يف اختيار اسرتاتيجيات التعلم النشط لكي تناسب املرحلة العمرية للمتعلم

فاالسرتاتيجيات اليت تصلح لطًلب املرحلة الثانوية قد ال  معىن؛العقلي فيكون التعلم لديه تعلًما ذا 
تصلح للتطبيق يف املرحلة االبتدائية أو قد ال تؤيت ابلفائدة املطلوبة يف هذه املرحلة ويكون التعلم عن 

 طريقها تعلًما سطحيا كما ذُكر من قبل. 

    Active learning and constructivism theory .تعلم النشط والنظرية البنائيةال

تقوم  أن البنائية( 24 –23ص ص: 2004) البسام ومنرية بكار، اندية نقًًل عن (2007يذكر املطريف )
  هي: رئيسة مفاهيم مخسة على

 أي جيب ذاته؛ على معتمًدا ويفهمها املعرفة ليكتسب فعال بدور يقوم الذي هو"  النشط: املتعلم-أ
 يستمع أن من بدالً  ويبحث ويفرتض ويناظر ويناقش أسئلة يطرح فهو إجيابًيا، املتعلم دور يكون أن

  .روتينية تدريبات خًلل ويعمل ويقرأ
 أفراد جمموعته مع فيتبادل األقران من جمموعة وسط املعرفة يبين الذي هو"  االجتماعي: املتعلم-ب

 مع حلول إىل جمموعته أفراد مع يصل اآلخرين حىت مع ويتجادل واملناقشات، فكار،واأل املعلومات،
   صحتها إثبات

 تكوين اإلبداع إلعادة مهارات إىل حيتاج فاملتعلم والفهم؛ املعرفة بناء يعيد الذي هو"  املبدع: املتعلم-ج
  األشياء. بنية سبب عن ايً قو  فهًما تبني فتجارب املتعلمني والنظرايت، املبادئ والكتشاف املعرفة

 بعًضا بعضهم يساندون مًعا املتعلمون فيه يعمل الذي املكان هي"  البنائية: الصفية البيئة-د
 أهداف لتحقيق املشكًلت حلل وأنشطة املعلومات ومصادر األدوات من خمتلفة أنواًعا ويستخدمون

  . " التعلم
 بطريقة العامل عن معرفته فرد كل  يبىن الذي التعلم من النوع ذلك هو"  البنائي: التعلم -هـ
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 ." معىن له تعطي ذاتية

( يف أن 2007ويرى الباحث أن هذه املفاهيم اخلمسة السابقة الذكر تتفق مع ما ذكره زيتون )     
والنظرية  االجتماعية،والنظرية  املعرفية،والنظرية  بياجيه،نظرية  األربع؛البنائية تقوم على النظرايت 

 نية.اإلنسا

وتعد النظرية البنائية من أهم االجتاهات الرتبوية احلديثة اليت تلقى رواًجا واسًعا واهتماًما متزايًدا        
( إهنا نظرية جديدة يف التدريس 2005حيث يذكر العقيلي ) املعاصر،يف الفكر الرتبوي والتدريسي 

؛ أي أن ب مركزًا للعملية التعليميةالطال، واعتماد م على فكرة التدريس من أجل الفهموالتعلم تقو 
، أما املعلم فهو مدرب وقائد لعمليات بدأ أن الطالب متعلم نشط وإجيايبالتدريس البنائي مبين على م

 .ستخدام اسرتاتيجيات التعلم النشطوهذا ما حيدث يف التعلم اب التعلم،

 
 Active learning النشطاملبحث الثاين :  التعلم 

ة احلديثة يف تكوين شخصية الطالب من خًلل التطبيقات احلياتية للدروس اليومية تسهم الرتبي     
الطالب ، فلم يكن يوًما هدف الرتبية هو تلقني تعليمي واحلياة املباشرة للطالبأو الربط بني الدرس ال

عض على ب خًلل اإلجابة، ومطالبته حبفظها واستظهارها مث اسرتجاعها من جمموعة من احلقائق اجلافة
األسئلة اليت ترد يف اختبار فصلي أو يف هناية العام. فتكون النتيجة هي خروج الطالب إىل اجملتمع 

 اخلارجي كمواطن غريب يشعر بفجوة كبرية بني ما تعلمه وما جيب أن يفعله.

وال يكفي  وترى الرتبية احلديثة أن املدرسة جيب أن تكون صورة حقيقية تعكس واقع اجملتمع ،     
تتضمن املناهج حقائق فقط عن طبيعة اجملتمع ، بل البد من االعتماد على  عدد من األساليب أن 

التعليمية كالرحًلت العلمية وغريها من األساليب اليت حتث على النشاط اإلجيايب للمتعلم ومشاركته 
ت خمتلفة الفعالة يف عملية التعلم ؛ و لتحقيق ذلك جيب االعتماد على طرائق جيدة ، واسرتاتيجيا

وتنمي استعداداته وقدراته وذكاءه  للتدريس ، وأن تشبع املدرسة حاجات الطالب وميوله واهتماماته ،
وتدريب الطالب على التفكري ، ويلزم ذلك عرض املفاهيم واملعلومات  ، وتكوين العادات اإلجيابية لديه ،

 احلديثة اليتك يف طرق التدريس ويتحقق كل ذل العلمية يف صورة خمتلفة حتث الطالب على التفكري.



26 
 

 جعل املتعلم نشطًا إجيابًيا يف العملية التعليمية. أساسية وهيتشرتك كلها يف خاصية 

لكنه يف احلقيقة من أقدم األساليب الرتبوية  جديد،وقد يبدو للبعض أن التعلم النشط منهج      
التعلم الفطري لدى األطفال فما زال فهو تعبري عن عملية  األطر التعليمية، خارج جدراناملستخدمة 

يف األسر الريفية الذين الزراعية )األطفال يتعلمون رعاية إخوهتم الصغار وتدبري الشؤون املنزلية وحىت 
ل النصوص يف الكتب من خًل للعائلة، وليسمن خًلل مشاركاهتم يف احلياة اليومية  ابلزراعة(يعملون 

ويكون تعلمهم  القرار،مون حني يشاركون يف املسؤولية ويف اختاذ . ونرى أن االطفال يتعلاملدرسية فقط
أمشل وأعمق أثرًا بوجود الكبار من حوهلم يهتمون مبشاركاهتم ويقدروهنا وحيرتموهنا ويوفرون بيئة داعمة 

 (17 ، ص2014)أبو اجلبني وحمفزة على املزيد من االكتشاف. 

اململكة املتحدة مع بداية الثمانينات  في ( "2001ظهر التعلم النشط كما ذكر عصر ) وقد      
وأوضحت  املتحدة،وخًلل عقد التسعينيات بدأ التعلم النشط أيخذ مكانه ابلتدرج يف مدارس ابململكة 

التقارير احلكومية الصادرة عن هيئة املفتشني امللكيني وقسم العلوم أن عدًدا كبريًا من احلصص والدروس 
علم النشط بغرض تشجيع الطًلب على التفكري يف األشياء أبنفسهم يعتمد على الت يف بريطانيا
 ومناقشة أعماهلم".  وألنفسهم،

 املعاصرة،ومع بداية القرن احلادي والعشرين زاد االهتمام ابلتعلم النشط كأحد االجتاهات الرتبوية     
 واليت هلا أثر عظيم يف عملية تعلم الطًلب

 مفهوم التعلم النشط.

ومل جيد  Active learningمن الرتبويني تعريفات عدة ملصطلح التعلم النشط وضع الكثري 
 املصطلح،األمثل هلذا  إنه التعريفالباحث بينها اتفاقًا على صيغة واحدة أو تعريًفا واحًدا ميكن القول 

 إال أن هذه التعريفات تتفق يف جوهرها ومعناها من حيث النظرة هلذا النمط من أمناط التعلم الذي
ويُرجع الباحث هذا االختًلف أو عدم   يكون فيه املتعلم حمور العملية التعلمية واملعلم مرشًدا وموجًها.

ية االتفاق إىل الزاوية اليت ينظر منها الرتبوي إىل هذا النوع من أنواع التعلم سواء من الناحية االجتماع
اخلربات  قد جند أن االختًلف يرجع إىل خرى، هذا من انحية ومن انحية أأو املعرفية أو حىت اإلنسانية

 .ناولت هذا النمط من أمناط التعلماليت مر هبا الباحثني وإىل كثرة البحوث والدراسات اليت ت
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الذي يعرفه  (184، ص2010)بدوي ومن بني هذه التعريفات الدقيقة للتعلم النشط تعريف      
اًل من ، يعمل فيه املعلم كموجه بدوقف التعليميأثناء امل يف سة املادةعلى أنه ممارسة العمل أو ممار 

، والنقطة الرئيسية اء اكتشافاهتم اخلاصة حول املادة، ويقوم الطًلب خًلله ببناالقتصار على دور احملاضر
 هنا تكمن يف تغيري بؤرة الرتكيز من التدريس إىل التعلم.

عليم يف آن واحد يشرتك فيها طريقة تعلم وت"أنه فقد عرفه على  (33ص ،2006 سعادة)أما      
 الدراسة،الطًلب أبنشطة متنوعة تسمح هلم ابإلصغاء اإلجيايب والتفكري الواعي والتحليل السليم ملادة 

حيث يتشارك املتعلمون يف اآلراء يف وجود املعلم امليسر لعملية التعلم مما يدفعهم حنو حتقيق أهداف 
 ."التعلم

(  أنه منط من أمناط التدريس  Lorenzn 2006( )  24 -19،ص ص 2006 لورنزنوعرفه )     
يعتمد على النشاط الذايت  واملشاركة اإلجيابية للمتعلم ،واليت من خًلهلا قد يقوم ابلبحث مستخدًما 
جمموعة من األنشطة والعمليات العلمية كاملًلحظة ، ووضع الفروض ،والقياس ، وقراءة البياانت ، 

إىل املعلومات املطلوبة بنفسه وحتت إشراف املعلم ، وتوجيهه ، وتقوميه ،  واالستنتاج من أجل التوصل
وتشري الدالئل إىل أن املتعلمني قادرين على اكتساب معارف ومهارات معينة واجتاهات حمددة وهو 

و .) أبتعلم يستمتع به املتعلم ، وهو بذلك حيول العملية التعليمية إىل شراكة  ممتعة بني املعلم واملتعلم
 (. 18ص ، 2014اجلبني 

على أنه )إاتحة الفرصة   ( Bonwell and Eison 1991 p1)كما يعرفه بونيل و إيسون      
للطًلب للمشاركة يف بعض االنشطة اليت تساعدهم على التفكري والتعليق على املعلومات املعروضة 

ارات التعامل مع املفاهيم للنقاش ؛ حبيث ال يقوم الطًلب ابإلصغاء العادي ، بل عليهم تطوير مه
املختلفة يف ميادين املعرفة املتعددة ؛ وذلك عن طريق قيامهم بتحليل تلك املهارات ،وتركيبها ، وتقوميها 
؛ من خًلل املناقشة مع اآلخرين وطرح األسئلة املتنوعة ، أو القيام ابألعمال الكتابية وينهمك الطًلب 

كار واآلراء املطروحة ، وكيفية تطبيقها ، وذلك ضمن طرق يف أنشطة جتربهم على أن يستجيبوا لألف
 عديدة لتلك املشاركة ؛ تبًعا للمادة الدراسية أو املوضوعات املعروضة للنقاش.

لتعلم النشط  أبنه " مشاركة الطًلب بشكل ا  ( Breslow 1999,p1) ويعرف برسلو     
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الطًلب شيًئا إىل جانب اجللوس  أساسي يف بعض أنواع األنشطة املوجهة يف الصف حبيث يعمل
 واالستماع إىل املعلم والذي يقدم املعلومات أو يعمل على حل املشكًلت.

أبنه منط من أمناط التعلم يساعد الطًلب على املشاركة يف األنشطة  وعرفته جامعة ستانفورد     
اليت يستخدمون فيها هذه  اليت تدفعهم إىل التفكري والتأمل يف املعلومات املقدمة هلم ، ويف الطريقة

املعلومات ولعل ما سبق يؤكد على أن التعلم النشط طريقة تدريس ، تركز على املشاركة اإلجيابية 
للمتعلمني يف عمل األشياء اليت جتربهم على التفكري فيما يتعلموه ، واكتساب املهارات واخلربات 

كالقراءة والكتابة ،وطرح األسئلة ، واملناقشة التعليمية الًلزمة ؛ من خًلل املهمات اليت يقومون هبا ؛
 بصورة مجاعية أو فردية ، وتساعدهم على تطبيق ما تعلموه يف واقع احلياة اليومية.

من االسرتاتيجيات اليت يتعلم هبا املتعلم داخل  أنه جمموعةعلى  (9، ص2010ويعرفه احلريب )    
لتفكري فيما يؤديه من أنشطة وذلك إبشراف ومتابعة الصف الدراسي حبيث جتعله قادرًا على املشاركة وا

 وتوجيه من املعلم.

أن التعلم النشط يهتم ببناء ( 11 ،ص 2012اجلدي ) يفLetexier.( 2008 P 39 )ويرى       
 املعرفة ، ومعاجلة املعلومات حتت إشراف املعلم.

ية املتعلم يف املوقف التعليمي وتشمل ويُعرف التعلم النشط أبنه " فلسفة تربوية تعتمد على إجياب       
التدريسية اليت هتدف إىل تفعيل دور املتعلم وتعظيمه حيث يتم  الرتبوية، االجراءاتمجيع املمارسات 

احلصول على املعلومات واكتساب املهارات  ذاته يفالتعلم والبحث والتجريب واعتماد املتعلم على 
على االنشطة التعليمية املختلفة اليت ميارسها املتعلم وينتج  تعلم قائم واالجتاهات، وهووتكوين القيم 

 (.152 ، ص2008وآخرون عنها السلوكيات املستهدفة اليت تعتمد على مشاركة املتعلم". )كوجك 

ويرى الباحث أن كل التعريفات السابقة للتعلم النشط وإن اختلفت يف املعىن أو الصياغة فإهنا     
 يلي:ن خصائص التعلم النشط ميكن إجيازها فيما مجيًعا تركز على مجلة م

 اإلجيابية للمتعلم. املشاركة-1
 التعلم حول الطالب وليس واملعلم.  متحور-2
 املعلم كموجه أو مرشد لعملية التعلم. دور-3
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 الطالب للمعلومة من خًلل القيام ابلعديد من األنشطة.   اكتشاف-4

 طبيعة التعلم النشط.
والبنائية ابختصار  سابًقا،م النشط على النظرية البنائية كما ذكر الباحث تعتمد فلسفة التعل

وربطها خبرباته  التعليمية،شديد هي أن يبين املتعلم معرفته بنفسه متفاعًًل بشكل مباشر مع املادة 
 بذلك تغيريات هبا. السابقة؛ حمداثً 

حمورًا لعملية التعلم واالنتقال  لهاملتعلم وجعوالتعلم النشط كفلسفة تعليم يعمل على الرتكيز على 
 املختلفة.ابملتعلم من احلالة السلبية إىل اإلجيابية التامة يف التعلم والقيام ابألنشطة 

( حيث يرى أن املتعلمني من الطًلب الذين أمضوا 2006ويؤكد على ذلك سعادة وآخرون )        
حيث كان املعلمون ينقلون املعلومات  سلبية؛لم يف السابق الوقت األكرب من حياهتم املدرسية يف بيئة تع

وعلى الطًلب حفظها غيًبا وتذكرها عندما يطلب منهم ذلك. أما بيئة التعلم النشط فتشجعهم  فقط،
ضمن  واختبارها،؛ من املعلومات اليت حيصلون عليها بناء النماذج العقلية اخلاصة هبمعلى االشرتاك يف 
ومشجًعا للمتعلمني على احلوار مع  للتعلم،أن يصبح دور املعلم ميسرًا  على املتعلم،بيئة يكون حمورها 

 بعضهم ومع معلمهم.

ومن خًلل قراءة الباحث للعديد من الدراسات اليت اهتمت ابلتعلم النشط وطبيعته ومنها       
أكدت مجيعها  ( واليت2005) وعبد الوهاب( 2006وسعادة )( 2014) وأبو اجلبني( 2008الزايدي )

ويكون اكتساب التعلم من  التعلم،على أن طبيعة التعلم النشط تكمن يف أن يكون املتعلم حمورًا لعملية 
 ظروفهم،خًلل اخلربة وابلتايل فإن مسؤولية املدرسة تقوم على تقدمي أنشطة للمتعلمني تتناسب مع 

وقدرته على  خرباته،من خًلل  املتعلم؛اإلجناز مبدى تقدم  والتعلم، ويقاسوتوجههم إىل االكتشاف 
 التعامل مع املواقف اجلديدة.

 أمهية التعلم النشط.

تؤكد كثري من الدراسات والبحوث السابقة على أمهية التعلم النشط يف حال توظيفه يف العملية 
وجربان ( 2008والزايدي )( 2008بدير )( و 2012التعليمية بشكل صحيح حيث يرى كل من رفاعي )
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من حيث املعرفة  املتعلم؛لم النشط تظهر من النتائج اإلجيابية اليت حيدثها عند ( أن أمهية التع2002)
وهذه النتائج أكدهتا ودعمتها البحوث حول التعلم النشط. وتتمثل أمهية التعلم  واالجتاهات،واملهارات 
 التايل:النشط يف 

 يشجع الطًلب على العمل اإلجيايب.  -
 تقدير الذات.يساعد الطًلب على اكتساب اخلربة و  -
 يدعم العًلقات االجتماعية والعمل اجلماعي.  -
 يعود الطًلب على املمارسة الدميقراطية ابحرتام الرأي والرأي اآلخر. -
 على النفس. املسؤولية، واالعتماديدرب الطالب على حتمل  -
 حيصل الطالب من خًلله على تعزيزات كافية حول فهمه للمعارف اجلديدة. -
 ىل انتج أو التعبري عن فكرة خًلل التعلم النشط جيرب الطًلب على اسرتجاع التوصل إ -

 معلومات من الذاكرة رمبا من أكثر من موضوع مث ربطها ببعضها وهذا يشبه املواقف احلقيقية    
 اليت سيستخدم فيها املتعلم املعرفة.    
 يفضل معظم الطًلب أن يكونوا نشيطني خًلل عملية التعلم. -
 يشرتك فيها خًلل التعلم النشط تكون ذات قيمة أكرب من  الطالب، أوهمة اليت ينجزها امل -

 املهمة اليت ينجزها له شخص آخر.   
 وهذا له تضمني للمعرفة،يساعد التعلم النشط على تغيري صورة املعلم أبنه املصدر الوحيد  -

 النمو املعريف املتعلق بفهم طبيعة احلقيقة. مهم   
وبناء على األمهية السابق ذكرها السرتاتيجيات التعلم النشط يف التعليم يرى بعض الرتبويني          

املهتمني ابلتعلم النشط أن عدم االعتماد على التعلم النشط يف املواقف التعليمية املختلفة وابخلصوص 
تعليم ، وابلتايل تكون صلته يف املراحل التعليمية الدنيا ، قد جيعل املتعلم ال يتعدى مرحلة املعرفة يف ال

مبحتوى املقرر الدراسي وموضوعاته املتنوعة ضعيفة يف الغالب ،كذلك فإن التعلم النشط ميثل حتداًي 
للمعلم من حيث قدرته على اختيار األنشطة املًلئمة واالسرتاتيجيات املناسبة للمحتوى يف ذلك النوع 

جيعل ممارسته من األمهية مبكان يف ضوء هذه األنشطة ، التعلم واختيار الوقت املناسب لتطبيقها ، مما 
بل هو فوق ذلك ميول واجتاهات تتكون لدى كل  فالتعلم النشط ليس جمموعة من األنشطة املختلفة ،

فاهلدف من التعلم النشط يتمثل يف إاثرة عادات حبيث جيعل  التعلم فعااًل ،  من املتعلمني واملعلمني ،
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 ( 2014أبو اجلبني ).ملتعلمنيالتفكري اليومية لدى ا

ومما يؤكد أمهية التعلم النشط ويثبت دوره الفاعل يف بقاء أثر التعلم هو خمروط ديل أو خمروط     
يسمعون، مما  %20يقرأون، ومما  %10اخلربة كما يسميه البعض، فإذا كان البشر عامة يتذكرون 

يتذكرون  ويكتبون، فاهنميقولون  مما %70مما يشاهدون ويسمعون ، %50يشاهدون، ومما  %30و
كما يف الشكل التايل   مما يفعلون وابلتايل فإن هذه تتوفر يف التعلم النشط وتطبيقاته التعليمية 90%

 .1شكل رقم 

 
 












 
 
 

 ( خمروط اخلرية لـ ديل1كل رقم )ش


 النشط.أهداف التعلم 
 ن أهداف التعلم النشط تتمثل يف:أ (2008الزايدي ) (،2002وجربان ) (،2006يرى كل من سعادة )

 الطًلب على القراءة النقدية وطرح الرأي. تشجيع-1
 الطًلب على اكتساب مهارات التفكري والسيما املهارات العليا للتفكري. مساعدة-2
 الثقة ابلنفس لدى الطًلب حنو ميادين املعرفة املتنوعة. زايدة-3
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 التعليمية املقدمة للطالب. أهداف الرتبية من خًلل تنوع األنشطة حتقيق-4
 الطالب على السؤال فطرح األسئلة هو مفتاح املعرفة. تشجيع-5
 الطًلب وتدريبهم على التعلم الذايت. تشجيع-6
 قدرة الطًلب على بناء األفكار اجلديدة املتعلقة مبوضوع ما وتنظيمها. قياس-7
 العلمي يف التفكري.الطًلب على استخدام أسلوب حل املشكًلت أو األسلوب  تشجيع-8
 عملية التعلم من خًلل مرور املتعلمني خبربات عملية مرتبطة مبشكًلت حقيقة تسهيل-9

 وحماولة حلها.     
 على اكتساب مهارات التواصل والتعاون مع اآلخرين لدى الطًلب. التأكيد-10
 الطًلب يف وضع أهداف تعلمهم والسعي حنو حتقيقها مبساعدة املعلم. مشاركة-11
 املتعلمني وزايدة دافعيتهم حنو التعلم وإجناز األعمال املختلفة داحل الصف. حتفيز-12
 قدرات الطًلب على فهم املعارف املختلفة وبناء معىن هلا واستبقاء أثرها. تنمية-13
 قدرة الطًلب على تطبيق مهارات التفكري العليا يف التعلم واحلياة بصفة عامة. زايدة-14
 ب للمهارات واالجتاهات املرغوب فيها.الطًل اكتساب-15
 املتعلمني يف حمكات وخربات تعليمية وحياتية حقيقية. وضع-16
 الطًلب لعملية التعلم يزيد من قدرهتم على اإلبداع. ممارسة-17
 يف تشجيع الطًلب على تبادل اخلربات واملعلومات فيما بينهم. املسامهة-18
 واستظهارها. االكتفاء حبفظها وتطبيقها، وعدم الطًلب على توظيف املعارف مساعدة-19

ويرى الباحث أن جل أهداف التعلم النشط تقوم على مرور املتعلم خبربات متنوعة خمتلفة وبطرق       
إذا توفر  أثرًا، وابخلصوصمما جيعل التعلم أكثر متعة وأبقى  املرجوة؛عديدة يف سبيل إكسابه املعرفة 

 الطًلب ابلشكل املطلوب. للمحتوى، وحتفيزاختيار االسرتاتيجية املناسبة لذلك معلم متميز قادر على 

 النشط. ومبادئ التعلمأسس 

واليت ينتهجها الكبار والصغار على  ابلفطرة،التعلم النشط أحد طرائق التعلم الطبيعي أو التعلم  يعد 
اإلجيايب بني املعلم واملتعلم يركز هذا النوع من التعلم على التفاعل  اليومية، حيثحد سواء يف حياهتم 

ولذلك تري  لديهم؛كونه تعلًما قائًما على حاجات املتعلمني والعناية بكافة نواحي النمو والتطور 
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 ( أن مبادئ وأسس التعلم النشط تكمن يف التايل:2009شهاب )
 إشراك املتعلمني يف اختيار نظم وقواعد الصف. -
 عليمية.إشراك املتعلمني يف وضع األهداف الت -
 إشراك املتعلمني يف اختيار االنشطة املناسبة. -
 مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني. -
 تقدمي التغذية الراجعة الفورية. -
 تشجيع املتعلمني على طرح األسئلة والسماح حبرية احلركة داخل الصف. -
 أثناء التعلم.يف أتمني جو من االحرتام املتبادل واملرح  -
 املتعلمني يف تقييم أنشطة تعلمهم والتنقل من نشاط آلخر لتحقيق أهداف التعلم.إشراك  -
 تدريب املتعلمني على التخطيط للمستقبل من خًلل التخطيط للتعليم واألنشطة داخل الصف.  -

 .النشطمكوانت التعلم 

واًعا من ( إىل أن مكوانت التعلم النشط تتضمن أن2010) وعواد وزامل( 2010يشري كل من بدوي )
 :اخلربة ويتضمن احلوار نوعني مها احلوار وأنواًعا من

حيث يسأل  ما،أثناء تفكري الطًلب حول موضوع يف احلوار مع الذات: "وحيدث احلوار مع الذات  -
كما ميكن للمعلم أن   املوضوع،وما الذي يستشعره حول  به؟مبا جيب أن يفكروا  أنفسهم،الطًلب 

وبنفس الوقت ميكن للطًلب  التعليم،مقياس حمدد أعده لغرض تطوير  يسأل الطًلب ليجيبوا على
 ( 2010وزامل  ")عوادالكتابة حول ما يتعلمونه والكيفية اليت يتعلمون هبا

التقليدي، يف التدريس  األشكال،احلوار مع اآلخرين: "وميكن أن أييت هذا احلوار يف العديد من  -
ننظر  اآلخر، رمبارة هم يستمعون إىل الشخص عون إىل حماضيقرأ الطًلب كتاب دراسي أو يستم عندما

اىل هذا احلوار كأنه حوار جزئي، لكنه حمدد ألنه ليس هناك تبادل ذهااًب وإاياًب. بينما الشكل األكثر 
دينامية ونشاطًا للحوار حيدث عندما خيتلق املعلم مناقشة كثيفة مع جمموعة صغرية حول موضوع ما. 

لمعلمني أن جيدوا طرقًا مبدعة أيًضا لتضمني الطًلب مواقف احلوار مع أانس آخرين أحيااًن ما ميكن ل
مع  خارجها، واحلوار، إما يف حجرة الصف أو واخلرباء(غري الطًلب )ومثال على ذلك املمارسون 
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 .(2010 ")بدويابلربيد االلكرتوين كتابًة، أوأو   مباشر،اآلخرين قد يتم بشكل شفهي 

 ن:فتتضمأما اخلربة 

املًلحظة أو املراقبة: وحيدث هذا النوع عندما يشاهد املتعلم أو يستمع إىل شخص يقوم إبجناز شيء  -
أو االستماع إىل  ما،مًلحظة املعلم عند إجراء جتربة  يتعلمونه، مثلما متعلق مبوضع الدرس الذي 

 احملرتفني أو مراقبة ظواهرهم.

مباشرة وتتم عن طريق  احلقيقي، وغريمشاهدة احلدث  وتنقسم املًلحظة إىل نوعني مباشرة تشري إىل
 مشاهدة فيلم أو حماكاة لنفس املوضوع.

أو  مشروع،ويتم ذلك من خًلل التعلم النشط لفعالية ينجزها الطالب مثل  املمارسة:التجربة أو  -
 أو كتابة قطعة أدبية أو أي نشاط آخر يقوم به املتعلم. حجة،أو نقد  فعالية،أو  حبث،

مخسة مكوانت أساسية البد من توافرها عند تنفيذ اسرتاتيجيات  (2002بينما حدد جربان )      
 وهي: التعلم،التعلم النشط حىت تتحقق فرص النجاح وحنقق األهداف املرجوة من 

نه عند تنفيذ اسرتاتيجيات التعلم النشط البد من توافر جمموعة من االدوات حيث إ واملصادر: املواد-1
 وجيب أن تكون هذه املواد مناسبة لعمر املتعلم. املعلم،واليت قد تكون من تصميم  ،واملواد

والتجريب وأيًضا تكرار املمارسة  لًلستكشاف،ويقصد هبا توفر الفرص للمتعلم  املمارسة:-2
 املتعلم بل جيعله عملية مقصودة. عرًضا لدىلًلسرتاتيجية ال جيعل التعلم 

ر املعلم لًلسرتاتيجية املناسبة وحتديد واختيار ما يلزم هلا من أدوات ومواد : ويقصد به اختيااالختيار-3
 تسهم يف حتقيق أهداف التعلم.

عدم قولبة املتعلم يف قالب معني وما عداه  اخلاصة، أيوتعين تعبري املتعلم عن تعلمه بلغته  اللغة:-4
 بل يُعطى املتعلم الفرصة حلرية التعبري عما تعلمه. خطأ،يكون 

وتشجيعه بل وحتفيزه على اإلبداع واالبتكار  املتعلم،دعم املعلم أو املريب واعرتافه بقدرات  الدعم: وهو-5
 وحل املشكًلت وتنمية التفكري االبتكاري.

 .عناصر التعلم النشط
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( عناصر التعلم النشط 2008) وعواد وزامل( 2016، واملصاحلة )( وأبو احلاج2006حدد كل من سعادة )
، ولكل عنصر منها أمهيته ودوره متام عملية التعلم بشكلها األفضلدورًا كبريًا وأمهيًة كبريًة يف إ اليت هلا

 :ا متكاملة ويدعم بعضها البعض وهيالبارز إال أهنا مجيعً 
أو  الطًلب،"حيث جيب أن يستمع الطالب جيًدا إىل املعلم أو إىل غريه من  واإلصغاء: االستماع-1

 ه وذلك هبدف احلصول على املعلومة بشكل سليم ودون تشويش."يكون منصًتا ابستماع
والكتابة: "وهنا يربز دور الطالب يف مناقشته للمعلومات الواردة والتعبري عن رأيه فيها سواء  املناقشة-2

كان ابالتفاق مع غريه من الطًلب أو ابالختًلف معهم مع وجوب احملافظة على شروط املناقشة 
وكتابة املعلومات واملًلحظات األساسية  النقاش،رأي اآلخرين وااللتزام ابلدور أثناء  األساسية من احرتام

 اليت حيصل عليها الطالب وكتابة رؤوس أقًلم عن بعض املواضيع أثناء املناقشة ".
"من خًلل التأمل يستطيع الطالب التفكري جيًدا ابملعلومات الواردة إليه أو  والتفكري: التأمل-3

 للتمكن من الرد عليها بشكل صحيح". مسعها،اليت املعلومات 
"من املمكن أن تكون ممارسة االسرتاتيجيات واألساليب اليت تعلمها الطالب من أجل  املمارسة:-4

 التمكن وتثبيتها لديه".

"وهي من املطالب األساسية لعملية التعلم فهي احملرك والقوة اليت تدفع الطالب  الداخلية: الدافعية-5
 م واإلجناز".للتعل

 خصائص التعلم النشط.

أحد  يعد؛ الذي أساًسا ملا يعرف ابلتعلم األصيل ( أن التعلم النشط يف جوهره2008تذكر الزايدي )
االجتاهات احلديثة اآلن حيث يستهدف حتقيق أقصى منو ميكن أن يصل إليه كل متعلم يف كل جانب 

 (.تماعية، اجلسميةملختلفة )العقلية، النفسية، االجمن جوانب النمو ا

" أن من خصائص التعلم النشط  (2002) هندي عن ( نقًًل 39 ، ص2008وتضيف الزايدي )      
خاصة للمتعلم ال  وأنه قدرة املتعلم،التعلم أنه تعاقب منظم وخمطط وهادف لنشاطات وأفعال يقوم هبا 

 فة حمورها املتعلم".يتوالها عوًضا عنه وأنه حيدث يف أشكال تنظيمية خمتل للمعلم أنميكن 

أن خصائص  (2008) الزايدي ،(Meyers 1993)ومرييس ( 2006ويرى كل من سعادة )
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 :التعلم النشط تتمثل يف

لدور األكرب : يقوم املتعلم اب الرتكيز على مسؤوليات الطالب ومبادراته يف احلصول على التعلم -1  
له مير خبربات تعليمية مباشرة  ، وجتعل املتعلم يف عملية التعلم ابسرتاتيجيات التعلم النشط ،مما جيع

أثناء يف يكتشف ويبين الكثري من اخلربات ، واملعلومات ، وهذا ابإلضافة الكتسابه عدة مهارات أخرى 
عملية التعلم منها حتمل املسؤولية ، والقدرة على التفكري بشكل عملي ، وحل املشكًلت ؛ مما يؤدي 

يا ، ويكتسب الطالب فوق ذلك مهارة حتمل املسؤولية ويطبقها عملًيا لتنمية مهارات التفكري العل
 ،حبيث يشعر ابلفائدة اجلمة ؛ األمر الذي يؤدي يف النهاية لزايدة دافعية املتعلمني حنو التعلم واإلجناز.

أنشطة التعلم والواجبات واملشاريع متمركزة حنو حل املشكالت للوصول لنواتج تعليمية ذات  -2
حيث يتم تصميم وبناء األنشطة التعليمية حول مشكًلت حقيقية مرتبطة أبهداف التعلم ، :  قيمة

ومرتبطة أيًضا بقضااي حياتية للمتعلمني ؛ فيحصل املتعلمني على نواتج تعليمية قيمة ، وهذه النواتج 
املشاريع ليست معرفية فقط بل منها ما هو مهاري واجتماعي أيًضا، والتعلم النشط ال يركز على كثرة 

والواجبات فحسب ، بل وأيًضا على ضرورة تنوعها حىت تعمل على مراعاة الفروق الفردية بني الطًلب 
 ،وحتقيق أكرب قدر ممكن من األهداف الرتبوية املنشودة. 

اليت تبدأ  ، وخطواهتا السبعخصائص طريقة حل املشكًلت للطًلب وجيب هنا على املعلم توضيح    
 :بـ
 ملشكلة.اإلحساس اب-أ 

  .حتديد املشكلة-ب 
 مجع املعلومات حول املشكلة.-ج 

 .(نات العلمية أو احللول التجريبيةوضع الفرضيات )التخمي-د
  .اختبار احللول والفرضيات-هـ
 الوصول إىل حلول املشكلة الصحيحة والدقيقة.-و
لشخص اجلدير حبل . ويوضح املعلم أيًضا صفات اذه احللول يف مواقف تعليمية أخرىمث تطبيق ه-ز

 املشكلة.

: عند طرح مواضيع التعلم فإهنا رفع سقف التوقعات والرتكيز على مبدأ التحدي القابل للتنفيذ -3
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ُتطرح على شكل مشكًلت مثرية الهتمام املتعلمني ، وتتحدى تفكريهم ؛ فتتولد لدى املتعلم الشجاعة 
السهلة ، وجيب أال تكون هذه املشكًلت  يف مواجهة األمور الصعبة ، وعدم االستسًلم لألمور غري

أو املواقف فوق مستوى قدرات املتعلم ؛ حىت ال يقع الطالب ضحية للمواقف املعقدة أو الصعبة للغاية 
؛ فتفرت مهته ، وتقل دافعيته ، بل جيب أن يفسح املوقف التعليمي  اجملال للتحدي ؛ حلل املشكلة من 

 لول يف مواقف أخرى مشاهبة.خًلل خطوات حمددة ، ولتطبيق هذه احل

: على عكس التعلم التقليدي يكون دور املعلم املعلم موجه لعملية التعلم وليس مصدرًا للمعارف -4
هنا خمتلف متاًما ففي التعلم النشط يكون املتعلم هو الباحث عن املعلومة بنفسه ، مكتشًفا ملزيد من 

مع الصعب والسهل فيها، كل ذلك بتوجيه وتيسري من  املعارف واخلربات اليت يبنيها بنفسه ، متفاعًًل 
املعلم الذي يبني له السبل والوسائل اليت يستخدمها للوصول للمعرفة بشىت أنواعها ، كما يزود املتعلم 
إبرشادات البحث والتعامل مع املصادر املختلفة ؛ األمر الذي يتطلب مناقشات كثرية بشكل يومي 

على مسرية طًلبه الصحيحة ، وحىت يطمئن الطًلب أبهنم وصولوا  حول ذلك ؛ حىت يطمئن املعلم
 ابلفعل للمصادر املطلوبة لتحقيق األهداف املنشودة.

: يؤكد املهتمون مبوضوع التعلم النشط ابلتغذية الراجعة املستمدة من اخلربات التعليمية الهتماما-5
فعند مرور الطًلب خبربات تعليمية عديدة  ،ة املستمدة من اخلربات التعليميةعلى أمهية التغذية الراجع

، واليت جيب أن تُقدم يف الوقت املناسب من قبل متنوعة حيتاجون للتغذية الراجعة وقيامهم أبنشطة
البحث عن  ، وليسدور املعلم قائم على دعم الطًلب، وتعزيز جناحهم، واجنازاهتم املعلم. وابلتايل يكون

أو مقارنته بنفسه قبل  لإلتقان،حمدد  الطالب مبعيارمقارنة  ويتم لديهم،أخطائهم وجوانب الضعف 
 وليس مقارنته بغريه من الطًلب.  ذلك،

 واملعلمون،موضوع تقدمي التغذية الراجعة من الفوائد الكثرية للتعلم النشط واليت حيققها الطًلب  يعدو 
وحتديد نقاط القوة لدى  ،املرغوبةواليت من خًلهلا يستطيع املعلم التأكد من حتقيق أهداف التعلم 

 ومعرفة جوانب الضعف أو فرص التحسني ملعاجلتها والتخلص منها. لدعمها،املتعلمني 
يتم يف التعلم النشط االعتماد على  :السابقةاملعريف للمتعلم يتم اعتماًدا على اخلربات  البناء-6  

بقة بل واالعتماد عليها يف ذلك، فًل اخلربات السابقة للمتعلم وإضافة اخلربات اجلديد إىل اخلربات السا
بل يعمد التعلم النشط إىل  سابقة،ميكن أن يتم التعلم النشط دون مراعاة ملا مر به الطالب من خربات 
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 تلمس اخلربات السابقة للطالب واإلملام هبا من خًلل:
 توجيه األسئلة اهلادفة. -
هبا، املشاريع واألنشطة اليت قام  ه،نفسيطلب منه احلديث عن  مباشرة. حيثمن خًلل املتعلم  -

ذلك من أجل معرفة ما لدى الطالب من خربات  معينة. كلتصنيف أشياء  بسيطة،مبهمة  القيام
 وما لديهحدوث التعلم يعتمد على املتعلم نفسه  الطًلب ألنوابخلصوص إذا املعلم جديًدا ال يعرف 
 من خربات واستعداداته وقابليته للتعلم.

:إذا كان حدوث التعلم اجليد يتطلب استخدام  اسرتاتيجيات تقييم جيدة وموثوق هبااستخدام  -7
اسرتاتيجيات تدريس جيدة ومناسبة لعمر الطًلب واحتياجاهتم، فإن التأكد من حتقيق أهداف التعلم 
يتطلب أيًضا استخدام اسرتاتيجيات تقييم موثوق هبا من أجل احلكم على مهارات حقيقية وواقعية ، 

ب أن تكون أساليب التقييم متناسبة مع األنشطة واملهارات املختلفة للمتعلمني ، وملا كان التعلم وجي
النشط يركز يف طبيعته على اكتساب الطًلب للمهارات الواقعية الكثرية ، فإن كل مهارة من هذه 

ة التقومي املعتمد املهارات حتتاج إىل وسيلة تقييم خاصة ؛ فقد حنتاج يف أوقات معينة تطبيق اسرتاتيجي
على األداء مثل تقومي املعارض الطًلبية ، واملشاريع ،وغريها ، أحيااًن أخرى يكلف املعلم طًلبه مبهمات 
علمية حتتاج إىل التقومي ابملًلحظة مثل إجراء جتربة علمية ، ويف مواقف تعليمية أخرى البد من استخدام 

 . اسرتاتيجية الورقة والقلم يف تقومي املتعلمني

 خاصة مبهارةويؤكد الباحث هنا إىل ضرورة حتلى املعلمني بصفة عامة ومعلمي العلوم بصفة         
 وضرورة اهتمام املختلفة،واالختبارات التحصيلية أبنواعها  التقدير،وسًلمل  املًلحظة،إعداد بطاقات 

 يجياته املتنوعة بشكل مستمر.القائمني على النظام التعليمي بتدريب املعلم على كفاايت التقومي واسرتات

: يف التعلم النشط ُيكلف الطالب مبهمة أو مشروع أو فعالية ، ويتم  ماالرتكيز على اإلبداع واإلهل -8
حتديد حد االتقان أو احلد األعلى لألداء ؛وذلك حبثًا عن املستوى الرفيع الذي يؤكد على حدوث 

ة ، سواء كان ذلك بصورة مجاعية أو فردية يف بعض اإلبداع  يف أداء املهمة أو املشروع أو الفعالي
األحيان ، فالتعلم النشط ال يكتفي إبجناز أكرب عدد ممكن من املشاريع والفعاليات ، بل يبحث عن 

الذي يتوصل إليه  مااملستوى الرفيع الذي يؤكد على حدوث اإلبداع بعينه ، والذي أييت يف ضوء اإلهل
 ية  والفنية والعلمية العالية جًدا.بعض الطًلب ذوي القدرات العقل
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: التعلم الصحيح الفعال هو استخدام طرق تدريس فعالة عديدة لنجاح فرص التعلم النشط -9
مسؤولية الطًلب أنفسهم يف الدرجة األوىل ، إال أنه عند استخدام املعلم الناجح للعديد من طرائق 

كانت جتعل املسؤولية الكربى على املتعلم ، تبقى   التدريس واملدعومة ابلتقنيات احلديثة ، والسيما إذا
مهمة جًدا لنجاح التعلم النشط ،فًل جيب أن يعتمد التعلم النشط على أسلوب واحد أو طريقة واحدة 
يف التدريس ،فاملعلم الذكي هو الذي خيتار أساليبه وطرقه حسب موضوعات الدراسة وحسب 

ًضا، فأحيااًن حيتاج املعلم لطريقة احملاضرة يف التدريس احتياجات الطًلب وحسب مراحلهم الدراسية أي
لتوضيح بعض املفاهيم الصعبة أو األمور الغامضة، وأحيااًن أخرى حيتاج طريقة احلوار واملناقشة يف مواقف 
تعليمية أخرى ، وقد يتطلب املوقف التعليمي أحيااًن أخرى طرح األسئلة السابرة أو العميقة، وقد حيتاج 

معينة إىل طريقة االكتشاف أو االستقصاء أو غري ذلك من الطرائق التدريسية املختلفة اليت  يف أوقات
 تتنوع حسب املادة أو حسب املتعلمني .

تتطلب املشاريع الدراسية الناجحة إىل الرجوع إىل مشاريع أخرى ذات عالقة واخلروج  – 10
قيام الطًلب ابملشاريع البحثية املختلفة  يعد: خارج القاعات الدراسية ملشاركة اآلخرين والتعاون معهم

من أهم فعاليات التعلم النشط ، وإلمتام جناح هذه املشاريع جيب أن يرجع أصحاهبا من الطًلب إىل 
مشاريع وحبوث أخرى سابقة ذات عًلقة ؛ ،وذلك لًلستفادة منها من حيث األهداف واإلجراءات 

كي ترتبط نتائج هذه البحوث مبا توصلت إليه البحوث والعينة واألدوات والنتائج والتوصيات ، ول
 السابقة من قبل ، حيث أن العلم تراكمي ، ولكي يبدأوا من حيث انتهى زمًلئهم السابقني.

إن شعور الطالب أبنه يلهو يف أشياء  جانب اللهو الربيء يف فعاليات التعلم النشط: وجود-11
أو مشاريع مفيدة هو أحد األهداف الكثرية اليت يسعى انفعة والتسلية يف تنفيذ فعاليات أو مناشط 

األمر الذي جيعل الطالب يشعر ابلسعادة والرضا عما يقوم به وحماولة التغلب على  النشط؛إليها التعلم 
 العديد من العقبات اليت تعرتضه إلمتام املطلوب منه يف املشروع التعليمي أو الواجب املنزيل.

يهتم التعلم النشط ابلتعلم التعاوين الذي يتميز مبجموعة من اخلصائص  اوين:التعابلتعلم  االهتمام-12
 وهي:تضاف إل الفوائد اجلمة للتعلم النشط 

 التفاعل اإلجيايب بني أفراد اجملموعة. -
 املسؤولية الفردية لكل فرد يف اجملموعة. -
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 التفاعل القائم على املواجهة بني األفراد ضمن اجملموعة الواحدة. -
 تشجيع الطًلب على تنمية الثقة ابلنفس وتويل القيادة. -
 االهتمام خبطوات عمل اجملموعات. -

يهتم التعلم النشط ببناء الشخصية ابجملاالت اجلسمية والعاطفية والعقلية للطالب:  االهتمام-13
عرفية عن طريق املتكاملة للطالب فًل يقتصر التعلم النشط على فقط على االهتمام ابلناحية العقلية وامل

والوجدانية  اجلسمية،بل يهتم أيًضا ابألمور احلركية  معها،توفري مصادر املعرفة وإجياد الفرص للتعامل 
وابلتايل جيب على املعلم التنويع  البعض،والعاطفية وخصوًصا أن هذه اجملاالت الثًلثة تؤثر يف بعضها 

 ن مستوايهتا املتعددة.يف صياغة األهداف التعليمية يف جماالهتا املختلفة ضم

بعض اخلصائص والسمات األخرى للتعلم النشط مثل " دمج  (2010ويضيف عواد وزامل )     
قلة الرتكيز على نقل املعلومات وتعويضها بتطوير  أكثر،الطًلب بفعاليات تعليمية جتلب هلم استمتاًعا 

والرتكيز العايل للطًلب يكون  الكتابة،و واخنراط الطًلب يف فعاليات القراءة واملناقشة  الطًلب،مهارات 
موجًها حنو اكتشاف وجهات نظرهم وقيمهم، ابإلضافة إىل دمج الطًلب يف التفكري العايل من التحليل 

 24ص  والرتكيب والتقييم".

 اسرتاتيجيات التعلم النشط.

من أجل استيعاب  "إن اسرتاتيجيات التعلم هي جمموعة من اإلجراءات التعليمية اليت يقوم هبا املتعلم
وهي بذلك ختتلف عن اسرتاتيجيات التدريس  التعليمي،حمتوى التعلم املقدم له من خًلل املوقف 

التعليمي اليت تعرب عن خطة عمل ُترتجم إىل إجراءات وممارسات يتبعها املعلم حبيث تساعد يف حتقيق 
 (2016، واملصاحلة داف التعليمية احملددة سلفاً". )أبو احلاجاأله

إىل أنه لكي "حيقق التعلم النشط األهداف الرتبوية والتعليمية  (2006ويشري سعادة وآخرون )     
ا املعلمون فإنه البد من استخدام جمموعة من األساليب اليت يتعاون فيه فيها،والتعلمية الكثرية املرغوب 

قيق مجيع األهداف يقه حتألنه ال يوجد أسلوب واحد ميكن عن طر  . نظرًامستمرمع الطًلب بشكل 
 الطًلب من فروق فردية من ، فإنه البد من التنويع يف هذه األساليب لكي تتناسب مع ما بنياملنشودة

 ، وحىت تًلئم طبيعة املوضوع املطروح من انحية أخرى"انحية
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اسرتاتيجيات التعلم النشط أبهنا "عبارة عن مجيع  (Bonwell and Eison 1991 )ويعرف       
اليت ُتشرك التًلميذ يف أنشطة حتثهم على التفكري فيها والتعليق عليها حبيث ال يكونون فيها  األساليب

جمرد مستمعني فقط ، بل يطبقون املعرفة وحيللوهنا ويقي مون املعلومات املقدمة هلم عن طريق مناقشتها 
املعلومات املقدمة هلم  مع زمًلئهم ، حبث يكون التًلميذ املشرتكني يف أنشطة جتعلهم يفكرون كثريًا يف

 ، ويف كيفية استخدامها يف مواقف تعليمية جديدة".

( اسرتاتيجيات التعلم النشط أبهنا مجيع Mckinny ,et.al،.2004ميكين )بينما عرف    
األساليب اليت تتطلب من املتعلم القيام ببعض املهمات يف املوقف التعليمي أكثر من جمرد االستماع 

حول ممارسة املتعلم لتحدث ، واالستماع ، والقراءة ، والكتابة ، وإلقاء األسئلة والتعامل  إىل املعلم وتدور
 مع املوقف التعليمي مبختلف عناصره".

( أنه لتطبيق التعلم النشط البد من تنوع الطرق واالسرتاتيجيات املستخدمة 2000ويرى جابر )     
سرتاتيجية واحدة ،أو طريقة بعينها تطيق يف مجيع يف التدريس ،فاإلبقاء أو اإلصرار على استخدام ا

املواقف التعليمية مل يعد فعااًل ولن يتم من خًلله حتقيق كامل األهداف املنشودة ؛ حيث يعتقد الرتبويني 
أبن التنوع يف استخدام االسرتاتيجيات وطرق التدريس يزيد من دافعية الطًلب حنو التعلم ، ويؤثر أتثريًا 

نتباههم، واندماجهم ، وابلتايل جيعل الطًلب أكثر استعداًدا لتلقي التعلم ، وأضاف أن إجيابًيا يف ا
املعلمني الذين يستخدمون اسرتاتيجيات وطرق متنوعة يف عملية التدريس يبقون هم املعلمون الذين 

رتاتيجيات حيظون ابندماج الطًلب يف العملية التعليمية بدرجة أكرب من غريهم ؛ فالتنوع يف الطرق واالس
 هو مفتاح تعزيز التعلم وزايدة دافعية املتعلمني.

ربعون اسرتاتيجية خمتلفة للتعلم النشط أ (10-8، ص2016ة واملصاحل احلاج،أبو )وقد ذكرت 
 التايل:( 1.2)ميكن إمجاهلا يف اجلدول 

 
 (1.2جدول )

 اسرتاتيجيات التعلم النشط
 اسم االسرتاتيجية م اسم االسرتاتيجية م
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 أصدقاء الساعة  21 شارك  زاوج، كر،ف  1
 التصور الذهين  22 اجملموعات( نظام)شارك  زاوج، فكر، 2
 معىن الكلمة  23 زميلك، شارك اجلميع فكر، اكتب، انقش 3
 األنشطة املتدرجة  KWL  24التعلم جدول  4
 شبكة املفاهيم  25 املقابلة ثًلثية اخلطوات 5
 القراءة الفعالة 26 أوراقك(املواجهة )اكتشف  6
 التدريس التباديل  jigsaw 27جيكسو  7
 توجيه التفكري خًلل القراءة 28 الكرسي الساخن  8
 التكعيبات 29 مخاسية ملاذا؟ 9

 األسئلة واإلجاابت 30 لعب األدوار  10
 قوائم الطعام  31 القوائم املركزة 11
 تعلم ابلتعاقد(عقود التعلم )ال 32 األربعة الزوااي(األركان ) 12
 السبب والنتيجة 33 العصف الذهين  13
 داخل وخارج الدائرة 34 الرؤوس املرقمة 14
 اخلرائط الذهنية 35 أسئلة البطاقات 15
 البطاقات املروحية )اخرت بطاقة( 36 معرض التجول  16
 أرسل سؤااًل  37 الظهر ابلظهر  17
 أوجد اخلطأ. 38 خرائط املفاهيم 18
 القبعات الست.  39 يلة املوجهة املخ 19
 الذكاءات املتعددة. 40 منوذج فراير  20
اسرتاتيجية رئيسة  ةا عشر تيف اثن التعلم النشطأنه ميكن وضع اسرتاتيجيات  (2006وقد أشار سعادة )    

 وهي: 
 التعاوين.  التعلم-2الصغرية والكبرية.               اجملموعات-1
 والتعليم املستقل. املباشر،والتعليم  التعلم، خلربة، وتقدمياالقائم على  التعلم-3
 الذهين.  العصف-5املعدلة.                             احملاضرة-4
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 ذات االجتاه الواحد وذات االجتاهني. القصة-7.                                    القدوة-6
 احلالة. دراسة-9  .                                   احملاكاة-8

 األسئلة. طرح-11واملناقشة.                          احلوار-10
 األدوار. لعب-12

 :رتاتيجيات التعلم النشط تنحصر يف( أن اس2008ويف تصنيف آخر تري بدير )
 اختاذ القرار. اسرتاتيجية-2طرح األسئلة.              اسرتاتيجيات-1
 التدريس املصغر.  اسرتاتيجية-4                احلوارية.         الطريقة-3
 حل املشكًلت. اسرتاتيجية-6                  الذهين.العصف  طريقة-5
 اخلربة املباشرة.  اسرتاتيجية-8التعلم ابللعب.                 اسرتاتيجية-7
 طريقة الزايرات امليدانية. – 10التعلم ابملشروعات.           اسرتاتيجية-9

التعلم  اسرتاتيجيات- صنفوا-وقد صنف بعض املهتمني ابلرتبية والباحثني يف التعلم النشط        
 النشط حىت وصلت مئة اسرتاتيجية أو تزيد.

بنفسه معتمًدا على خرباته  املعرفة، يبنيهاويرى الباحث أنه طاملا كان املتعلم إجيابًيا ابحثًا عن          
تعلًما نشطًا بغض النظر عن اسم االسرتاتيجية أو  يعدبيئة التعلمية فإن هذا السابقة ومتفاعًًل مع ال

 الطريقة.

ونظرًا لكثرة االسرتاتيجيات املستخدمة يف التعلم النشط فإن عرض الباحث يف هذا املوضوع         
تستخدم كلها أو بعضها يف  الباحث، ومازالتسوف يقتصر على االسرتاتيجيات اليت استخدمها 

تلك املدرسة اليت هتتم بكل ما هو جديد  حبثه؛ارس الكفاح األهلية اليت سيطبق فيها الباحث جتربة مد
التعلم النشط ثقافة منتشرة لدى طًلهبا ومعلميها، وذلك أحد االسباب اليت  يعديف طرق التدريس و 

 .دعت الباحث الختيار هذه املدرسة لتطبيق جتربة البحث هبا كما سريد ذكره فيما بعد

وألن االسرتاتيجيات املستخدمة ختتلف ابختًلف املوضوع حمل التدريس وما يصلح منها ملوضوع     
أثناء عرض الدرس نفسة يف قد ال يصلح ملوضوٍع آخر ، وأيًضا ختتلف االسرتاتيجية ابختًلف املرحلة 

ا يصلح للعرض قد ؛ فما يصلح أثناء التمهيد للتدريس قد ال يصلح لعرض املادة العلمية يف الدرس وم
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ال يصلح للتقومي أو ختام الدرس ؛ من أجل هذا كله صنف الباحث االسرتاتيجيات الشائعة االستخدام 
يف املدرسة اليت سيستخدم منها أربعة اسرتاتيجيات يف تطبيق جتربة البحث حسب مرحلة شرح الدرس 

ذلك عند إعداد دليل املعلم للتدريس سواء يف التمهيد أو العرض أو اخلتام أو التقومي وقد راعى الباحث 
 التايل:(2.2)، ويتضح ذلك من اجلدول 

 (2.2جدول )
 اسرتاتيجيات التعلم النشط املستخدمة وفًقا ملراحل الدرس

 مًلحظات                   االسرتاتيجيات املستخدمة مرحلة التدريس م
1 

 التمهيد للدرس
 * املالحظة والكتابة احللقية.  

     
تستخدم اسرتاتيجية األسئلة السابرة أثناء مرحلة  

 عرض الدرس
2 

 عرض الدرس
 خرائط املفاهيم. التعاوين،التعلم  
 *جيكسو شارك،فكر .. زاوج .. 

من املمكن استخدام املعلم خلرائط املفاهيم يف 
 التلخيص واخلتام جبانب العرض

3 
 اخلتام والتقومي

 ، اخرت بطاقة.*سباق املدرب. 
 حة االختيار. لو  

تستخدم إحدى اسرتاتيجيات التقومي بعد كل هدف 
 للتأكد من حتققه وقبل االنتقال هلدف آخر 

  اسرتاتيجيات  9      اجملموع

  وموضحة يف دليل املعلم. البحث،تلك االسرتاتيجيات هي املستخدمة يف جتربة  *

 تصنيف اسرتاتيجيات التعلم النشط.
وذلك على حسب هدف التصنيف أو  عديدة؛التعلم النشط تصنيفات  ميكن تصنيف اسرتاتيجيات 

صنف  وقد (keyes, 2000( تصنيف كيس )2016) احلاج، املصاحلةالغرض منه فقد أوردت أبو 
 إىل:اسرتاتيجيات التعلم على أساس جمموعات الطًلب 

 التعلم( انقش(، )جرائد-اكتب  – )اسألوتضم بعض االسرتاتيجيات مثل  يتعلم:الصف  كل-1
 . إىل غري ذلك.املشاركة( ... )تشجيعالربتيفليو(  )تطوير

 وفرق(، املشكًلت(، )قارن )حلوتضم بعض االسرتاتيجيات مثل  صغرية:يف جمموعات  التعلم-2
 .الذهين( )العصف

 التعاوين(، )املشروعاتويضم بعض االسرتاتيجيات مثل )التعلم  والتنافسي:والتعاوين  التعلم-3
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 اجلماعية(
 )دراسة )التمثيل(، )الربهنة(، العمل(، )جمالالتجرييب: ويضم بعض االسرتاتيجيات مثل  التعلم-4

 .احلالة(
 .واملناظرة( )املناقشة القرآن(، )تعلمويضم بعض االسرتاتيجيات مثل  التقدميي: التعلم-5

( الذي 2000إىل تصنيف حيدر ) (2008الزايدي ) (،2016) احلاج، املصاحلةوأشارت أبو      
 إىل:صنف اسرتاتيجيات التعلم النشط وفقا لنشاط املعلم واملتعلم ودرجات اجملازفة 

 إىل:تصنف اسرتاتيجيات التعلم النشط وفًقا لتحركات املعلم ومستوى درجة اجملازفة  -
اسرتاتيجية فكر  الزوجية،ذات درجة جمازفة بسيطة: مثل اسرتاتيجيات التمرينات  اسرتاتيجيات-1

 املقارنة الزوجية للمًلحظات التعليمية اليت يبديها املتعلمون أثناء احلصة. دقيقة،ملدة  واكتب
 واجلماعية،مثل التكليفات لعمل املشروعات الفردية  متوسطة:ذات درجة جمازفة  اسرتاتيجيات-2

 والتدريب امليداين. وأحباث،وإشراك املتعلمني يف عمل تقارير 
وحل  الفردي،والتعلم  التعاوين،مثل اسرتاتيجيات التعلم  عالية:فة ذات درجة جماز  اسرتاتيجيات-3

 املشكًلت.

التعلم النشط وفًقا  (، اسرتاتيجيات2004، عبد اهلادي )(2006وقد صنف كل من سعادة )  
 .(3.2)كما يف اجلدول حلدود نشاط املتعلمني ومستوى اجملازفة يف نشاطهم من حيث النجاح والفشل  

 (3.2جدول )
 نيف اسرتاتيجيات التعلم النشطتص 

 المتعلمون نشيطون / درجة المجازفة عالية المتعلمون نشيطون / درجة المجازفة بسيطة 

 التوضيحية.العروض 
  صغرية.املناقشات يف جمموعات 

 العصف الذهين.
  امليدانية.الرحًلت 

 .االنشطة الكتابية داخل غرفة الصف
 .إجراء التجارب

 . لعب األدوار
 . من متعلم واحدعرض 

 عروض جملموعات صغرية 
 .قشات غري منظمة يف جمموعات صغريةمنا

 .دعوة ضيوف أصحاب خربة
 .هةنشاطات ختيلية موج

  المتعلمون غير نشيطين / درجة المجازفة عالية المتعلمون غير نشيطين / درجة المجازفة بسيطة
 أكادميًيا.كفء علمًيا أو   دعوة ضيف غري نقاش.حماضرة دون  أبكمله،عرض فيلم للصف 
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:اسرتاتيجيات التعلم النشط إىل ((Chilcoat 1999p 325ويف تصنيف اثلث صنف شيلكوت    

 ، عند إعطائهم املعلومات: مثل أسئلة املناقشة تعلم الطًلبتؤكد على تقييم  اسرتاتيجيات-1
 ، حتديد املشكًلت.كتابة االستجاابت، التلخيص     
 ، ية: مثل وضع اخلطوط حتت املفاهيمد على تفاعل املعلم مع املادة العلمتؤك اسرتاتيجيات-2

 ، الرتكيز على النقاط املهمة أثناء الشرح.توظيف املعلومات     

ويرى الباحث أنه من الصعوبة مبكان تصنيف اسرتاتيجيات التعلم النشط وفًقا لعناصر التعلم         
ة كبرية لذلك كان تركيز على أمهية كل اسرتاتيجية يف التطبيق النشط األربعة حيث أهنا متداخلة لدرج

ويف املهارات اليت تنميها ومت إدراج الفوائد واألمهية مع كل اسرتاتيجية مستخدمة تستخدم يف التطبيق 
 التجرييب هلذا البحث.

وسوف يعرض الباحث تفصياًل السرتاتيجيات التعلم النشط حسب مراحل السري يف شرح دروس 
 .55( صـ 3ما ورد سابًقا يف جدول )ج الفيزايء كمنه

 اسرتاتيجيات التعلم النشط يف مرحلة التمهيد للدرس. أواًل:

 واستثارة دافعيتهمويقصد ابلتمهيد للتدريس هو ما يبدأ به املعلم الدرس بقصد إعداد وهتيئة املتعلمني 
شاركة املتعلم للمعلم يف التعليم وحتقيق وذلك من أجل م احلالية؛وربط اخلربات السابقة ابخلربة  للتعلم،

 أهداف الدرس. 

وجيب أال تستغرق مرحلة التمهيد للتدريس فرتة طويلة حىت ال تفقد رونقها وأمهيتها ابلنسبة 
 إىل دقيقتني يف مدة زمنية ترتاوح من ميكن حتقيقهاللدرس فمرحلة التمهيد للدرس هلا عدة أهداف 

 دقائق. مخس

 يتحقق من خًلل استخدام املعلم لعدد من اسرتاتيجيات التعلم النشط التالية: والتمهيد للدرس    

 املالحظة والكتابة احللقية: اسرتاتيجية-1

تفاعل  صور،صورة أو جمموعة  فيديو،يستخدم املعلم هذه االسرتاتيجية يف مًلحظة الطًلب لـ مقطع 
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اثرهتم وربطهم مبوضوع الدرس وتتم جلذب انتباههم وإ ؛ غري ذلكإىل.. سلوك كائن حي.. كيميائي،
 وفق اخلطوات التالية:

 احللقية:خطوات اسرتاتيجية املًلحظة والكتابة  ⓿
 يقسم الطًلب جمموعات رابعية. -
 تعطى لكل جمموعة ورقة واحدة. -
 يبدأ املعلم يف عرض مقطع الفيديو أو الصورة أو ما يريد من الطًلب مًلحظته. -
تدوين مًلحظاته على املعروض أمامه ومناقشتها بصوت مسموع مع ابقي يبدأ الطالب األول يف  -

 أفراد اجملموعة.
بعد انتهاء الطالب األول ميرر الورقة لزميله الذي يضيف مًلحظاته بنفس الطريقة مع مراعاة عدم  -

 تكرار مع كتبه زميله األول من مًلحظات.
 د اخلطوات إن لزم األمر.تكرر اخلطوة السابقة حىت تعود الورقة للطالب وتعا -
حيدث نقاش بني أعضاء اجملموعة واتفاق هنائي على ما كتبوه متهيًدا للعرض أمام ابقي اجملموعات يف  -

 (2011 ذلك. )الشمريحال طلب املعلم 
يفضل أن يعمل املعلم يف هذه االسرتاتيجية مع الطًلب مع وجود مؤقت حىت ال يزداد وقت التمهيد  -

 ب أبمهية الوقت.وحىت يشعر الطًل

  أمهية وفوائد اسرتاتيجية املًلحظة والكتابة احللقية:⓿ 

يرى الباحث أن هلذه االسرتاتيجية أمهية كبرية يف التمهيد لدروس الفيزايء السيما وأن علم   
 فيديو،أو مقطع  تفاعل،أو  جهاز،أو  صورة،علم الطبيعة وال يعجز املعلم الذكي عن إجياد  الفيزايء هو

مبوضوع درسه إلاثرة ذهن الطًلب وتوجيههم حنو  مرتبطة  غري ذلكإىلجتربة جيريها أمام الطًلب ...أو 
ما سيدرسونه بعد قليل ومعرفة ما لديهم من مفاهيم قبلية أو خربة سابقة عن موضوع الدرس ومن فوائد 

 اسرتاتيجية املًلحظة والكتابة احللقية:
 ب.اكتشاف املفاهيم القبلية لدى الطًل  -
 االستماع لدى الطًلب. الناقد ومهاراتتنمية التفكري  -
 زايدة سعة أفق الطًلب وتشجيعهم على قوة املًلحظة. -
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 تشجيع الطًلب على حرية الرأي. -
 تصحيح املفاهيم اخلاطئة لدى الطًلب عن بعض مواضيع العلم.   -

 األسئلة السابرة. اسرتاتيجية-2

عند  ال تقفلة السابرة أو املتعمقة هي إحدى أمناط االسئلة اليت إىل أن "األسئ (2006يشري سعادة )
حد الطرح السطحي أو البسيط لألسئلة بل تتطلب تفكريًا أعمق من التًلميذ وإجابة أمشل وأكثر 

 صعوبة."

وهتدف األسئلة السابرة إىل تركيز انتباه املتعلمني حنو قضااي معينة ،أو قيام املتعلمني إبجراء         
وث وتقصي قضااي عديدة ومتنوعة ، ومساعدة املتعلمني على تطوير وجهات نظرهم بشكل أوسع ، حب

وعند طرح األسئلة السابرة يف بداية الدرس ومساع اإلجاابت من املتعلمني حوهلا يف نوع من املناقشة 
علم له ، ولرمبا واحلوار املتطور ، فإن املتعلم ينتظر اإلجاابت بشكل أعمق داخل الدرس وأثناء عرض امل

ال يكتفي مبا مسعه أو شاهده داخل الصف فيلجأ للبحث والتقصي بعد ذلك إلكمال معلوماته.، و 
 اي حبذا لو كان هذا البحث والتقصي بتوجيه من املعلم.

 (2006و )سعادة  (2003 )زيتونولألسئلة السابرة خصائص عند طرحها من قبل املعلم يوجزها 
 يف التايل:

  :سئلة السابرةخصائص األ⓿ 

 الوضوح يف الصياغة اللغوية والبعد عن الغموض. -
 وضوح هدف السؤال واتفاقه مع هدف أو أكثر من أهداف الدرس احملددة سابًقا. -
 مًلءمة األسئلة لقدرات الطًلب. -
 تنوع األسئلة حبيث تراعي الفروق الفردية بني الطًلب. -
 اشتمال السؤال على فكرة واحدة فقط. -
 ضرورة أن يثري السؤال تفكري املتعلم ويعمل على حتدي العقل لدية بعد طرحه من جانب  -

 املعلم.   

 : أنواع األسئلة السابرة⓿ 
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 :فة ختتلف ابختًلف غرض السؤال وهي( أنه لألسئلة السابرة عدة أنواع خمتل2006يشري سعادة)
 بل املعلم يف ضوء إجابة به السؤال الذي يطرح من ق التوضيحي: ويقصدالسؤال السابر  -

 الطًلب األولية بغرض صقل تلك اإلجابة وتوضيحها.   
 به السؤال الذي يطرحه املعلم عندما ال يستطيع الطالب التشجيعي: ويقصدالسؤال السابر  -

 اإلجابة أو جييب إجابة خاطئة وهو سؤال هدفه تصويب إجابة الطالب أو إرشاده حنو اإلجابة    
 الصحيحة.   
 به السؤال الذي يطرحه املعلم كرد فعل على إجابة صحيحة الرتكيزي: ويقصدالسؤال السابر  -

 أجل ربطها ابملوضوع املطروح أو بدرس سابق أو ربط اجلزئيات مع بعضها للخروج ، من   
 بتعميم.   
 احباألسئلة السابرة احملولة: ويقصد هبا األسئلة اليت يطرحها املعلم على طالب آخر غري ص -

 الفكرة األولية أو اإلجابة الصحيحة وذلك من أجل توسيع إجابة زميلة وإثرائها أو إضافة   
 وجهات نظر أخرى للموضوع.   
 وهو السؤال الذي يطرحه املعلم على الطًلب ملناقشة  الناقد:السؤال السابر التربيري أو  -

 ايدة الوعي الناقد ليهم لتربير إجابةحتديد السبب األكثر فاعلية وز  منطقية، أوالسبب األكثر    
 معينة.   

ولعل ما يعيننا اآلن يف مرحلة التمهيد للدرس هو ذلك النوع األسئلة السابرة املسمى ابلسؤال      
 السابر الرتكيزي.

( عدة تصنيفات لألسئلة يرى الباحث ضرورة التعرض إليها حىت نعرف 2003وقد أورد زيتون )     
سابرة من هذا التصنيف وخصوًصا أهنا ستستخدم كثريًا يف التجربة التطبيقية للبحث يف موقع االسئلة ال

 مرحليت التمهيد وعرض الدرس.
 تصنيف األسئلة وفًقا ملستوايهتا: ويقصد هبا تصنيف األسئلة وفًقا ملستوى التفكري الًلزم أواًل:

 لًلستجابة. وهي تنقسم إىل: 
 واسع. مغزىسئلة ذات ضيق وأ مغزىذات  أسئلة-1
 جتميعية وأسئلة متشعبة. أسئلة-2
 تعتمد على العمليات العقلية وهي تنقسم إىل: أسئلة-3
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 حقائقية. أسئلة-أ
 جتريبية. أسئلة-ب
 إنتاجية. أسئلة-ج

 د أسئلة تقوميية.
تصنيف االسئلة وفًقا لوظيفتها: ويقصد بوظيفة السؤال الدور الذي يقوم به وفًقا هلدف املعلم  اثنًيا:

 ثناء سري الدرس لزايدة فعالية التفاعل العقلي داخل حجرة الصف الدراسي وهي تنقسم إىل: أ
 تركيز. أسئلة-1
 امتداد. أسئلة-2
 ارتفاع. أسئلة-3
 أتسيس. أسئلة-4
 تعزيز. أسئلة-5

 ( نقًًل عن مور ويصنفها إىل:2003وهناك تصنيف آخر لألسئلة وفًقا لوظيفتها أورده زيتون )
 ًلمة.ال األسئلة-1
 احملفزة. سئلةاأل-2
 األسئلة السابرة. -3

أسئلة ذات مغزى واسع وفًقا  تركيز وهيوعليه فإن األسئلة السابرة حسب وظيفتها فهي أسئلة 
 ملستواها.

 اسرتاتيجيات التعلم النشط يف مرحلة عرض الدرس. اثنًيا:

ى التعليمي على الطًلب أبي مرحلة عرض الدرس هي املرحلة اليت تلي التمهيد ويقصد هبا عرض احملتو 
طريقة أو أسلوب لتحقيق عدد من األهداف التعليمية املرصودة واملخطط هلا سلًفا، ويستخدم املعلم يف 

 تطبيق جتربة البحث إحدى االسرتاتيجيات الثًلثة التالية عند عرض الدرس:

 التعاوين: التعلم-1
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 :مفهوم التعلم التعاوين ⓿

فيها الطًلب إىل  تعلم، يقسمتعلم التعاوين على أنه "اسرتاتيجية ( ال2011) علىيعرف        
مًعا لتحقيق التعلم وتكون فيها عًلقة ارتباطية بني حتقيق الفرد ألهدافه وأهداف  جمموعات، يعملون

 اآلخرين، ويعمل اجلميع على الوصول للحد األعلى للتعلم سواء للفرد أو لآلخرين." 

( على أنه " اسرتاتيجية تدريس تتمحور 2001( نقًًل عن )احليلة 2009بينما عرفه الصيفي )     
ص  حول الطالب حيث يعمل الطالب ضمن جمموعات غري متجانسة لتحقيق هدف تعليمي مشرتك."

181 

( أن التعلم التعاوين "أسلوب تعلم يتم فيه تقسيم التًلميذ إىل جمموعات 2009وأضاف الصيفي )     
، دأفرا 6-4عدد أفراد كل جمموعة من  (، يرتاوحم مستوايت معرفية خمتلفةصغرية غري متجانسة )تض

والتعريف األخري هو     181ص  ويتعاون تًلميذ اجملموعة الواحدة يف حتقيق هدف أو أهداف مشرتكة."
 ما يقصده الباحث للتطبيق يف التجربة التطبيقية هلذا البحث.

 العناصر األساسية للتعلم التعاوين: ⓿

 العناصر-حددوا-( 2010)و   بدوي  (2005)مجل  النصر، ، أبو(2014) عامر، املصريل من حدد ك
 يف:األساسية للتعلم التعاوين 

املتبادل اإلجيايب: حيث يكون كل طالب يف اجملموعة مسؤواًل عن عمله كفرد ومسؤواًل عن  االعتماد-أ
 األهداف اليت تسعى اجملموعة إىل حتقيقها.األمر الذي يدفع األفراد حنو حتقيق  اجملموعة؛عمل غريه يف 

واملقصود به التزام كل فرد يف اجملموعة بتقدمي املساعدة والتفاعل اإلجيايب  لوجه:املباشر وجًها  التفاعل-ب
، واالشرتاك يف استخدام مواد التعلم وتقدمي املساعدة والدعم وجه مع زميل آخر يف نفس اجملموعةوجًها ل

 بعضهم لبعض.من أفراد اجملموعة 

ونقصد به املسؤولية امللقاة على عاتق كل فرد يف اجملموعة يف إجناز  واجلماعية:الفردية  املسؤولية-ج
بل ميكنه االستعانة ابآلخرين يف اجملموعة  املهمة،وأال يعتمد على غريه يف إجناز تلك  إليه،املهمة املوكلة 

 .تلك املهمةفقط عند عجزه التام عن إجناز 



52 
 

وهذه تشري إىل املهارات البني شخصية والتعاونية املطلوبة للعمل مع  للمجموعة:الذاتية  راتاملها-ح
 اآلخرين بنجاح.

 أهدافهم،وهذه تتمثل يف حتليل أعضاء اجملموعة ملدى جناحهم يف حتقيق  اجملموعة:عمل  معاجلة-خ
إلعطاء التغذية الراجعة ألفراد  وقد يتدخل املعلم هنا بينهم،ومدي حمافظتهم على العًلقات التعاونية يف 

 اجملموعة.

 أنواع اجملموعات يف التعلم التعاوين: ⓿

 أنواع  من اجملموعات يف التعلم التعاوين: ( أنه هناك ثًلثة 2008بدير ) ( و 2009بني  كل من الصيفي )

احدة إىل عدة وهي اجملموعات اليت قد تدوم من حصة صفية و  الرمسية:التعليمية التعاونية  اجملموعات-أ
ويعمل الطًلب فيها مًعا للتأكد من أهنم أمتوا بنجاح املهمة التعليمية  كامل،أسابيع أو حىت فصل دراسي  

 اليت ُأسندت إليهم.

التعليمية التعاونية غري الرمسية: وهي جمموعات ذات غرض خاص تدوم من بضع دقائق  اجملموعات-ب
 أثناء التعليم املباشر.يف يستخدم هذا النوع من اجملموعات إىل حصة دراسية وهدفها إجناز مهمة بسيطة و 

هبا اجملموعات طويلة األجل اليت قد تدوم لفرتة عام  األساسية: ويقصدالتعليمية التعاونية  اجملموعات-ج
كامل أو تدوم حىت يتخرج أعضاؤها، وهي جمموعات غري متجانسة وذات عضوية اثبتة وغرضها الرئيس 

 بتقدمي الدعم واملساندة والتشجيع الذي حيتاجون إليه إلحراز النجاح األكادميي. أن يقوم أعضاؤها 

 دور املعلم يف التعلم التعاوين: ⓿

على الرغم  الصف،ال جيب إغفاله يف جناح اسرتاتيجيات التعلم التعاوين داخل  مهمللمعلم دور 
معلم حاذق يفهم جيًدا أبعاد  دون وجود إال أنهمن أن االسرتاتيجية تقوم يف األساس على الطًلب 

 ويؤكد السبحي، قسامية تطبيقها،وأهداف التعلم التعاوين فلن حتقق هذه االسرتاتيجية اهلدف من 
 ( على هذا الدور يف التايل:2010)
 إيصال مفهوم التعلم التعاوين للطًلب على أنه قيمة ومهارة يف نفس الوقت. -
 مناسب. ضبط الطًلب داخل الصف ليوفر مناخ صفي -
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، ومن انحية أخرى بيق دون زايدة أو تفريط من انحيةضبط الوقت وحتديده ليكون كافًيا للتط -
 ليشعر الطًلب بقيمة الوقت.

 التعزيز املستمر للطًلب خللق من احلماس والتشجيع الصحي. -
 إعًلء روح العمل اجلماعي دون إمهال املسؤولية الفردية. -
 واملراجعة وتقدمي االقرتاحات. تشجيع الطًلب على التلخيص -
 تقدمي التغذية الراجعة للطًلب يف الوقت املناسب. -

 أمهية وفوائد التعلم التعاوين ⓿
 ( على أمهية التعلم التعاوين يف النقاط التالية:2009الصيفي )( و 2008تؤكد كل من بدير )  
 توفر آليات التواصل االجتماعي اجليد. -
  مراعاة الفروق الفردية -
 خلق جو وجداين إجيايب خاصة للطًلب الذين ال يرغبون يف املشاركة. -
 التخفيف من اجلو السلطوي يف الصف. -
 .مهموضوح األدوار وامل -
 الواضح الذي يضيفه التعلم التعاوين على الصف.  النظام اجلماعي  -

 شارك. –زاوج  –فكر  اسرتاتيجية-2

 ذلك أبوللتغلب على سلبيات طريقة احملاضرة كما ذكرت  شارك –زاوج  –ابُتكرت اسرتاتيجية فكر 
الطريقة مت ابتكارها بعد سلبيات طريقة احملاضرة التقليدية واليت  إن هذهبقوهلا  (2016واملصاحلة )احلاج 

أن عدًدا قليًل من  وجيد املعلم طًلبهما يسأل  الكليات. وكثرياعادة ما تستخدم لألعداد الكبرية يف 
، وأحيااًن ال جيد طالًبا أو متطوًعا يريد أن يشارك وابخلصوص إذا مل جيد الطالب احلافز الطًلب يشارك

 القوي للمشاركة.

شارك كما يتضح من امسها هي اسرتاتيجيات التعلم النشط اليت  –زاوج  –واسرتاتيجية فكر 
لزوجي واملناقشة بني تسمح للطًلب ابلتفكري الفردي عند طرح املعلم لسؤال أو قضية معينة مث التفكري ا

 كل طالب وزميله مث مشاركة األفكار مع اجملموعة.
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 شارك: –زاوج  –مميزات اسرتاتيجية فكر  ⓿

(إىل عدد من الفوائد  2008( و الزايدي )  2016احلاج و املصاحلة )  و أبو( 2010بدوي )أشار كل من 
 االسرتاتيجية:اليت تعود على املتعلم واملعلم يف نفس الوقت عند استخدام هذه 

 يستطيع املعلم تطبيق االسرتاتيجية أبي عدد من الطًلب. -
 انشغال الطًلب بشكل نشط يف التفكري. -
 يصبح الطالب أكثر تركيزًا يف التفكري عندما يفكر مع شريك. -
 ال حتتاج االسرتاتيجية ملواد معينة بعينها بل من املمكن أن تدمج بسهولة يف الدروس. -
 مبعظم التفكري الناقد بعد الدرس الذي يتاح للطًلب فيه الفرصة ملناقشة ومراجعةاالحتفاظ  -
 املوضوع.  
 من خًلل مناقشات الطًلب بعضهم بعًضا. والتفاهم؛ الشخصي،تعزيز االتصال  -
 ألن كل الفعالية؛تزداد  الزوجي، حيثوذلك من خًلل العمل  احليوية؛ُتكسب املتعلمني  -

 متحدث أو مستمع وكذلك من خًلل املشاركة مع ابقي املتعلمني ابألفكار من املتعلمني إما   
 والتعليقات.    

 تتيح الفرصة أمام الطًلب للتعلم من أخطائهم يف جو يشوبه التفاهم.  -
 ، كما تساعد الطًلب على بناء وتنمي مستوايت التفكري العليا ابلتحصيل،تزيد من الوعي  -

 اهتم الثنائية واجلماعية.معارفهم من خًلل مناقش    
 تزيد من دافعية املتعلمني للتعلم وتنمي الثقة يف نفوسهم، وتعطي الفرصة للجميع للمشاركة. -

 شارك. –زاوج  –خطوات اسرتاتيجية فكر  ⓿

إىل أنه ميكن تلخيص  (2016واملصاحلة ) وأبو احلاج( 2010بدوي )( و 2008أشارت الزايدي )
 النقاط التالية: خطوات هذه االسرتاتيجية يف

 التفكري: مرحلة-1
يفكر كل طالب  الطًلب،يطرح املعلم سؤااًل على  رابعية،بعد تقسيم الطًلب إىل جمموعات ثنائية أو 

 السؤال ذهنًيا أو كتابًيا يف النموذج املعد لذلك أو يف ورقة يعدها الطالب. عنيف اإلجابة 
ال تتجاوز دقيقتني وال تقل عن عشر ثواين وال  يفكر كل طالب مبفرده يف املوضوع أو القضية ملدة
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 يتحدث الطالب مع أي طالب آخر وال يطلب املساعدة من أحد.
 املزاوجة: مرحلة-2

طالب يطرح فكرته األفضل  أفكارمها، وكلبعد ذلك يطلب املعلم من كل طالبني يف اجملموعة مناقشة 
 دة دقيقتني ويتفقان على إجابة واحدة.لزميله اآلخر وسبب اختياره هلذه الفكرة أو اإلجابة مل

مث بعد ذلك كل جمموعة ثنائية تشارك فكرهتا مع اجملموعة الثنائية األخرى موضحني سبب اختيارهم 
 هلذه اإلجابة أيًضا خًلل دقيقتني لكل جمموعة.

 املشاركة: مرحلة-3
جملموعات وأسباب بعد ذلك كل جمموعة تشارك عندما حيني دورها لعرض ما اتفقت عليه أم ابقي ا

ومن املمكن أن يستخدم املعلم اسرتاتيجية  للمجموعة،اختيارهم له وذلك عن طريق تعيني متحدث 
 الرؤوس املرقمة يف هذه اخلطوة لتقييم الطًلب.

أهنما  – يرى-شارك - زاوج- التعاوين، فكرويرى الباحث أنه بعد عرض اسرتاتيجيات التعلم       
سبة للتنفيذ يف املدرسة حمل جتربة البحث وأيضا مناسبتني ملادة الفيزايء وذلك من االسرتاتيجيات املنا

 كبرية،ال حيتاجان إىل مساحة فصول   اخلطوات،حمددات  التنفيذ،ألهنما ال حتتاجان لوقت طويل يف 
 إىل مناسبتهما للطًلب يف املرحلة الثانوية. الفيزايء، ابإلضافةمناسبتان ألهداف تدريس 

 خرائط املفاهيم. يةاسرتاتيج-3

 مفهوم خرائط املفاهيم:⓿ 

خرائط املفاهيم هي إحدى اسرتاتيجيات التعلم النشط اليت تستخدم يف مراحل التعليم العالية مثل 
يف تلخيص مفردات ومفاهيم درس  مهماملراحل املتوسطة والثانوية واجلامعية بشكل أكرب ملا من دور 

 حد ما.انته يف شكل واحد بسيط إىل طويل نسبًيا وتوضيح العًلقة بني مكو 

وتعرف خرائط املفاهيم على أهنا" وسيلة لتوضيح الروابط بني املصطلحات أو املفاهيم اليت        
يبنيها الطالب من خًلل ربط املفاهيم واملصطلحات خبطوط تشري إىل العًلقة بني  املقرر،يغطيها حمتوى 

تطويرها من قبل الطًلب إقامة عًلقات ذات معىن بني كل جمموعة من املصطلحات املرتبطة ويتطلب 
 (.256 ، ص2010 )بدوي." قطع املعلومات
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توضح  األبعاد،( على أهنا " رسوم ختطيطية ثنائية 2016) احلاج، املصاحلة تعرفها أبوبينما      
ذه الفروع من واملستمدة من البناء املفاهيمي هل املعرفة،العًلقات املتسلسلة بني مفاهيم فرع من فروع 

   102ص  املعرفة."

 املفاهيم،ويرى الباحث أن خريطة املفاهيم عبارة شكل تسلسلي قد يكون معقًدا أو بسيطًا من      
تبدأ مبفهوم أساسي ومتتد مبجموعة من املفاهيم الفرعية وتنتهي مبجموعة من األمثلة التوضيحية على 

 املفاهيم بشكل موجز.  والروابط بنيًلقات ويستخدمها لتوضيح الع الفرعية،هذه املفاهيم 

 مكوانت خريطة املفاهيم:⓿ 

 :رئيسةتتكون خرائط املفاهيم من أربع مكوانت 
لألشياء، تصورات ذهنية يكوهنا الفرد  للظاهرة، أوبناء عقلي ينتج من الصفات املشرتكة  املفهوم:-1

 املفهوم داخل شكل بيضاوي أو دائري أو مربع. ويوضع
لربط: وهو كلمة أو جمموعة كلمات تستخدم للربط بني مفهومني أو أكثر مثل ترتكب من ا كلمة-2

 وتوضع على اخلط الواصل بني املفهومني. إخل،...أو تنصف إىل ...
 وهي وصلة بني مفهومني أو أكثر من التسلسل اهلرمي ومتثل يف صورة خط عرضي. العرضية: الوصلة-3
 اخلريطة. )شريفو مكوانت حمدد تعرب عن أمثلة للمفاهيم يف وهي أحداث أو أفعال أ األمثلة:-4

2011)   

 أشكال خرائط املفاهيم:⓿ 

 :أشكال خلرائط املفاهيم هي ( أربعة244 ، ص2008) أورد عطية 
 الشكل اهلرمي.  -
 املتسلسلة(. )اخلريطةالشكل التسلسلي  -
 اجملمعة(. )اخلريطةالشكل اجلمعي  -
 اخلريطة العنكبوتية. -
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 األخطاء الشائعة عند بناء خرائط املفاهيم: ⓿ 

يوجد عدد من األخطاء الشائعة لدى املعلمني سواء عند بناءهم أو استخدامهم خلرائط املفاهيم يف 
أن املعلمون  (2014اجلبني ) يذكر أبوالتدريس أو عند تصويب وتصحيح خرائط املفاهيم للطًلب حيث 

 ا يف:يقعون يف عدد هذه األخطاء اليت حيصره
 (. غري ذلكاملفهوم داخل دائرة أو شكل بيضاوي أو......إىل )وضعحتديد املفهوم إبطار  عدم-1
 (. غري ذلكإىل املثال إبطار )وضع املثال يف دائرة أو شكل بيضاوي أو......إ حتديد-2
 ترتيب املفاهيم من األعم إىل األقل عمومية. عدم-3
 أو الوصًلت العرضية. إكمال اخلريطة بوضع كلمات الربط عدم-4
 عبارات بطوهلا بداًل من املفاهيم وهذا اخلطأ أكثر شيوًعا لدى الطًلب. استخدام-5

 أمهية وفوائد خرائط املفاهيم: ⓿

فمن خًلهلا يستطيع  يفكر،خلرائط املفاهيم أمهية كبرية ليس فقط للطالب أو للمعلم بل لكل إنسان 
 احلاج، املصاحلةأبو  وضيح العًلقة بني مكوانته، وتؤكدنسان تلخيص أفكاره حول موضوع ما، وتاإل
 ( على فوائد خرائط املفاهيم ابلنسبة للمتعلم واملعلم:2016)
 للمتعلم تساعده على: ابلنسبة-أ

 التفكري بعمق وزايدة التذكر  -
 حل قضااي التعليم التقليدية املبنية على احلفظ والتذكر. -
 تنمية مهارات التفكري العليا. -
 زايدة قدرة املتعلم على نقل وتصنيف املعلومات وزايدة التواصل بينهم. -

 للمعلم تساعده على: ابلنسبة-ب
 تصميم أنواع متعدد من التطبيقات التعليمية. -
 اكتشاف سوء فهم املفاهيم عند بعض املتعلمني. -
 صياغة األسئلة واالختبارات وأسئلة املقابلة الشخصية. -
 لكيفية عرض العًلقة بني األفكار املهمة وخطط الدروس. مد املعلم مبرشد -
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 خطوات العمل ابسرتاتيجية خرائط املفاهيم:⓿ 
يف البداية حيتاج الطًلب ملعرفة كيفية بناء خرائط املفاهيم ومكوانهتا وأشكاهلا فًل أبس أن يقوم املعلم 

يف حصة إضافية حىت يتضح  بعرض التايل على الطًلب يف أول حصة تستخدم فيها خرائط املفاهيم أو
 اتلية:مفهوم خرائط املفاهيم لديهم جيًدا وال مانع من التذكري به عند احلاجة لعدة حصص 

 يعرض املعلم على الطًلب جمموعة من املفاهيم املألوفة هلم. -
 يطلب املعلم من الطًلب أن يكتبوا مفاهيم أخرى ذات عًلقة ابملفاهيم السابقة. -
 الطًلب أن يرتبوا املفاهيم السابقة من االكثر عمومية إىل األقل عمومية. يطلب املعلم من -
 يطلب املعلم من الطًلب ان يكتبوا املفهوم األكثر عمومية على ورقة بيضاء حماط بدائرة أو -

 مربع.    
 خيرب املعلم الطًلب أن يربطوا املفاهيم مع بعضها حبيث يرتبط كل مفهومني مًعا بسهم حبسب -

 رجة العمومية.د   
 يطلب املعلم من الطًلب أن يضعوا كلمات دالة على السهم بني املفهومني. -
 يوضح املعلم من الطًلب أن خريطة املفاهيم جيب أن تبدأ مبفهوم رئيسي يف القمة مث مفاهيم -

 عامة مث األقل عمومية مث مفاهيم خاصة تنتهي أبمثلة وهكذا.   
 عرض كل جمموعة خريطتها على ابقي الصف.يطلب املعلم من الطًلب ان ت -

، وبعد ذلك فقط يطرح املعلم و مرتني حىت يتقن الطًلب املوضوعُتكر ر هذه العملية مرة أ      
املوضوع ويطلب من كل جمموعة شرحه يف خريطة مفاهيم أو إن كان بعد جزئية معينة من الشرح يطلب 

 التلخيص يف خريطة مفاهيم. 

 ائط املفاهيم:معايري تصحيح خر ⓿ 
، يتم من خًلهلا حتقيق على بناء ومكوانت اخلريطة نفسها هناك معايري لتصحيح خرائط املفاهيم تعتمد

، كما يتم من خًلهلا التأكيد يجيات خرائط املفاهيم يف التدريسأكرب قدر من أهداف استخدام اسرتات
وحيددها  هذه املعايري (73 ، ص2014أبو اجلبني )يذكر  املفاهيم، حيثحيح خلرائط على البناء الص

 :ت أو العًلمات لكل معيار كما يليابلدرجا
 وتعطى درجة واحدة لكل عًلقة صحيحة بني مفهومني موصل بينهما خبط. العًلقات:-1
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 حيث تعطي مخس درجات لكل تسلسل هرمي صحيح موضح يف اخلريطة. اهلرمي: التسلسل-2
لكل وصلة عرضية تصل بني جزء وآخر من التسلسل حيث تعطى عشر درجات  العرضية: الوصًلت-3

 اهلرمي للمفهوم.
بدائرة وتعطى درجة واحدة لكل مثال أو حدث صحيح وجيب أال حتاط األمثلة  واألحداث: األمثلة-4
 إطار. أو

 :(Jigsaw)جيكسو  اسرتاتيجية-4

ل الدكتور إليوت اسرتاتيجية جيكسو أحد اسرتاتيجيات التعلم النشط اليت مت ابتكارها من قبتعد 
وذلك هبدف القضاء على العنصرية أو التمييز العنصري بني  تكساس؛يف جامعة  1971أورنسون عام 

هبم املنوطة  املهامويتكامل الطًلب أثناء العمل هبذه االسرتاتيجية يف أداء ، الطًلب يف هذه الفرتة
ة فإن ابقي الطًلب أيًضا ال يقلون فإذا كان أحد الطًلب دوره ضروري يف اجملموع بفعالية، ويتشاركوا

ة هلذه االسرتاتيجية أيًضا هو تغطية أكرب قدر ممكن همأمهية عنه يف نفس اجملموعة. ومن األهداف امل
 (2016 احلاج، املصاحلة )أبومن معلومات الدرس يف وقت قصري. 

 جيكسو فوفص يف جيد بشكل تعلموا الطًلب أن إىل الطريقة هذه تطبيق نتائج أشارت وقد     
(Jigsaw )الصف يف الطلبة من وغريهم اجملموعة أفراد بني والوائم الود تكون الدراسة هناية يف ولوحظ 

 يف إجيابية نتائج الطريقة هذه أعطت وابختصار، ابلدراسة، البدء قبل احلال عليه كان  مما أكرب بدرجة
 الشخصية احلواجز وحتطمت اجلماعي والعمل التعاون على الطًلب وشجعت واالجتاهات التحصيل

 (2005 )احليلةالطًلب  بني

 خطوات اسرتاتيجية جيكسو: ⓿ 
 ضروري شرط )وهو متجانسة غري طًلب 6-5 من مؤلفة جمموعات إىل الطًلب تقسيم - 

 أمهية ذات أهنا املعلم يرى أخرى فردية فروق أي أو القدرات يف التجانس عدم يكون فقد    
 .(مثًلً  الطًلب بني القبلية العنصرية مثل ابلغة،    
 الطًلب( عدد=  الفقرات )عدد فقرات. 6- 5 إىل الدرس املعلم حمتوى يقسم -
 ويفضل اجملموعات بقية مث ومن الواحدة اجملموعة يف الطًلب عدد على املعلم الفقرات يوز ع -
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 .جمموعة كل  يف احملددة وفقرته الطالب اسم موضحاً  بورقة حتدد أن   
 الفقرة. لقراءة كافًيا  وقًتا الطًلب مجيع ملعلميعطي ا  -
أخرى )جمموعات  جمموعات بتشكيل جمموعة كل  من ذاهتا الفقرة لديه طالب كل  من يطلب املعلم -

 .اخلرباء(
 احملددة الفقرة حول األفكار املناقشة وتبادل يف اجملموعات اجلديدة على املعلم الطًلب يشجع -

 .األصلية جمموعاهتم يف لزمًلئهم الفقرة هذه تدريس كيفية  على وأن يتفقوا الستيعاهبا،
 .األصلية جمموعاهتم إىل العودة الطًلب املعلم من بعد ذلك يطلب -
 زمًلئه يف ويشجع بقية تعل مه عما اجملموعة يف ويعلم زمًلءه أن يشرح طالب يطلب املعلم من كل -

 .األسئلة بطرح نفسها اجملموعة
 احلاج، املصاحلة )أبو .قصري اختبار خًلل من الطًلب املعلم مجيع يقي م النقاش، وبعد هنايةأخريًا  -

2016) 

 (Jigsawجيكسو )فوائد اسرتاتيجية  ⓿
يرى الباحث أن للعمل داخل الصف ابسرتاتيجية جيكسو يعود بعدد من الفوائد على املتعلمني سواء   

 ك من الفوائد الكثرية التالية:يف اجلانب املعريف أو الوجداين أو االجتماعي ويتضح ذل
 اجلماعي. والعمل التعاون على الطًلب ، تشجيعتنمية تقدير الذات -
 الطًلب. والقضاء على بعض احلواجز العنصرية إن وجدت بني الشخصية احلواجز حتطيم - 

 التخلص من سلبية بعض الطًلب داخل الصف. -
 للتعلم. القضاء على امللل وجعل املادة التعليمية مثرية -
 تنمية اجلانب القيادي لدى الطًلب. -
 تشجيع الطًلب على حتمل املسؤولية. -
 تنمية مهارات التفكري العليا لدى الطًلب. -
 تنمية مهارات التواصل لدى الطًلب وتشجيعهم على حرية الرأي. -
 زايدة الثقة واالحرتام بني الطًلب من خًلل تقبل التوجيه واالرشاد من زمًلئهم. -
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 اسرتاتيجيات التعلم النشط يف مرحلة يف ختام وتقومي الدرس. اثلثًا:

 سباق املدرب. اسرتاتيجية-1

اسرتاتيجية سباق املدرب من اسرتاتيجيات التعلم النشط اليت تعتمد بشكل أساسي على الطًلب  دتع
اآلخر وفق فهمه  ليس فقط يف التنفيذ بل يف التقومي أيًضا حيث يقوم أحد الطًلب بتقومي إجابة زميله

جيب على املعلم أن يوجه الطًلب  أبكمله؛ حيثللدرس ووفق مبادئ معينة يعطيها املعلم للصف 
وابلتايل فهي تساعد على النقد البناء  لزميلة،لكيفية ممارسة مهارة التدريب وليس إعطاء اإلجابة جاهزة 

 وتقبل الرأي لدى الطًلب. 

 أزواج،ثنائيات أو  إىلاملدرب داخل الصف تقسيم الصف  ويتطلب تنفيذ اسرتاتيجية سباق      
، ويستخدم كل ثنائي ورقة واحدة وقلم ابلكتف( )الكتفحبث جيلس كل ثنائي متجاورين ابلكتف 

واحد لتدوين اإلجاابت، ومن املمكن أن يتم تنفيذ االسرتاتيجية بدون أوراق أو أقًلم بل تتم اإلجابة 
 شفهًيا.

 باق املدرب:خطوات اسرتاتيجية س ⓿
ومن املمكن كتابة جمموعة  .فقط واحدة إجابة لكل سؤال منها عدة أسئلة أو سؤااًل أو املعلم يطرح-1

 األسئلة يف ورقة وتعطى ورقة واحدة لكل ثنائي.
 املعلم من سيبدأ ابإلجابة أواًل وينتظر الطًلب إشارة البداية من املعلم. حيدد-2
 املشكلة والتفكري بصوت مسموع.حل السؤال أو  إلجابة عنالطالب األول اب يقوم-3
 والتحية لزميله يف اآلخر ابملراقبة والتشجيعالطالب األول للسؤال يقوم الطالب  إجابة أثناءيف -4

 حالة ما إذا كانت اإلجابة صحيحة.     
 ذا وإ خاطئة،والتدريب لزميله يف حالة ما إذا كانت اإلجابة  ابلتوجيه،الطالب الثاين  يقوم-5

 االتفاق على اإلجابة يقوم وهكذا، وعندمل يعرف يبدأ يف إعطائه بعض مفاتيح اإلجابة     
 الطالب األول بتدوينها يف الورقة.    

 بعد ذلك الثنائي إىل السؤال التايل ولكن تنعكس األدوار فيبدأ الطالب الثاين يف ينتقل-6
 شجع أو يدرب ويوجه ويقوم وهكذا.اإلجابة والتفكري بصوت مسموع والطالب اآلخر ي     
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 اخلطوات مرة أخرى حىت ينتهي الطًلب من مجيع األسئلة أو يطلب املعلم تعاد نفس-7
 .(2011 التوقف. )الشمري    

 :لوحة االختيار اسرتاتيجية-2

 فباإلضافة لكوهنا االختيار،من االسرتاتيجيات الرائعة يف تقومي األهداف التعليمية اسرتاتيجية لوحة 
اسرتاتيجية يقوم الطًلب فيها بتقسيم العمل بينهم والتناغم يف أدائه، فهي ختلق جًوا من التنافس الشريف 

هذا  الدراسي، كلبني اجملموعات داخل الصف إذا وضع املعلم القواعد املنظمة للعمل داخل الصف 
 ابإلضافة إىل تشجيع الطًلب على التقومي الذايت.

   الشهرية اللعبة من مشتقة اسرتاتيجية "هياالختيار  ( إىل أن اسرتاتيجية ألواح2015ويشري ضياء أمحد )       
Tic-Tac-Toe بـ  نسميها ما أوX-O  .واألعمدة. الصفوف عدد تعديل ميكن وابلطبع خًلاي، تسع حتوي لوحتها فإن 

 األسهل، هو األول الصف (،قطرايً  أو ايً عمود) ما هبا لتنفيذ خًلاي ثًلثة وخيتاروا جمموعات ضمن الطًلب يعمل أن وفكرهتا
 الصغار للطًلب إلمتامه ابلنسبة أايم عدة يستغرق أن وميكن األصعب هو السفلي والصف قليًلً، أصعب األوسط الصف
 قاتالبطا تستخدم فقد سًنا األكرب للطًلب وابلنسبة ألوان. أو برسوم البطاقات ترميز ميكن فإنه بعد، القراءة يتعلموا مل الذين

هم ة ألداء كاملة  تعليمات تقدمي يتم احلالتني، كلتا  ويف الصف. غرفة من ما انحية أو ما َمهم ة لتعيني كلمات
َ
 املكان يف امل

 يوج ه" أبن للمعلم تسمح االختيار لوحة فإن أخرى، وبكلمات نفسها. االختيار لوحة يف وليس الطًلب، فيه يعمل الذي
 فقط."" الطًلب حركة

 رتاتيجية لوحة االختيار:خطوات اس⓿ 
 املعلم بدقة نواتج التعلم املطلوبة من الدرس. حيدد-1
 املطلوبة يف لوحات االختيار. املهاماملعلم  يرتب-2
 املعلم مهمة مشرتكة جلميع الطًلب ويضعها يف منتصف لوحة االختيار. خيتار-3
وذلك  املهاماملشرتكة ضمن هذه  على أن تكون املهمة همالطالب أو اجملموعة إبكمال ثًلث مم يقوم-4

 املعروفة. X-Oبشكل رأسي أو أفقي أو قطري كما يف لعبة 

وجيب على املعلم هنا أن يكون على علم اتم مبيول واستعدادات ومهارات الطًلب وقد يستعني 
تيار يف اسرتاتيجية لوحة االخ املهام املختلفة؛ ألنيف ذلك مبلفات الطًلب الشخصية أو بياانت التقومي 

جيب أن تُبىن على أساس ميول واهتمامات ومستوايت الطًلب. وقد يبين املعلم أكثر من لوحة اختيار 
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ويف نفس الوقت عدم ملل الفائقني أي مراعاًة للفروق الفردية  املتعثرين،خمتلفة املهمات وذلك ملساعدة 
 (2011 الطًلب. )الشمريبني 

 لوحة االختيار: املدرب،أمهية وفوائد اسرتاتيجيتا سباق ⓿ 

لوحة االختيار عدد من الفوائد يف التعلم النشط تعود هذه  املدرب،يرى الباحث أن السرتاتيجيتا سباق 
 الفوائد:الفوائد على الطالب يف عدة جوانب منها االجتماعي واملعريف والوجداين ومن هذه 

 تنمية مهارات االتصال لدى الطًلب. -
 قت واستثماره.تدريب الطًلب على إدارة الو  -
 تشجيع الطًلب على تقبل النقد البناء ومساع اآلخرين. -
 تشجيع الطًلب على التقومي الذايت. -
 تدريب الطًلب على مهاريت التوجيه واالرشاد. -
 تنمية مهارة التعلم الذايت لدى الطًلب. -
 تنمية عادة ومهارة الشكر والثناء والتشجيع لآلخرين يف مواقف معينة. -
 مية مهارة مهارات التفكري العليا لدى الطًلب.تن -

 اخرت بطاقة )البطاقات املروحية(. اسرتاتيجية-3

ا تعتمد حيث إهن التقومي؛اسرتاتيجية البطاقات املروحية من االسرتاتيجيات اليت يستخدمها املعلمون يف 
األسئلة يف بطاقات وبذلك بوضع جمموعة من  للدرس،يف املقام األول على تقييم مستوى فهم الطًلب 

 يتم عرضها بشكل مروحة، هذا إىل جانب املتعة واملرح اليت تضيفه إىل جو الصف الدراسي.

 خطوات اسرتاتيجية البطاقات املروحية:⓿ 
 املعلم جمموعة من بطاقات األسئلة عن الدرس احلايل وقد يكون هبا بعض أسئلة عن  يصمم-1

 الدروس السابقة.     
 جمموعة من أربعة طًلب. وتتكون كل جمموعات،طًلب إىل املعلم ال يقسم-2
 عدد البطاقاتاملعلم كل جمموعة من الطًلب جمموعة البطاقات ويفضل أن يكون  يعطي-3

 . ويتم العمل كالتايل:4من مضاعفات الرقم    
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 جيعل البطاقات على شكل مروحة ويطلب من الطالب الثاين أن يسحب األول:الطالب  -
 بطاقة.    

 يسحب البطاقة ويسأل السؤال الذي ابلبطاقة للطالب الثالث. الثاين:الطالب  -
 السؤال متوجًها حنو الطالب الرابع. عنحياول اإلجابة  الثالث:الطالب  -
 ويقوم صحيحة،يقوم بتحية أو تشجيع الطالب الثالث إذا كانت اإلجابة  الرابع:الطالب  -

 اإلجابة خاطئة.ويوجه إذا كانت                     
 كانت إجابة الطالب الرابع صحيحة يتم إخراج هذه البطاقة وإذا كانت إجابة خاطئة أو  إذا-4

 مل يتمكن من اإلجابة تعود البطاقة مرة أخرى.    
 احلاج، املصاحلة متوايل. )أبواخلطوات السابقة بنفس الطريقة مع تغيري األشخاص يف اجتاه دائري  تكرر-5

2016.) 

 زات اسرتاتيجية البطاقات املروحية:ممي⓿  
( إىل جمموعة من مميزات استخدام اسرتاتيجية البطاقات املروحية يف التعلم 2015الدين ) يشري ضياء

 :وهيالنشط 
 .الطالب لدى ابلنفس الثقة تنمية-1
 تعلمه. أجل من املسؤولية من قدر أكرب لتحمل بقوة فيها الطالب يسعى-2
 ى التفوق يف التحصيل بني الطًلب. الفردية عل املنافسة-3
 أحد. من مقاطعة دون الفردي للتفكري فرصة توفر-4
 التحصيل الدراسي ذو الطًلب مع الدراسي األقل التحصيل ذو الطًلب ومشاركة دمج-5 

  املرتفع.     

 شروط جناح اسرتاتيجيات التعلم النشط.

ها يف االعتبار حىت ينجح التعلم النشط يف هناك بعض الشروط اليت جيب على املربني واملعلمني أخذ
( إىل  2014 )عامر واملصري ( ،  2016) أبو احلاج ، واملصاحلةحتقيق األهداف التعليمية املرصودة، وتشري 

بعض هذه الشروط ومنها البدء يف استخدام التعلم النشط يف مراحل مبكرة ، دقة األهداف التعليمية 
نشطة لألهداف التعليمية ، األخذ يف االعتبار أن املتعلمون يتعلمون ووضوحها وبساطتها ، مناسبة األ
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من طرق ومسارات متعددة منها املتعلمون من خًلل البصر واملتعلمون من خًلل السمع ، واملتعلمون 
من خًلل العمل واحلركة ، وضرورة تفكري املعلم يف أنشطة الطًلب وكيف سيؤديها الطًلب من خًلل 

 ا توضيح املعلم للطًلب مسؤولياهتم وأدوارهم وطرق تنفيذها وكيفية أداء االنشطة.الفريق ، وأخريً 

 .تطبيق اسرتاتيجيات التعلم النشط املبادئ الواجب مراعاهتا عند

كل  حيث يؤكد هناك عدد من املبادئ واألسس اليت جيب أن تقوم عليها أي ممارسة تعليمية سليمة
( على سبعة مبادئ تقوم عليها املمارسات 2008، بدير )(2010)زامل  عواد،(، 2006من سعادة )

 التعليمية السليمة وتعترب هي مبادئ التعلم النشط يلخصها الباحث فيما يلي:

ن التواصل املستمر بني املعلم قي بني املعلم واملتعلمني: حيث إالتواصل والتفاعل احلقي تشجيع-1
ويؤدي زايدة نسبة مشاركة املتعلمني يف  املتعلمني،دافعية ا من عوامل إاثرة مهمً واملتعلمني ميثل عامًًل 

 األنشطة املختلفة.

 التعلم،حيث أن العمل يف مجاعات أو جمموعات يؤدي إىل تعزيز  املتعلمني:والتفاعل بني  التعاون-2
فالعمل يف شكل تعاوين مجاعي يؤدي إىل تعلم جيد للتخلص من سلبيات العمل الفردي كالتنافس 

 واالنعزال شبه التام بني طًلب الصف. السليب،

حيث ال يتعلم الطًلب  اإلنصات،ألن التعلم ال يتم مبجرد املشاهدة فقط أو  النشط:التعلم  تشجيع-3
بل إن الطًلب يتعلمون عندما  للمعلم،كثريًا مبجرد جلوسهم يف حجرة الدراسة واإلصغاء السليب 

 ويتفاعلون مع البيئة احمليطة. احلالية،لسابقة ابخلربة ويربطون اخلربات ا ويسألون، ويلخصون، يكتبون،

حيتاج الطًلب دائًما إىل تغذية راجعة مًلئمة ذات عًلقة أبدائهم  الفورية:التغذية الراجعة  تقدمي-4
يعرفه  وحتديد ماالحىت يستفيدوا ابلفعل من املقررات الدراسية اليت يتعلموهنا، فاإلملام مبا يعرفه املتعلم 

  الرتكيز على التعلم.يؤدي إىل

فالتعلم عبارة عن وقت إضافة إىل الطاقة املبذولة حيث ال يوجد بديل  للتعلم:الوقت الكايف  توفري-5
للوقت املطلوب ألداء واجب التعلم املرغوب، فالتعلم حباجة إىل وقت كاف كما تبني أن املتعلمني 

 يف التعلم. مهمالوقت عامل  حباجة إىل تعلم مهارات إدارة الوقت حيث إن مهارة إدارة
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وحتديدها بشكل أكثر دقة  املتعلمني،عند رفع سقف التوقعات املطلوبة من  العالية:التوقعات  وضع-6
 سوف ينجحون يف حتقيق أهدافهم وتوقعاهتم  التوقعات، فإهنموقيامهم ابالستعداد الًلزم هلذه 

ارسات التدريسية السليمة هي اليت تراعي التعدد فاملم املتنوعة:املواهب املختلفة وطرق التعلم  تقدير-7
وابلتايل جيب أن تتاح الفرص املختلفة للطًلب  املتعددة،واالختًلف يف مواهب املتعلمني وذكاءاهتم 

مواطن الضعف  املواهب، وعًلجإلظهار املواهب املتنوعة والتعلم بطرق مًلئمة من أجل تعزيز هذه 
 لديهم فيها.

( عدة مبادئ تقوم عليها اسرتاتيجيات التعلم 2010) (، بدوي2006عادة )سوقد طرح كل من     
 وهي:النشط 

بياانت ومعلومات خام حقيقية كثرية عن العديد واملوضوعات واألشخاص واحلوادث واالشياء  توفري-1
 واألمور.

 املتعلم شخًصا مستقًًل من جهة ومستقصًيا لألمور من جهة اثنية. اعتبار-2
 اهتمامات الطًلب املفيدة وذات العًلقة. على الرتكيز-3
 مواقف التعلم النشط ابملعارف السابقة للطًلب. ربط-4
 عنصر االختيار وعنصر التحدي. توفر-5
 املعلم ميسرًا لعملية التعلم ومشارًكا للمتعلم. اعتبار-6
 على التفاعل االجتماعي واحلوار. الرتكيز-7
 الطًلب مع املشكًلت.ابلتعلم القائم على تعامل  االهتمام-8
 وجهات النظر املتعددة. اعتماد-9

 على كل من التعاون والتفاوض والتأمل كأسس مهمة للتعلم النشط. االعتماد-10
 الناقد والعمل اإلبداعي. التفكري-11

 
 :هي( نقًل عن هينسلي مبادئ التعلم يف ثًلثة مبادئ رئيسة 162، ص2010بدوي وقد أمجل )

 اخلربة.  -
 رسة. املما -
 التطبيق. -
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 بيئة التعلم النشط.

حيث تؤكد ذلك عبد الوهاب  البد من توافر بيئة تعلم نشطة. املرجوة؛لكي حيقق التعلم النشط أهدافه 
وأشارت إىل ضرورة توفر بيئة  ،لدراسات اليت تناولت تعلم العلوم( بقوهلا " هناك العديد من ا2004)

من خًلل ما يقومون به من أنشطة  التعلم؛أثناء عملية  يف اإلجيايبفبها املتعلم ابلدور  نشطة، يقومتعلم 
 يدوية أو عملية أو عقلية."

( أن البيئات التعليمية اجليدة هي البيئات اليت تركز على 2016املصاحلة ) احلاج،وتذكر أبو 
يسهم يف تعلم املثريات اخلارجية وتنوع دوًما تلك املثريات حبيث حتفز عملية التفكري عند الطًلب مبا 

 أفضل.                                                                                        

البد أن تكون البيئة داخل  الدراسي؛ولنجاح أي من اسرتاتيجيات التعلم داخل الصف 
اًء كانت هذه الصف مناسبة وهبا املقومات الًلزمة لنجاح التعلم وحتقيق األهداف املنشودة سو 

 أو مادية. معنوية،املقومات 

 البيئة املعنوية للتعلم النشط   

( إىل أن بيئة التعلم النشط تتسم ابلدميقراطية حيث يقوم فيها الطالب أبدوار نشطة 2011) علي  يشري 
 يداجملموعات، وحتدويكون دور املعلم فيها تشكيل وتكوين  دراسته،يف القرارات اليت تتعلق مبا ينبغي 

 اإلجراءات العامة مع ترك حرية التفاعل لألفراد داخل اجملموعة الواحدة.

وبني التًلميذ وبعضهم  وتًلميذه،البيئة أبهنا "العًلقات القائمة بني املعلم  (2003زيتون )ويعرف      
 219ص  البعض."

ففي األوىل نقصد  ويرى الباحث أنه جيب التفريق بني إدارة بيئة التعلم النشط وإدارة الصف       
 التعلم،مكان  التعلم،وقت  الطًلب،جمموعة اإلجراءات واألساليب اليت يقوم هبا املعلم من أجل تنظيم 

ذلك هبدف حدوث تعلم جيد واحلصول على  التعلم؛ كلوإجراءات واسرتاتيجيات  التعلم،ومصادر 
 إدارة-معينة مرغوبة. ويف الثانية  جيدة تؤثر يف اجتاه تنمية سلوكيات ومهارات وخمرجات تعليميةنواتج 

فاملقصود هبا هي قدرة املعلم على توجيه سلوكيات وتصرفات الطًلب لتسري يف اجتاه واحد  –الصف 
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 هو وجهة نظر أو ما يريده املعلم وهذا يعتمد ابلطبع على قوة شخصية املعلم ليس إال.

 النشط:عناصر بيئة التعلم  

وكذلك  املتعلم،م النشط ينتقل من الرتكيز على املعلم إىل الرتكيز على ( إىل أن التعل2010) يشري بدوي
بيئة التعلم النشط هي البيئة اليت جتعل املتعلم مركز ثقل الصف الدراسي من خًلل جمموعة من األدوات 

 واألنشطة، ويرى أن بيئة التعلم النشط تتكون أربعة مكوانت رئيسية هي:

طة األصيلة صميم بيئات التعلم اجلديدة املهتمة ابلتعلم النشط مثل متثل االنش صيلة:األ األنشطة-1
اليت سيمر هبا  املهامومتثل هذه األنشطة املشكًلت و  التعاوين،التعلم  السياقي،التعلم  التجرييب،التعلم 

 وتوفر العديد من الفرص للتفاعًلت االجتماعية وتكون غنية يف مصادر التعلم. املستقبل،الفرد يف 

وجهات  الطًلب؛ ألنمبا أن التعلم وسيلة وليس غاية فينبغي أن نثمن وجهات نظر  الطًلب: اءأر -2
نظر الطًلب هي نوافذ ملعارف الطًلب وطرق تفكريهم. والوعي بوجهات نظر الطًلب يتيح الفرصة 

 للمعلم لتسيري التعلم.

خلصوص عندما يتعلق األمر األصيل: حيث جيب أن يتم التقييم يف سياق ذي معين أيًضا واب التقييم-3
تقييمية ذات معىن يؤدي إىل استمرارية  هموتصميم مم الطًلب،ابالهتمامات واملشكًلت اليت يواجهها 

 ألن حل املشكلة املعقدة يتطلب من املتعلم تطبيق وتكييف املعرفة مع املوقف اجلديد. التعلم؛

واالستكشاف والتجريب  لًلستفسار،ص الطًلب املناهج املبتكرة اليت تؤكد على فر  املبتكرة: املناهج-4
 والتقصي هو أحد املكوانت الرئيسية لبيئة التعلم النشط. والبحث، والتعاون،

( أن البيئة الفاعلة اليت تساعد على التعلم النشط جيب أن تتسم 2009) وآخرون ويرى الصرايرة     
 ابلتايل:

 وأنشطة وغريه. وأدوات، أجهزة،من خًلل  للتفكري؛توفري اجلو املشجع واملثري  -
 اعتبار الطالب حمور العملية التعليمية ومتركز العمل حول الطالب. -
 توفري املعلم ألنشطة ومهمات ختاطب مستوايت تفكري خمتلفة. -
 ، أو دراسة مواضيع معينة.يؤدي فيها املتعلمون أنشطة خاصة ، وهي أماكنتوفري أركان للتعلم -
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  حيتاجها الطًلب للتعلم.توفري اللوازم اليت -
 توفري مصادر التعلم داخل غرفة الصف الدراسي. -
 توفر اجلو الدميقراطي للمناقشة والبحث واالستقصاء. -

 مقارنة بني بيئة التعلم النشط والتعلم التقليدي.

 تقليدي.( بني بيئيت التعلم النشط وال2003التايل يقارن )زيتون  (4.2)من خًلل اجلدول 
 (4.2جدول )

.مقارنة بني بيئيت التعلم النشط والتقليدي

 بيئة التعلم التقليدي بيئة التعلم النشط وجه المقارنة

 املعلمون

مع خلق البيئة التعليمية املناسبة  يعل مون،
 للطًلب.

يوزعون هبا املعلومات  إمًلئية،يعملون بطريقة 
 بني التًلميذ.

لكي يفهموا  ؛الطًلبيستمعون لوجهة نظر 
أراءه احلالية متهيًدا الستخدامها يف الدروس 

 التالية.

يبحثون عن األساسيات الصحيحة ليقيموا 
 الطًلب.مدى تعلم 

 املتعلمون

مع وجود آراء ونظرايت حول ما  مفكرون،
 حييط هبم من العامل.

املتعلمون أوعية فارغة متأل ابملعلومات من  يعد
 قبل املعلم.

ن يف األساس يكون من خًلل عمل املتعلمو 
 جمموعات.

 عمل الطًلب يكون يف األساس فرداًي.

 األنشطة
مع  االولية؛تعتمد األنشطة على املعلومات 

 مصادر تعلم غري معتادة.
تعتمد األنشطة على الكتب املدرسية وكتاب 

 التمارين.
 بدرجة كبرية احلرص على االلتزام ابملنهج تعطي عناية كبرية ملتابعة أسئلة الطًلب.

الصغرية، يقدم املنهج ككل مث يتعرض لألجزاء  املنهج 
 الرتكيز مع الرتكيز على املفاهيم العامة. مع

ينتقل إىل  الصغرية، مثيقدم املنهج االجزاء 
 الرتكيز على املهارات األساسية. الكل، مع

عملية تقييم الطًلب تدخل ضمن عملية  التقومي
ًلحظة املعلم التدريس، وتظهر من خًلل م

 لطًلبه أثناء العمل.

 منفصلة،عملية تقييم الطًلب تعترب عملية 
 وتظهر عادة يف صورة اختبارات.
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ويرى الباحث أنه من خًلل املقارنة السابقة بني بيئيت التعلم النشط والتقليدي أن بيئة التعلم    
ملعلم ابإلضافة إىل الرتكيز على األنشطة النشط تركز على جعل املتعلم حمور العملية التعليمية وتقليل دور ا

اليت متس مشكًلت حقيقية يف حياة الطًلب واالهتمام أبسئلة الطًلب، والرتكيز على العمل اجلماعي 
 لتنمية مهارات التواصل وتنمية مهارات حتليل املواقف وحل املشكًلت.  

 دور املعلم يف التعلم النشط.

التعلم عامة حيث يذكر  املعلم يف عملية الذي يقوم به همال يستطيع أحد أن ينكر الدور امل  
يساعد املتعلم  البيئة، حىت( أن املعلم " يعمل كوسيط تربوي يؤدي دور املسهل لظروف 2008السلييت )

 والفاعلية وحتقيق الذات." الشخصي،للوصول حلالة التكامل 

 حاجاته،توجيه املركز على املتعلم أو ويقوم املعلم مبساعدة املتعلم بطريقة غري مباشرة عن طريق ال
وتسمى هذه الطريقة االستبصار الذايت ويقوم  الذاتية،ويتم ذلك عن طريق استكشاف املشاعر واألفكار 

 املعلم أيًضا إبزالة سوء اإلدراك للمعتقدات واملشاعر حينما يقوم بتوضيح االفكار لدى الطًلب.

اليت يوصل هبا املعلم العلم للمتعلمني يرتبط ابخلصائص وأسلوب التدريس أو اختيار الطريقة       
( أن أسلوب التدريس قد خيتلف من معلم آلخر على الرغم 2009الشخصية للمعلم كما يرى  الصيفي)

من استخدامهم لنفس طريقة التدريس فقد يستخدم اثنان من املعلمني طريقة احملاضرة مثًًل يف التدريس 
يف مستوايت حتصيل طًلب كل منهم ، وهذا يعين أن تلك الفروق ميكن  ، ومع ذلك جند فروقًا دالة

أن ترجع إىل األسلوب الذي استخدمه املعلم ، وال ترجع إىل طرق التدريس على اعتبار أن طرق 
التدريس هلا خصائصها وخطواهتا املتعارف عيها للجميع ؛ وعليه ال نستطيع إغفال الدور االسرتاتيجي 

 يف عملييت التعليم والتعلم. الذي يلعبه املعلم

ودور املعلم يف التعلم النشط هو املوجه واملرشد ، فهو ال يسيطر على املوقف التعليمي ، لكنه      
يدير املوقف التعليمي ويوجه طًلبه حنو حتقيق أهداف التعلم ،وهذا يتطلب من املعلم اإلملام ابلعديد 

( 2016حيث تعرف  أبو احلاج ،املصاحلة )شوقة للتعلم ، من املهارات ،وتصميم املواقف التعليمية امل
املعلم النشط أبنه "املعلم الذي تتوفر فيه جمموعة من اخلصائص املعرفية )تشمل حصيلة املعلم املعرفية 
وقدراته العقلية واسرتاتيجيات التدريس اليت يستخدمها ( وجمموعة من اخلصائص الشخصية مثل )االتزان 
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 اصل مع اآلخرين ( اليت تساعده على إدارة التعلم النشط."االنفعايل ،والتو 
( األدوار اجلديدة للمعلم من منظور التعلم النشط يف أربع نقاط 2010زامل ) وحدد عواد،      

 رئيسية هي:
 املتعلم نشطًا ومشارًكا. جعل-1
 للمتعلم موجًها ألعماله. مرشًدا-2
 للتعلم النشط. ميسرًا-3
 فيه. متأمًًل للتعلم،  مًلحظًا-4

( أدوار 2010) (، عواد، زامل2016املصاحلة ) احلاج،أبو  (،2006كما حدد كل من سعادة )   
 املعلم يف التعلم النشط يف التايل:

يعمل املعلم الناجح على تشجيع طًلبه يف التعلم النشط  التعلم:الطًلب ومساعدهتم على  تشجيع-1
العًلقة القوية والطيبة بني املعلم من جهة والطالب من نوع من  مجاعي، فوجودسواء بشكل فردي أو 

حيث جيد يف دعم املعلم له  املشكًلت،جهة اخرى تزيد من تشجيع املتعلم وقدرته على التعامل مع 
 حلها. علىوسيلة للتصدي هلا والعمل 

يمية املتنوعة اليت فاإلكثار من األنشطة التعل واجلماعية:التوازن بني األنشطة التعليمية الفردية  إجياد-2
هي  فيها،ويكتسبون املعارف واملهارات واالجتاهات املرغوب  الواقعية،مير من خًلهلا الطًلب ابخلربات 

وذلك ال أييت إال من خًلل اهتمام املعلم  النشط؛اليت حيرص عليها املعلم الناجح يف التعلم  املهامأوىل 
إبجياد نوع من التوازن بني األنشطة اليت يقوم هبا الطالب بل أيًضا  فحسب،ليس بتوفري املناشط التعليمية 

 وتلك اليت يقوم هبا بشكل مجاعي مع زمًلئه. وحده،

على القضااي اخلاصة أبخًلقيات التعلم والتعليم: فالرتكيز على أخًلقيات العملية التعليمية  الرتكيز-3
فيجب أن يكون التعلم لدى  النشط، التعلمية هو صمام األمان لنجاح دور املعلم احلريص على التعلم

ومن األخًلقيات اليت يركز عليها املعلم قضية الغش يف  والتعلم.املعلم ليس مبعزل عن أخًلقيات التعليم 
التعاون  يعداالختبارات ملا له من آاثر سلبية على مسرية الطالب األكادميية بل ُخلق نبذه اإلسًلم، و 

ات الصغرية والكبرية هو أيًضا من األخًلقيات اليت جيب أن يركز الوثيق يف املناقشات وعمل اجملموع
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عليها املعلم يف التعلم النشط. ومن اجلدير ابلذكر أن طبيعة االخًلقيات اليت يركز عليها املعلم ختتلف 
 ابختًلف املرحلة العمرية للطالب.

عند استخدام اسرتاتيجيات على استمرارية الزخم يف عملية التعلم: حيرص املعلم الناجح  احملافظة-4
التعلم النشط على توفري فرص كثرية للتعلم وعلى استمرارية الدفع يف عملية التعلم يف كل فرصة من 

فاألهم من عملية البدء يف النشاط التعليمي اهلادف هو االستمرار يف هذا  للطًلب،الفرص اليت يوفرها 
 النشاط حىت تتحقق أهداف التعلم بشكل منتظم.

الطًلب على التعلم النشط مع طرح التمرينات: من األمهية مبكان للمعلم الناجح عدم  يبتدر -5
 التطبيقي،إغفال اجلانب التطبيقي أو االهتمام ابجلانب النظري فقط على حساب اجلانب األدائي أو 

ي أو بل إن املعلم الفعال هو الذي يعطي الطًلب الكثري من التمارين والتطبيقات داخل الصف الدراس
 واجبات منزلية.

بتوثيق املعلومات اليت  الناجح، الفعاليقوم املعلم  فقط:وتوثيق املعلومات وليست املًلحظة  البحث-6
حيث يستخدم هذه املعلومات والواثئق فيما بعد  الطًلب،سيستخدمها لتطوير عملية التعلم لدى 

لياء األمور مبستوى أبناءهم وجوانب للعودة إىل خربات الطًلب وتفعيلها وقد يستخدمها يف إبًلغ أو 
املعلم فإن  جًدا لدىة مهمكانت املًلحظة مهارة   إنه إذاومن هنا ميكننا القول  لديهم،القوة والضعف 

وجيب على املعلم أال يتوقف عند املًلحظة بل جيب أن يذهب ملا هو أبعد من  أهم،توثيق املًلحظات 
 ذلك ويقوم ابلتوثيق للمعلومات. 

جيب على املعلم الناجح توفري وتذليل كل السبل الًلزمة  ابلطًلب:البيئة التعليمية احمليطة  هتيئة-7
لنجاح عملية التدريس بداية من التخطيط اجليد والدقيق للدروس اليومية وحىت توفري البيئة التعليمية 

وأيًضا توفري  أخرى،ومع املعلم من جهة  جهة،التعلمية اليت تزيد من تفاعل الطًلب مع بعضهم من 
 مصادر التعلم املختلفة هبا.

ويقصد به التعاون بني املعلمني وبعضهم البعض من خًلل  الطًلب:يف بناء املعرفة لدى  املشاركة-8
أن  فًل شكوجلمع املعارف واملعلومات عن الطًلب  املدرسي،يف التخطيط للمنهج  منتظمة،اجتماعات 

 .حيتاجون إليه من أنشطة تتناسب مع اهتماماهتم وميوهلم وقدراهتم كل معلم لديه مًلحظاته على الطًلب وما



73 
 

أنه من الواجبات  ال شك الكثرية:الطًلب والتفاوض معهم بشأن املعاين واألفكار واآلراء  إاثرة-9
يف التعلم النشط اإلصغاء اإلجيايب من جانبه  والعشرين(معلم القرن احلادي )الفعال األساسية على املعلم 

وله الطًلب وما يقومون بتفسريه من املعاين واألسئلة حبيث يعمل على مساعدهتم والتفاوض معهم ملا يق
 على توسيع تلك األفكار والعمل على تطبيقها ابلتعاون مع زمًلئه املعلمني.

على العًلقات االجتماعية داخل الصف ودعمها: حيث أن إجياد البيئة االجتماعية  احملافظة-10
الصف أو يف اجملتمع احمللي ميثل أحد األدوار اجلديدة للمعلم احلريص على جناح عملية  اإلجيابية داخل

فعلي املعلم الذكي لتحقيق هذا الغرض هو إجياد ما يسمى بدائرة )حنن( وذلك عن طريق  النشط،التعلم 
ع جمموعات توفري الفرص التعليمية املختلفة اليت تسمح للطًلب مجيعهم يف بناء املعرفة أو تراكمها م

 خمتلفة ضمن عًلقات اجتماعية طيبة.

حيث إن دور املعلم الفعال جيب أال يقف عن  ب:املدرسية وتقييم ما تعلمه الطًل الربامج تقييم-11
حد تطبيق الربامج املدرسية فقط بل جيب أن يتعداه إىل حد تقييم هذه الربامج من حيث مًلءمتها 

حيث نقاط القوة وجوانب  أجلها، ومن وضعت من ومن حيث حتقيقها لألهداف اليت للطًلب،
الضعف فيها، كما جيب على املعلم أن يكون قادرًا على تقييم ما تعلمه الطًلب مستخدًما يف ذلك 

 خمتلف أساليب التقومي وإجراءاته املتعددة.
املعلم  األدوار اليت جيب أن يتحلى هبا يف املبادئ أو( عدًدا من 2003 زيتون، زيتونقد أورد )و    

 وهي:يف التعلم النشط 
 على التعلم ال التدريس. الرتكيز-1
 وقبول ذاتية املتعلم ومبادراته. تشجيع-2
 إىل املتعلمني على أهنم أصحاب إرادة وغرض. النظر-3
 االستقصاء لدى املتعلم. تشجيع-4
 الفضول الطبيعي لدى املتعلم. تدعيم-5
 ر.النموذج العقلي للمتعلم يف االعتبا أخذ-6
 على األداء والفهم عند تقييم التعلم. التأكيد-7
 طريقة تعلم املتعلمني يف االعتبار. أخذ-8
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 ومع املعلم. البعض،املتعلمني على االندماج يف حوارات مع بعضهم  تشجيع-9
 إغفال اجتاهات ومعتقدات املتعلمني وأخذها يف االعتبار. عدم-10
 معرفة جديدة وفهم عميق ابالرتكاز على اخلربة األصلية. فرص للمتعلمني تسمح هلم ببناء  هتيئة-11
 ( أن دور املعلم يف التعلم النشط يتلخص يف عدد من األدوار التالية:2014ويرى )أبو اجلبني     
حيث يقوم املعلم بتصميم املواقف التعليمية وحتديد االسرتاتيجيات املناسبة ملوضوع  كمخطط:  املعلم-1

 ة التعلمية الداعمة اليت تزيد من دافعية الطًلب وثقتهم يف أنفسهم.  وإعداد البيئ الدرس،
وكيفية تنفيذ  املختلفة،حيث يقوم املعلم إبرشاد الطًلب وتوجيههم إىل مصادر التعلم  كمرشد:  املعلم-2

 التكليفات.
 رار.حيث يقوم املعلم بتحفيز الطًلب وإاثرة دافعيتهم للتعلم واهتمامهم ابستم كمحفز:  املعلم-3
فمهمة املعلم األساسية يف التعلم النشط تيسري عملية التعلم وتوفري ما حيتاج إلية  كميسر:  املعلم-4

 الطًلب من مواد وأدوات وتوفري البيئة الًلزمة لذلك.
أثناء عملية تعلم الطًلب هو إمدادهم ابلتغذية الراجعة يف فالدور األساسي للمعلم  كمقو م:  املعلم-5

 ناسب ابإلضافة إىل ممارسة أساليب تقوميية خمتلفة.يف الوقت امل
على مستجدات ختصصه األكادميي  مبادته، مطلًعاويقصد به أن يكون املعلم ملًما  كخبري:  املعلم-6

 عارفًا ابلعًلقة بني مادته واملواد األخرى. والرتبوي،
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 دور املعلم يف التعلم النشط مقابل دوره يف التعلم التقليدي.

( عدًدا من 2010) (، بدوي2003) زيتون، زيتون( كما أورد 2007) (، الروساء2008ايدي )أوردت الز 
النقاط للمقارنة بني دور املعلم يف التعلم النشط مقابل دوره يف التعلم التقليدي يوضحها الباحث من 

 خًلل اجلدول التايل: 
 (5.2جدول )

 دور املعلم يف التعلم النشط مقابل التعلم التقليدي 
 دور المعلم في التعلم التقليدي دور المعلم في التعلم النشط جه المقارنةو

العمليات وحتمل 
 املسؤولية

 املعلم يركز على عملية التدريس. املعلم يركز على عملية التعلم.  

يتحمل مسؤولية ما حيتاجه املتعلم ويدفعه  يساعد املتعلم على حتمل مسؤولية تعلمه
 للتعلم.

 املعلم يقرر أهداف التعلم. يشارك املعلم املتعلمون يف حتديد أهداف التعلم مأهداف التعل

 أنشطة التعلم

أنشطة ذات قيمة تعليمية عالية  هميعد املعلم مم
 تشرك املتعلمني بفاعلية يف عملية التعلم 

التعليمية روتينية وشكلية مهمات غري  املهام
 ثرية.

ية واليت يركز على املناقشات واملناشط اجلماع
 يشارك املتعلمون يف تقوميها.

يركز على الدروس واإللقاء وبعض املناقشات 
 اجلماعية ولكن يقوم وحده بتقوميها.

ممارسة التعلم 
 واالبتكار

يركز على العمليات االبتكارية من حيث حتديد 
وحل مشكًلت قائمة يف الواقع يف إطار حلول 

 كثرية فًل يوجد حل وحيد. 

مال التدريبات واملشكًلت يركز على استك
 يوجد حل وحيد فقط  املدرسي،يف الكتاب 

 مصادر التعلم

يشارك املتعلمون يف العديد من املصادر للحصول 
 على املعرفة 

 ميثل املصدر الوحيد للمعرفة

 املعلومات،يدفع املتعلم للبحث النشط عن 
 وحتديد مصادر التعلم واالستفادة منها

لم ويوفره من خًلل يقرر ما حيتاجه املتع
 الدروس اليومية.

 التواصل
من املعلم  املفتوح،يدعم مجيع وسائل االتصال 

 للمتعلم والعكس وبني املتعلمني وبعضهم 
يركز على االتصال من جانب واحد من 

 املعلم للمتعلمني

دد تقديره أو يقوم بتقومي أداء املتعلم وحي يشارك املتعلمون يف تقومي أداء وحاجات التعلم  التقومي
 درجته
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 دور املتعلم يف التعلم النشط.
التعلم كما يف التعلم  مهمحىت تتحقق أهداف عملية التعلم النشط فإن املعلم ال يكفي وحده للقيام مب

الطالب حمور العملية التعليمية التعلمية ومركز الثقل  يعدوال عجب يف ذلك فالتعلم النشط  التقليدي،
 منها،حيدد مصادر تعلمه ويستفيد  زمًلئه،يتواصل بفاعلية مع  املعلم،بية مع يشارك إبجيا الصف،يف 

  التايل:( بعض أدورا املتعلم يف التعلم النشط يف 2006وقد حدد سعادة )
من أجبدايت التعلم النشط هو مشاركة  الرمسية:احلقيقية للمشاركة يف اخلربات التعليمية غري  الرغبة-1

أو داخل املدرسة  الدراسة،ثري من اخلربات التعليمية اليت يوفرها املعلم داخل حجرة املتعلم بفعالية يف الك
إال أنه هناك دور آخر للمتعلم يتمثل يف توفر الرغبة احلقيقية يف املشاركة الفعالة يف األنشطة  عامة،بصفة 

املشاركة يف األندية املومسية وتقوم بتطبيقها أو املشاركة فيها مثل  احمللي،غري الرمسية واليت يوفها اجملتمع 
 واجلمعيات األهلية اليت توفر فرًصا للخربات التعليمية املتنوعة.

قيمة تبادل األفكار مع املتعلمني: حيث ينبغي أن يعلم املتعلم ويدرك جيًدا أن احلوار مع  تقدير-2
لى إاثرة الذهن يعمل ع موضوع؛أو  مشكلة،أو  قضية،املعلم أو مع زمًلئه داخل الصف وخارجه حول 

يتم من خًلله طرح وتبادل ملختلف وجهات النظر فيؤدي يف النهاية إىل  فعال؛وإجياد نشاط تعلمي 
كثري من البحث والقراءة يف خمتلف مصادر التعلم املتاحة للوصول للحقيقة واالطمئنان لرأي معني. 

واملناقشات وتوسيعها جملموعات  وابلتايل جيب على املتعلم احلرص على املشاركة يف مثل هذه احلوارات
 صغرية من أجل زايدة تًلقح األفكار.

فإذا كان املعلم يف التعلم  النفسي:ببذل اجلهد املطلوب وختصيص الوقت الًلزم ملقابلة املرشد  االلتزام-3
النفسي يف املدرسة يقوم  األكادميية، فاملرشدالنشط هو املوجه واملرشد األساسي للطالب يف األمور 

أيًضا يف مساعدة الطًلب يف حل الكثري من املشكًلت النفسية واالجتماعية وأحيااًن  دور كبري ب
وابلتايل جيب على الطالب النشط أو املتعلم الفعال أال جيد يف نفسه احلرج أيًضا من الذهاب  األكادميية،

 للمرشد النفسي واحلديث معه عما يواجهه من مشكًلت.
االقرتاحات من املعلمني واملتخصصني: فعلي املتعلم أن ينظر إىل ذوي اخلربة الطالب للنصائح و  تقبل-4

وعلى  دقيقة،والكفاءة والعلم أهنم أهل ثقة فيما يطرحونه من نصائح وتوجيهات واقرتاحات ختصصية 
املعلمني أيًضا إدراك ميل بعض املراهقني إىل عدم تقبل الكثري من النصائح واإلرشادات، وجيب عليهم 

 رب والرغبة يف االستمرار بتوضيح األمور للطًلب.الص
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الطالب للمعارف واالجتاهات اليت اكتسبها يف مواقف تعليمية وحياتية جديدة: فالطالب  توظيف-5
يكتسب العديد من اخلربات  آخر،يف مجيع مراحله التعليمية وعند انتقاله من صف لصف دراسي 

كن الطالب الفعال أو طالب التعلم النشط هو الذي يستفيد واملهارات واالجتاهات العلمية املختلفة ول
 من اخلربات واملهارات يف حل مشكًلت علمية وحياتية متنوعة أخرى جديدة.

 التالية:( أن املتعلم يف التعلم النشط يقوم ابألدوار 2000جابر ويرى )    

 يف تصميم التعلم وبيئة التعلم النشط. يشارك-1
احلياتية اليت  ليل يف حل املشكًلت اليت تواجهه حبيث يقدم احللول للمشكًلتالتفكري والتح ميارس-2

  تقابله.
 نوعيته. وجودته، التعلم،التفكري التأملي يف طريقة  ميارس-3
 إليها. الدائم عن مصادر متعددة للمعرفة والتواصل معها بكفاءة وفاعلية عند الوصول البحث-4
 بل وتطويرها. وبناء املعرفةإنتاج  التفكري من أجل ميارس-5
 ضمن جمموعات متعاونة يتواصل معهم بفاعلية. يعمل-6
 أسئلة ذكية أثناء املناقشة تساهم يف تطوير عملية التعلم. يطرح-7

انطًلقًا من تركيز التعلم النشط على إجيابية  أنه- تضيف-( 2016املصاحلة ) احلاج،وتضيف أبو      
 حتديد دور املتعلم يف املوقف التعليمي النشط فيما يلي: ومشاركة املتعلم ميكن

األنشطة فاملتعلم النشط يقبل على إجراء  تعلمه؛ويتحمل مسؤولية  صنعه،أبنشطة تعلم من  يبادر-1
 برغبة وشوق.

 مسؤولية اختاذ القرار ويبحث عن طرق عديدة حلل املشكًلت اليت تواجهه. يتحمل-2
 املعلومات وميتلكها. أبنه يسيطر على يشعر-3
 أمهية الوقت وينظم أوقاته حسب متطلبات العمل وينجز أعماله يف مواعيدها. يقدر-4
 ويتقن كتابة التقارير املناسبة عن تقدمه يف العمل. عمله،الوسيلة املناسبة لعرض  خيتار-5
 اآلخرين. )يقوم وال يستهني مبنجزات التحسني،وحتديد فرص  لدية،نقاط القوة  تعرف يستطيع-6

 نفسه ذاتًيا(
 بنفسه وبقدراته ومتحمس لعمله. يثق-7
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 لديه الدافع الذايت للعمل. يتوفر-8

 ( دور املتعلم يف التعلم النشط يف النقاط التالية:2014ويلخص أبو اجلبني )     
 فاملتعلم النشط يًلحظ جيًدا ما يدور حوله. املًلحظة:-1
 ارك بفاعلية يف املناقشات واحلوارات داخل الصف.فاملتعلم النشط يش احملاورة:-2
 فاملتعلم النشط يتحمل مسؤولية تعلمه. القيادة:-3
 فاملتعلم النشط حيدد أهدافه وخيطط لتعلمه. التخطيط:-4
 فاملتعلم النشط انقد بناء ألعماله وأعمال زمًلئه. النقد:-5
 ا املختلفة.فاملتعلم النشط ابحث دائم عن املعرفة من مصادره البحث:-6

 دور املتعلم يف التعلم النشط مقابل دوره يف التعلم التقليدي.
 :التقليدي من خًلل اجلدول التايلميكن املقارنة بني دور املتعلم يف التعلم النشط ودوره يف التعلم 

 ( 7.2جدول )
 .دور املتعلم يف التعلم النشط مقابل التعلم التقليدي

 علم في التعلم التقليديتدور الم التعلم النشطعلم في تدور الم وجه المقارنة

وميتلك الدافع الذايت  تعلمه،املتعلم يتحمل مسؤولية  حتمل املسؤولية
 للعمل 

يتحمل املعلم مسؤولية ما حيتاجه 
 املتعلم ويدفعه للتعلم.

ويعمل على  تعلمه،يشارك املتعلم يف حتديد أهداف  أهداف التعلم
 حتقيقها

علم وال يشرتك األهداف يضعها امل
 الطًلب يف وضعها.

وأنشطة بيئة 
 التعلم

واملناقشات  التعلم،يشارك املتعلم بفاعلية يف أنشطة 
 املختلفة. واملناشط 

 األنشطة،حيجم عن املشاركة يف 
 ويتجه حنو العزلة والسلبية.

ال يشارك يف تصميم بيئة التعلم ويتعلم  التعلم.بشرتك يف تصميم بيئة 
 زة.ضمن بيئة جاه

ممارسة التعلم 
 واالبتكار

بل  وبناء املعرفةميارس التفكري من أجل إنتاج 
 وتطويرها. ويبتكر حلواًل للمشكًلت اليت تواجهه.

يتوقف دوره على تلقي املعرفة بشكل 
 وميارس التعلم.  سليب،

رمسية وغري  متنوعة،حيصل على املعرفة من مصادر  مصادر التعلم
 رمسية. 

 وحيد لديه هو املعلممصدر املعرفة ال
 والكتاب املدرسي.
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يتواصل بفعالية مع املعلم والزمًلء داخل الصف  التواصل
 وخارجة من خًلل قنوات التواصل املتعددة. 

 ومن جانب واحد.  ضعيف،التواصل 

بل أنه يشرتك أحيااًن يف  التعلم،يشارك يف تقومي  التقومي
 اختيار وسائل تقومي  التعلم مع املعلم. 

 يشارك يف التقومي بل يعتمد على ال
 املعلم يف ذلك.

 معوقات تطبيق التعلم النشط.

إن التعلم النشط مثله مثل أي جتربة جديدة أو موضوع تربوي جديد يًلقي الكثري من املعوقات 
ومن هذه املعوقات ما  منظروه،أو كما وضعه  املطلوب،اليت حتول دون تطبيقه يف كل مدارسنا ابلشكل 

ومنها ما هو ومهي انتج من  التطبيقية،حيتاج إىل مزيد من الدراسات وطرح الكثري احللول  طقي،منهو 
 جمرد مقاومة التغيري سواء من قبل املعلمني أو املتعلمني.

( أن معوقات تطبيق 2011) (، علي  2016)احلاج، املصاحلة (، أبو2009ويرى كل من الصيفي )    
 حماور رئيسة هي:التعلم النشط تتمحور يف ثًلثة 

 عدم فهم املعلم لطبيعة عمله وأدواره.  -
 عدم االرتياح أو القلق الناتج عن التغيري. -
 قلة احلوافز املطلوبة للتغيري. -
 وبناء على هذه احملاور ميكن وضع عدد من العوائق تتلخص يف النقاط التالية: 

 اخلوف من جتريب أي جديد. -
 قصر زمن احلصة الدراسية. -
 زايدة أعداد املتعلمني يف بعض الصفوف. -
 نقص بعض األدوات والتجهيزات. -
 التخوف من عدم مشاركة بعض املتعلمني. -
 اخلوف من فقدان السيطرة على املتعلمني. -
 قلة مهارة املتعلمني ملهارات إدارة املناقشات. -
 اخلوف من نقد اآلخرين لكسر املألوف يف التعليم. -

( ثًلثة عوائق أو موانع حتول دون تطبيق املؤسسات الرتبوية والتعليمية 2010وذكر بدوي )     
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 املوانع:للنداءات الرتبوية لإلصًلح واليت كان من أمهها تطبيق اسرتاتيجيات التعلم النشط وهذه 
 مثل القلق الذي يصاحب التغيري، وحمدودية احلوافز املمنوحة للتقاليد:التأثري القوي  األول:املانع 

 للتغيري.              
 والزايدة احملتملة يف  الوقت،مثل حمدودية  النشط:التعلم  املرتبطة بتطبيقالعقبات  الثاين:املانع 

 والتخوف من استخدام التعلم النشط يف الصفوف كبرية والتحضري،وقت اإلعداد              
 ونقص املوارد واألدوات. احلجم،             

  الكايف،وابلتايل لن يتعلموا احملتوى  الطًلب:األخطار الناجتة عن عدم مشاركة  الثالث:املانع 
 ابإلضافة لتعرضهم  الصف،ابإلضافة خلوف املعلمني من عدم السيطرة على                
 النتقادات بسبب التدريس بطرق غري تقليدية.               

 ق التعلم النشط يلخصها الباحث فيما يلي:( عدًدا من معوقات تطبي2006ويضيف سعادة )    
وابلتايل يتخوف بعض املعلمني  واإلجناز،فعاليات التعلم النشط إىل أوقات طويلة يف التطبيق  حاجة-1

وأيًضا الفجوة الكبرية يف مدارسنا يف  املطلوب،من عدم إهنائهم لكامل املقررات الدراسية يف الوقت 
دريس واالختبارات فقد حتتاج جزئية معينة يف املنهج لوقت طويل من الوطن العريب بني التعليم أو الت

 بسيط.أو وزهنا النسيب يف االختبار  للفهم، ولكن أمهيتهاالتطبيقات 
فمعظم الطًلب يفضل الركون على  احملاضرة،الطًلب ألساليب التدريس اليت ال تعتمد  مقاومة-2

املعلم أو احملاضر وإعادهتا يف ورقة االختبار عند الراحة والكسل واالكتفاء بتدوين املًلحظات خلف 
 تقدميها هلم.

كان هذا   العادية، سواءفعاليات التعلم النشط إىل وقت أطول وجهد أكرب من احملاضرة  احتياج-3
الوقت يف التخطيط واإلعداد أو يف التنفيذ والتطبيق على عكس طريقة احملاضرة اليت ال حتتاج سوى 

 ن املعلم.االستعداد الذهين م
املعلم خبريًا يف ختصصه يستفيد منه طًلبه دائًما يف حني ال يُتوقع من الطًلب أن يستفيدوا  اعتبار-4

ال يؤدي إىل االهتمام  املختلفة،فالرتكيز على فعاليات التعلم النشط واسرتاتيجياته  كثريًا،من بعضهم  
فالتعلم النشط يركز كثريًا على  احملتوى،ك ابملادة الدراسية فقط بل يهتم أيًضا أبسلوب التعامل مع ذل

 املهارات االجتماعية وتعلم الطًلب من بعضهم ضمن جمموعات موجهة مقصودة.
فالكثري من فعاليات التعلم  النشط،مًلءمة حجم الصف الكبري لتطبيق اسرتاتيجيات التعلم  عدم-5
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 اجلامعي،خصوًصا يف مرحلة التعليم النشط ال يناسبها العدد الكبري من الطًلب داخل الصف الدراسي و 
 وإن كانت هناك بعض اسرتاتيجيات التعلم النشط اليت تناسب هذا احلجم الكبري من الصفوف.

كسر فعاليات التعلم النشط للمعايري االجتماعية ، فالطًلب وبعض املعلمون داخل املدارس يتوقعون   -6
اسي كأن يقوم املعلم بدور احملاضر ، والطًلب أنشطة وفعاليات تعليمية معينة داخل حجرة الصف الدر 

يقومون بتدوين املًلحظات ، أو يقوم املعلم إبلقاء األسئلة والطًلب جييبون عليها شفهًيا أو كتابًيا ، 
ولكن قيام املعلم بتنفيذ اسرتاتيجيات تتطلب من الطًلب داخل الصف أدوار جديدة معينة تنقل 

وه خروج عن املألوف وعن املعايري االجتماعية يعدطًلب ؛ فإن الطًلب مسؤولية التعلم من املعلم إىل ال
 املعروفة ،مما حيد من قبول الكثري منهم لفعاليات التعلم النشط. 

ويرى الباحث أن هناك بعض املعوقات اليت حتول دون تنفيذ بعض اسرتاتيجيات التعلم داخل صفوف   
عض الطًلب يف هذه املرحلة حيجم عن املشاركة يف األنشطة املرحلة الثانوية ترجع إىل الطًلب أنفسهم فب

بل إن بعضهم يرفض ويرى أهنا فيها أحيااًن تقليل من عمره أو أهنا غري مناسبة لسنه ، وأن التعلم النشط 
يناسب فقط املرحلة االبتدائية ، ويرى الباحث أن حل ذلك يكمن يف عًلقة املعلم بطًلبه يف املرحلة 

قة الطيبة بني املعلم والطًلب والتواصل اجليد واختيار االسرتاتيجية املناسبة جيعل من التعلم الثانوية فالعًل
 متعة لدى الطًلب وابلتايل مشاركاهتم يف األنشطة املختلفة. 

 النشط.مقرتحات للتغلب على معوقات تطبيق التعلم 
البد أن يواجهه تغيري  إن حماولة التغيري يف أي مؤسسة تربوية أو أي نظام مؤسسي بصفة عامة

من قبل األفراد مث ال يلبث أن يعقب هذا التغيري  تغري إجيايب من قبل األفراد وابخلصوص إذا كان التغيري 
املؤسسي هو توجه أو تغيري لألفضل ؛ وابلتايل فاملخاوف أو املعوقات اليت تواجه املعلمني عند تطبيقهم 

( 2006(، سعادة )2010ولذلك يقرتح كل من بدوي )طبيعي  السرتاتيجيات التعلم النشط هي أمر
بعض األمور اليت تساعد الرتبويني على التغلب على تلك املعوقات اليت تواجه تنفيذ اسرتاتيجيات التعلم 

 النشط ويلخصها الباحث يف النقاط التالية :
 حتقيقومدى فعاليته يف  ومبادئه، وأسسه، النشط،املعلم لطًلبه منهجية التعلم  توضيح-1

 أهداف التعلم.      
 املعلم للطًلب للمشاركة يف فعاليات التعلم النشط.  حتفيز-2
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 إشعار املعلم طًلبه أبن تطبيق اسرتاتيجيات التعلم النشط سيساعدهم على فهم موضوعات-3
 املنهج وتكامل عناصره وهذا يتطلب منهم تنظيم األنشطة واألدوار.     

 ة التعلم النشط تضيف لرصيد خربهتم املهنية فاخلربة ليست بعدداملعلمني أبن ممارس إشعار-4
 السنوات.     

 مواد وخامات البيئة احمليطة وإعادة تدوير بعضها للتغلب على نقص األدوات استعمال-5
 أحيااًن.    

 الطًلب يف صناعة األدوات والوسائل املطلوبة واملشاركة يف حتضريها. إشراك-6
 سبق جلميع األنشطة للتغلب على عامل إهدار الوقت.اجليد امل التخطيط-7
 اطًلع املعلم املستمر على النشرات والكتيبات والدراسات اخلاصة ابسرتاتيجيات التعلم – 8

 النشط.      
 الدورات وامللتقيات اليت تنظمها إدارات الرتبية التعليم ومراكز التطوير الرتبوي حضور-9

 املختلفة.     
 ب على أعداد الطًلب الكبرية يف الصفوف ابستغًلل املساحات املوجودة يفالتغل ميكن-10

 املدرسة.      
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 املبحث الثالث : اجتاهات الطالب حنو مادة الفيزايء

 مفهوم االجتاه.

 عرف فقد لًلجتاهات، حمدد تعريف وضع يف اآلراء والرتبويني وتعددت النفس علماء اختلف
تكوين فرضي أو متغري كامن أو متوسط )يقع ما بني املثري "اه أبنه االجت (136 ص ،1984زهران )

واالستجابة( وهو االستجابة املوجبة أو السالبة حنو أشخاص أو أشياء أو موضوعات أو مواقف أو 
 ."رموز يف البيئة تستثري هذه االستجابة

 واالنفعالية رفيةاملع املكوانت من جمموعة" أبنه االجتاه( 12ص ،1988زيتون )كما عرف      
أو شخص ما وكيفية تلك  موقف أو موضوع حنو املتعلم الفرد ابستجابة تتصل اليت والسلوكية

  ."االستجاابت من حيث القبول أو الرفض

 اليت االستجابة أو الفرد يتخذه الذي املوقف"  أبنه: (106ص ،1994 دمرداشال) ويعرفه
 نتيجة واملعارضة الرفض أو واملوافقة ابلقبول إما معينة، قضية أو معني حدث أو معني شيء إزاء يبديها
  " القضية أو احلدث أو الشيء بذلك تتعلق معينة قضية أو معينة خبربة مروره

ويرى الباحث أنه على الرغم من تعدد تعريفات االجتاه اليت ذكرها واليت مل يذكرها إال أن مجيع   
  التايل:التعريفات تتفق على 

 موقف موجب أو سالب جتاه شيء معني. االجتاه هو -
 تعدد االجتاه من حيث قصدها فقد يكون امليل ابلتأييد أو املعارضة أو احملايدة جتاه الشخص أو -

 املوضوع.   
 ارتباط االجتاه بعناصر البيئة اخلارجية. -
 ال يوجد تعريف واحد دقيق لًلجتاه.  -
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 مكوانت االجتاه.

 (،2005)(، املطريف1988)زيتون  من:وانت أو جوانب أوردها كل يتكون االجتاه من ثًلثة مك
 (. وهي كالتايل:2011ثقة )

املكون املعريف )الفكري( : ويتضمن معتقدات املتعلم حنو األشياء ، حيث ال يكون للفرد أي  -1
 اجتاهات حيال أي موضوع إال إذا كانت لديه وقبل كل شيء معرفة عنه ، و ميكن القول أبن املكون

املعريف لًلجتاه عبارة عن املعلومات أو املعارف اليت تنطوي عليها وجهة نظر املتعلم صاحب االجتاه حنو 
الشيء أو احلادثة أو الفكرة ذات العًلقة مبوقفه ، وكلما زادت املعلومات واحلقائق حول املوضوع كان 

ا ابملادة الدراسية اليت يتعلمها ، االجتاه مبنًيا على أسس سليمة ، ويرتبط نوع االجتاه ارتباطًا وثيقً 
واالجتاهات أمناط سلوكية ميكن اكتساهبا وتعديلها ابلتعلم والتعليم ، وتتكون وتنمو وتتطور لدى املتعلم 
من خًلل تفاعله مع البيئة )البيت واملدرسة واجملتمع( وابلتايل فهي لذلك ُمتعلمة معرفية يكتسبها املتعلم 

نشئة االجتماعية والرتبية ، ولذلك توصف أبهنا نتاج التعلم ، ومن هنا يربز دور ابلرتبية والتعلم عرب الت
 معلم العلوم يف تكوينها وتنميتها لدى املتعلم . 

وهو شعور عام يؤثر يف استجابة الفرد لقبول أو رفض موضوع االجتاه  )االنفعايل(:الوجداين  املكون-2
 املتعلم،أو الوجدانية اليت تظهر يف سلوك  االنفعالية،لنواحي ويشري إىل ما يتعلق ابلشيء أو املوضوع من ا

ويكون هذا الشعور  مثًًل؟مبعىن آخر ما هو شعور الفرد عند تعامله مع هذا املوضوع هل يشعر ابلسعادة 
 للفرد.إجيابًيا أو سلبًيا حسب األهداف اليت حيققها 

األفعال السلوكية اليت ترتبط هبذا االجتاه السلوكي ويتضمن هذا املكون مجيع االستعدادات و  املكون-3
فعندما ميتلك الفرد اجتاًها إجيابًيا حنو شيء ما أو موضوع ما فإنه يسعى إىل مساندة وتدعيم هذا االجتاه 

والعكس إذا امتلك الفرد اجتاًها سلبًيا حنو موضوع أو شيء ما فإنه  ذلك،وتكون سلوكياته دالة على 
 ا الشيء أو املوضوع.يُظهر سلوًكا معاداًي هلذ
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 خصائص االجتاهات:
( 2011) ، ثقة(2009وآخرون ) (، الصرايرة2008) (، السلييت2003أورد كل من احليلة )

 لًلجتاهات:اخلصائص التالية 
 إما أن تكون مكتسبة أو متعلمة من خًلل ما يواجه الفرد من أنشطة وخربات االجتاهات-1

 ومواقف.     
 كلما كان تعلمها يف مراحل مبكرة من العمر.  ثبات االجتاهات يزداد-2
 قد يكون قوي أو ضعيف حنو موضوع معني أو شخص معني. االجتاه-3
 وميكن التنبؤ به. والتقدير،قابل للمًلحظة والقياس  االجتاه-4
 قابل للتغيري والتطوير حتت ظروف معينة. االجتاه-5
 يتأثر خبربة الفرد ويؤثر فيها. االجتاه-6
 أي حيرك سلوك الفرد حنو املوضوعات اليت تُنظم حوله. دينامي، االجتاه-7
 أبعاد معرفية ووجدانية وسلوكية. لًلجتاهات-8
 االجتاهات حنو املوضوعات واألشياء بصفة الثبات النسيب. تتسم-9

 حيث أن استجابة الفرد إما أن يتبعها ارتياح أو ضيق انفعالية،خصائص  لًلجتاهات-10
 ك حبب أو كره.ذل ع، ويتب      

 ذاتية أي أن موضوعيتها منخفضة بشكل ملموس وهذا يؤدي إىل كون االجتاهات-11
 االجتاهات صحيحة أو غري صحيحة.      

 وظائف االجتاهات:

املواقف  والتصرف يفتقوم االجتاهات ابلعديد من الوظائف اليت توجه االنسان إىل كيفية التعامل 
عدًدا من  (،2009وآخرون ) (، الصرايرة2008(، السلييت )2007)املختلفة وقد ذكر كل من املطريف

 الوظائف العامة لًلجتاهات يلخصها الباحث يف التايل:
 أهدافه،حيث أن االجتاهات موجهات سلوكية متكن الفرد من حتقيق  التكيفية:املنفعية أو  الوظائف-1

الجتاهات األفراد من تكوين عًلقات سوية ومتكن ا السائدة،وإشباع دوافعه يف ضوء املعايري االجتماعية 
واالجتاهات اليت يكتسبها الفرد يف خدمة التكيف تكون إما وسيلة  وخارجه،مع األفراد داخل اجملتمع 
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على اعتبار أن لًلجتاهات ارتباطات  فيه،لتحقيق هدف مرغوب فيه أو جتنب هدف غري مرغوب 
 وجدانية.

املكتسبة على توفري إطار مرجعي يساعد الفرد على تنظيم تعمل االجتاهات  التنظيمية: الوظائف-2
 عمليات اإلدراك واملعلومات اليت لديه.

وذلك بتوفري القناعات اليت يستخدمها الفرد للدفاع عن نفسه حيال املشكًلت  الدفاعية: الوظائف-3
 اليت هتدده من اخلارج.

اهات يف اكتساب األفراد للمعايري حيث تسهم االجت الذات:احلصول على املعرفة وحتقيق  وظيفة-4
 واألطر املرجعية لفهم العامل من حوله. 

 خطوات تكوين االجتاه.

 ( أربع خطوات رئيسة لتكوين االجتاهات هي: 2012يذكر سعيد )
تتكون لدى الفرد  فيها،نتيجة التفاعل املباشر بني الفرد والبيئة اليت يعيش  منفصلة:املرور خبربات   -

تتبلور على حسب نوعية االتصال مع العناصر االجتماعية أو الفيزيقية جتعل الفرد يكتسب بيئة معرفية 
 خربات معينة عن األشخاص واملواقف واألشياء فتتكون لديه اجتاهات معينة.

حيث يستطيع الفرد إجياد عًلقة بني اخلربات املختلفة اليت مر أو مير  كلية:ترابط اخلربات يف وحدة   -
ديه هذه اخلربات بطريقة معينة جتعل الفرد يقوم بتعميم هذه اخلربات على املواقف اليت مير ل هبا فرتتبط

 هبا.
وختتلف يف هذه املرحلة استجابة األفراد للموضوعات أو  عام:ظهور اخلربات على شكل ميل   -

ة ذلك فإذا كانت لدى الفرد خربات سارة عن املوضوع فإن االستجابة أو ممارس املختلفة،املواقف 
ابلتايل يصبح لدى الفرد ميًًل حنو  املمارسة،املوضوع تكون إجيابية طردية حسب دعم وتعزيز تلك 

 ممارسة هذا املوضوع.
ويف هذه املرحلة يتكون االجتاه عن طريق نقل اخلربة بطريقة مباشرة أو غري  وتكوينه:بروز االجتاه  -

 مباشرة. 
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 االجتاهات(. تصنيف)االجتاهات أنواع 

( األنواع املختلفة لًلجتاهات واعتماد 2012) ، سعيد(2009) وآخرون الصرايرة (،2008) ر السلييتيذك
 هي:التصنيف الثنائي لًلجتاهات حيث جند أن أنواع االجتاهات 

واالجتاهات  مجاعية،فاالجتاهات املشرتكة بني الناس تسمى اجتاهات  والفردية:اجلماعية  االجتاهات-1
 شخص بعينة يسمى اجتاًها فرداًي.اليت متيز فرد أو 

فاالجتاهات اليت توجه وتنحو ابلفرد حبو شيء ما تسمى اجتاهات  والسلبية:اإلجيابية  االجتاهات-2
 واالجتاهات اليت تبعده عن هذا الشيء تسمى اجتاهات سلبية. إجيابية،

كاالجتاه حنو الوحدة فاالجتاهات العامة هي االجتاهات حنو الكليات   واخلاصة:العامة  االجتاهات-3
 أما االجتاهات اخلاصة فهي مثل اجتاهات األفراد حنو نوع السيارات مثًًل. مثًًل،العربية 

اليت ال جيد الفرد حرًجا يف إظهارها واحلديث عنها أمام  والسرية: فاالجتاهاتالعلنية  االجتاهات-4
ه بل حياول إنكارها أحيااًن تسمى واالجتاهات اليت خيفيها الفرد داخل علنية،الناس تسمى اجتاهات 

 اجتاهات سرية.
وهنا نقسم االجتاهات من حيث شدهتا إىل اجتاهات قوية وضعيفة  والضعيفة:القوية  االجتاهات-5

واالجتاه الضعيف  فيه،فاالجتاه القوي يكون موقف الفرد فيه من موضوع معني موقًفا حاًدا ال تراجع 
 د بل ميكن تعديله بسهوله.يكون موقف الفرد فيه بسيط غري شدي

  :العلميةأنواع االجتاهات 

 يتصل أو يتعلق فيما نوعني بني التمييز من البد " أنه: (2007( يف املطريف )1989ذكر نشوان )
  :مها العلوم تعلم يف ابالجتاهات

 يف حتدث واليت العلمي التفكري هبا يتصف اليت العقلية العمليات تلك وهي العلمية: االجتاهات-1
 إصدار يف والرتوي واملوضوعية، الوصف، يف والدقة معلومات، إىل للوصول الدقيقة املًلحظة مثل: العقل

  . غري ذلكإىل...  األحكام
 موضوعات أو العلم دراسة حنو الفرد لدى تتولد اليت املشاعر تلك وهي العلوم: حنو االجتاهات-2

 94ص معينة."  علمية
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 أقسام ثًلثة يف العلوم مادة حنو االجتاه أنواع تقسيم ( على أنه ميكن2002ويؤكد راشد وآخرون )   
  :وهي

 ويقصد به املشاعر املرتبطة بدراسة الطًلب ملوضوعات العلوم العلوم: مبواد االستمتاع-1
  املختلفة سواء كانت مشاعر سعادة أو رضا أو مشاعر ضيق وتربم.      

 احلياتية هلا املواد واألمهيةبقيمة هذه  إدراك الطًلبو به وعي  العلوم: واملقصودمواد  قيمة-2
 ومدى االرتباط أو العًلقة بينها وبني املواد األخرى.       

 ومدى معهم،ومدى تواصله  للطًلب،به طريقة معاملة املعلم  العلوم: ويقصد مادة معلم-3
 العلوم.ومدى تقبلهم لطريقته أو أسلوبه يف تدريس  له،حب الطًلب      

 قياس االجتاهات.

من أمهية االجتاهات ودالهتا على  –أييت  –أييت اهتمام املؤسسات املختلفة بقياس اجتاهات األفراد 
وسيلة للتعرف على املناخ التنظيمي والتأثري فيه  يعدابإلضافة إىل أن قياس االجتاهات  فراد،األسلوك 

 إجيااًب وسلًبا .

وميكن  به،رجوة منها كوسيلة لتفسري السلوك والتنبؤ وقد ارتبط قياس االجتاهات ابلفائدة امل
عن طريق استخدام مقاييس غري مباشرة تتعلق مبوضوع البحث  مباشرة،قياس االجتاهات بطريقة غري 

يس هذه املقاي واالجتاهات، ومنأو متثل بقائمة من العبارات اليت تلمس النواحي الفكرية واملشاعر 
 (.2009السلييت )ثريستون. مقياس ليكرت ومقياس 

 طريقة ثريستون:
املقياس يطلب من املفحوص أن يقوم بتفضيل اجتاه  املزدوجة، ألنوتسمى هذه الطريقة بطريقة املقارنة  

على اجتاه آخر يف املوضوع املقيس وتتميز فقرات هذا املقياس ابلتدرج من التأييد التام للموضوع إىل 
 املعارضة الشديدة له.

 طريقة ليكرت: 
وتتميز فقرات املقياس وفق  الباحثني،ترب طريقة ليكرت من أكثر طرق قياس االجتاهات شيوًعا بني تع

على  حيتويوالنصف الثاين  اإلجيابية،األول ميثل الفقرات  نصفني، النصفهذه الطريقة ابنقسامها إىل 
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ن ثًلثة إىل مخسة وأمام كل فقرة سواء إجيابية أو سلبية جمموعة من البدائل عددها م سلبية،فقرات 
 .(2012سعيد بشدة(. )غري موافق  موافق،غري  حمايد، أوافق، بشدة، )أوافقبدائل متدرجة مثل 

 الباحث مقياس اجتاه الطًلب حنو الفيزايء وفق طريقة ليكرت. استخدمو     

 العلمية:دور معلم الفيزايء يف تنمية االجتاهات 

 يف توجيه مهموأيًضا هلا دور  املعريف،درسي أو التعليم لًلجتاهات العلمية دور كبري يف التحصيل امل
تنمية االجتاهات العلمية أحد ولذلك تعد  أفضل،املتعلمني حنو بذل مزيد من اجلهد يف سبيل تعلم 

 أهداف تدريس العلوم.
( بعض أدوار معلم العلوم اليت تسهم يف تعلم الطًلب االجتاهات العلمية 2007ويذكر املطريف )     
  نها:وم
 االجتاه،حتديد املعلم لًلجتاهات اليت سيتعلمها الطًلب وأن حيدد هلم أنواع السلوك املتصلة هبذا  -1

  منوهم.وذلك مبا يتناسب مع خربات الطًلب السابقة ومستوايت 
اختيار املعلم ألساليب التعلم املناسبة لتنمية فهم الطًلب هلذه االجتاهات احملددة وإدراك أمهيتها  -2

وميكن للمعلم يف ذلك أن يستخدم القصص  هبا،تدريبهم على ممارسة أنواع السلوك اخلاص و 
العملي  اخلاطئة، النشاطالتصورات مناقشة  املشكًلت،أسلوب حل  العملية، العلمية، العروض

  معينة.وإجراء التجارب، وذلك بقصد التنمية املقصودة الجتاهات 
ليمية اليت توفر فرص التعلم النشط ومشاركة الطًلب بعضهم بعضاً يقوم املعلم بتهيئة املواقف التع -3

أو ما شأنه تبادل اخلربات العاطفية بني الطًلب األمر الذي  مناشط،يف القيام مبشروعات أو 
 . م االجتاهاتسيؤدي يف النهاية إىل زايدة تعل

 يف مواقف معينة.عرض بعض النماذج اإلنسانية اليت تظهر يف سلوكها االجتاهات العلمية  -4
حرص املعلم على أن يكون قدوة لطًلبه يف التفكري والسلوك ،وأن يكون مؤثرًا أبفعاله ال أبقواله     -5

 فقط. 
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 املبحث الرابع : منهاج الفيزايء للصف الثالث الثانوي يف اململكة العربية السعودية.

 والرايضيات،وير مناهج العلوم أييت منهاج الفيزايء للصف الثالث الثانوي ضمن مشروع تط
يكون للطالب فيه الدور  والرايضيات،الذي يهدف إىل إحداث تطور نوعي يف تعليم وتعلم العلوم 

جاء عرض حمتوى املنهج أبسلوب شائق وتنظيم تربوي يعكس  والتعلم، وقداحملوري يف عملييت التعلم 
 توجهات املنهج وفلسفته.

الفروق الفردية بني  املستوى، تراعين األنشطة املتنوعة وقد اشتمل املنهج على العديد م
إىل تضمني حمتوى املنهج العديد من الصور التوضيحية اليت تعرب عن موضوع كل  الطًلب، ابإلضافة

 وقد حرص واضعو املنهج على التقومي التكويين يف كل الوحدات والفصول. فصل،

 .دورة التعلم الفعال
 :وهياج الفيزايء يف ثًلث خطوات لكل درس تشكل ما يسمى دورة التعليم مت ترتيب وتنظيم حمتوى منه

 ويشمل عناصر لتقدمي الدرس. الرتكيز:-1
 .وتساعده على توصيل حمتوى الدروس للطًلب للتعليم،ويشمل عناصر تزود املعلم مبقرتحات  التدريس:-2
 ب.ويشمل عناصر تساعد املعلم على مراقبة تطور معرفة الطًل التقومي:-3

 وتشمل كل خطورة من خطوات دروة التعلم على بعض العناصر التالية أو مجيعها.
  الرتكيز:أواًل 

 وجيذب انتباه الطًلب. الدرس،عرض قصري أو نشاط يوضح حمتوى  :حمفزنشاط  -
 يربط الدرس احلايل ابلدروس أو الفصول السابقة. :السابقةالربط مع املعرفة  -

  التدريس: اثنًيا:
 يعزز املفاهيم املهمة من خًلل التجريب اليدوي. :طنشا -
 تناقش بعض املفاهيم واألفكار غري الصحيحة اليت تكونت :صحيحةغري املفاهيم الشائعة  -

 لدى الطًلب حول بعض املفاهيم العلمية.                                       
 أو اليت تفسريها،عدة املعلم يف الرتكيز على األشكال اليت تتطلب مسا :الشكلاستخدام  -

 تصلح أن تكون موضوًعا للمناقشة.                       
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 مسائل تظهر جبانب األمثلة وتستخدم لتعزيز املفاهيم الواردة يف الفصل. :صفيمثال  -
 اسرتاتيجيات تدريسية تزيد من فهم الطالب ملوضوع ما. :املفهومتطوير  -
  عنها،أو يقرؤون  يعرفوهنا،شجع الطًلب على حتليل املفاهيم اليت أسئلة ت :الناقدالتفكري  -

 حوهلا.واستخًلص نتائج جديدة                    
 أنشطة تؤكد على املفردات واملفاهيم والعًلقات اليت ترد يف الفصل. :الفهمتعزيز  -
 وضيح مفاهيمنشاط يقوم الطالب من خًلله بعمل أو استخدام منوذج لت :النماذجاستخدام  -

 جمردة.                        
 استخدام املقارنة مع أحداث شائعة جلعل املفاهيم اجملردة أكثر رسوًخا  :التشابهاستخدام  -

 لدى الطًلب.                        
 الواقعية.تلفي الضوء على أمثلة تطبيقية للفيزايء من احلياة  :احلياةالفيزايء يف  -
 نشاط يستمر لفرتة طويلة نسبًيا يقوم فيه الطالب ابلبحث يف موضوعات أو  :ايءفيز مشروع  -

 مفاهيم معينة.                    
 التقومي: اثلثًا:

 سؤال أو نشاط ميكنك من القيام به إلجراء تقومي سريع الختبار مدى :الفهمالتحقق من  -
 تعلم الطًلب ملفهوم معني.                         

 يقرتح اسرتاتيجية لعرض املادة بطريقة خمتلفة ملساعدة الطًلب على :التدريسإعادة  -
 استيعاب حمتوى الدرس.                      

 يقدم سؤااًل أو نشاطًا ذا مستوى متقدم تتطلب معرفته الرتكيز بعمق أكرب على  :التوسع -
 .( التايل 2فعال يف الشكل )،وميكن تلخيص دورة التعلم ال مفهوم معني              
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 دورة التعلم الفعال 

التركيز التقويم التدريس   

 نشاطمحفز

 الربطمعالمعرفةالسابقة

 نشاط

لشائعةالغيرصحيحةالمفاهيما  

 استخدامالشكل

 مثالصفي

 تطويرالمفهوم

 التفكيرالناقد

 تعزيزالفهم

 استخدامالنماذج

 استخدامالتشابه

 تطبيقالفيزياءفيالحياة

 مشروعفيزياء

 التحققمنالفهم

 إعادةالتدريس

 التوسع
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 حمتوايت املنهاج.

 يبني اجلدولستة فصول  األول( يفجاء حمتوى كتاب الفيزايء للصف الثالث الثانوي )الفصل الدراسي 
 التايل حمتوايت كل فصل وعدد صفحاته:

 ( 7.2جدول )
 ف الثالث الثانويحمتوايت مقرر الفيزايء للص

 رقم الصفحة  الدروس  الفصل  م

 9 الشحنة الكهربية الكهرابء الساكنة  1

 15 القوة الكهربية

 37 توليد اجملاالت الكهربية  اجملاالت الكهربية  2

 45 تطبيقات اجملاالت الكهربية

 73 التيار الكهرابئي والدوائر الكهربية الكهرابء التيارية  3

 85 ام الطاقة الكهربيةاستخد

 103 الدوائر الكهربية البسيطة دوائر التوايل والتوازي  4

 114 تطبيقات الدوائر الكهربية

 133 املغانط الدائمة واملؤقتة  اجملاالت املغناطيسية  5

 143 القوى الناجتة عن اجملاالت املغناطيسية 

 167 عن تغري اجملاالت املغناطيسية التيار الكهريب الناتج  احلث الكهرومغناطيسي 6

 177 تغري اجملاالت املغناطيسية يولد قوة دافعة كهربية حثية 

 الكهرومغناطيسي( املغناطيسية، احلثوقد اختار الباحث الفصلني اخلامس والسادس )اجملاالت 
 إلجراء جتربة البحث لعدة أسباب سريد ذكرها يف الفصل الثالث )منهجية البحث(.
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 هداف العامة لتدريس منهج الفيزايء للمرحلة الثانوية. األ

ميكن تقسيم األهداف العامة لتدريس منهج الفيزايء للصف الثالث الثانوي إىل ثًلثة مستوايت على 
 التايل:النحو 
 األهداف العامة املعرفية. أواًل:

 وظيفية عن طريق: الطًلب على اكتساب املعلومات املناسبة يف جمال الفيزايء بصورة مساعدة-1
 فهم الظواهر الطبيعية وتفسريها وربطها خبالق الكون ومدبره. -
 دراسة القوانني اليت تعرب عن الظواهر والقوانني واملتغريات.  -
 تنمية قدرات التفكري العلمي عند الطًلب. -
 وظيفية.الطًلب على اكتساب احلقائق واملفاهيم العلمية واملصطلحات العلمية بصورة  مساعدة-2

 األهداف العامة املهارية. اثنًيا:
 الطالب على اكتساب املهارات املناسبة يف جمال علم الفيزايء وتشمل. مساعدة-1
 املهارات اليدوية والعملية. -
 مهارات االتصال والتعلم الذايت املستمر. -
 مهارات عقلية عليا مثل النقد والتحليل. -
 والتنظيم.مهارات املًلحظة والقياس  تنمية-2
 تطوير املهارات والقدرات اليت ترتبط بدراسة الفيزايء وتكون مفيدة يف احلياة اليومية.-3
 على املمارسة الفعالة واآلمنة وكذا التشجيع على التواصل الفعال. التشجيع-4

 األهداف العامة الوجدانية. اثلثًا:
 ت املناسبة مثل: الطًلب على اكتساب امليول العلمية والقيم والعادا مساعدة-1
 امليل إىل تصميم وابتكار بعض النماذج العلمية. -
 امليل إىل القراءة العلمية ومتابعة ما هو جديد يف علم الفيزايء. -
الطًلب على اكتساب االجتاهات العلمية يف جمال الفيزايء بصورة وظيفية ومن هذه  مساعدة-2

 االجتاهات 
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 ًلقات الرايضية.االجتاه حنو الدقة يف استنتاج الع -
 تقدير جهود العلماء العرب والغرب يف جمال الفيزايء. -
 غري واالبتكارية. إىلواألمانة  والضبط واملوضوعيةسلوكيات ذات صلة ابلعلوم مثل الدقة  تطوير-3

 (5-4 ، ص2012 )إبراهيم ذلك.
 اثنًيا :الدراسات السابقة.

ر له من دراسات عربية وأجنبية هلا عًلقة مبتغريات البحث يتناول الباحث يف هذا اجلزء ما تيس
كيفية معاجلة الدراسات السابقة ملوضوع البحث من حيث اإلجراءات واملنهج واألدوات   تعرفو  احلايل،

ولتحقيق هذه األهداف قام الباحث  احلايل؛وذلك يف إطار أهداف البحث  والتوصيات،والنتائج 
ن مصادر متعددة كالرسائل العلمية واألحباث املنشورة يف الدورايت ابالطًلع على هذه الدراسات م

واختار الباحث من بني هذه الدراسات أكثرها ارتباطًا مبوضوع البحث  واملؤمترات،العلمية احملكمة 
 وأحدثها.

يف  –الدراسات وقلة  مستقل،ونظرًا لتعدد الدراسات اليت تتناول موضوع التعلم النشط كمتغري    
اليت تتناول أثر التعلم النشط يف حتصيل مادة الفيزايء لدى طًلب الصف الثالث  –علم الباحث حدود 

 مها:فقد قام الباحث بتناول الدراسات السابقة يف حمورين اثنني  الثانوي؛

 الدراسات املتعلقة مبوضوع التعلم النشط والتحصيل الدراسي يف مادة العلوم. األول:احملور -

 الدراسات املتعلقة مبوضوع التعلم النشط والتحصيل الدراسي يف مواد أخرى غري العلوم. الثاين:احملور -

 الدراسية.احملور الثالث: الدراسات املتعلقة مبوضوع التعلم النشط واجتاهات الطًلب حنو املادة -

ويعرض الباحث عند تناوله ألي دراسة من الدراسات السابقة عدد من حماور هذه الدراسة     
بعض توصيات  الدراسة، الدراسة، نتائج الدراسة، أدواتمنهج  الدراسة،عينة  الدراسة،هي: هدف و 

 الدراسة.

وخيتم الباحث هذا املبحث ابلتعقيب العام على الدراسات السابقة من حيث أوجه الشبه واالختًلف 
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 بينها وبني الدراسة احلالية وكيف استفاد منها الباحث يف جمال هذا البحث.

 الدراسات املتعلقة ابلتعلم النشط والتحصيل الدراسي يف مواد العلوم. األول:ور احمل

 ( م1998) سعودي مىن دراسة-1
 على العلوم تدريس يف البنائي التعلم منوذج استخدام أثر معرفة إىل الدراسة بشكل عام  هذه هدفت

 عينة وتكونت ، االبتدائي ساخلام الصف تًلميذ لدى االبتكاري التفكري التحصيل الدراسي و تنمية
 هلا التدريس ومت ، التجريبية اجملموعة مثلت إحدامها خمتلفتني مدرستني يف تلميًذا (113) من الدراسة

 اجملموعة ومثلت املدرسة األخرى ، تلميذاً  ( سبعة ومخسني) وكان عددها ، البنائي التعلم لنموذج وفقاً 
 الباحثة استخدمت ومت التدريس هلا ابلطريقة التقليدية ، وقد ، تلميًذا ( ستة ومخسني) وعددها الضابطة
 إلجياد( ت) واختبار ، للدراسة كأدوات  االبتكاري التفكري على القدرة واختبار ، التحصيلي االختبار
  : التايل الدراسة نتائج أظهرت وقد ، اإلحصائية الفروق

 التجريبية اجملموعة تًلميذ درجات سطمتو  بني (0.01) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود-
 االبتكاري التفكري على القدرة الختبار البعدي التطبيق عند الضابطة اجملموعة تًلميذ درجات ومتوسط

  .التجريبية اجملموعة لصاحل الفرعية واختباراته
 ريبيةالتج اجملموعة تًلميذ درجات متوسط بني (0.01) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود-

 لصاحل مبستوايته التحصيلي لًلختبار البعدي التطبيق عند الضابطة اجملموعة تًلميذ درجات ومتوسط
  .التجريبية اجملموعة

 االبتكاري التفكري وتنمية الدراسي التحصيل زايدة يف فعاليته يوضح مما كبري  للنموذج التأثري حجم -
  يلي: ما الباحثة هاإلي توصلت اليت التوصيات أهم ومن التًلميذ، لدى

 االبتكاري التفكري تنمية على تعمل العلوم تدريس يف متنوعة طرق استخدام على املعلمني تشجيع-1
  البنائي. التعلم طريقة مثل التًلميذ لدى

 .االبتكار تنمي متنوعة تقومي وسائل استخدام مبتكر، ابتكاري طابع ذات أنشطة استخدام-2
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 ( Billings, 2001م )2001بلينجز  دراسة-2

فاعلية دورة التعلم املعدلة يف تعلم املفاهيم الفيزايئية لدى طلبة املرحلة  تعرفهدفت دراسة بلينجز  إىل  
الثانوية ، وتكونت عينة الدراسة من مثانية وعشرين طالًبا من طًلب الصف األول الثانوي  ، وكأدوات 

مية وعدد من اختبارات التحصيل القصرية  و مقياس للدراسة استخدم الباحث اختبار فهم املفاهيم العل
اجتاه لقياس مدى اهتمام الطًلب  ابملادة العلمية ومتتعهم بدراستها ، وأسفرت نتائج الدراسة عن ارتفاع 

من  %56من عينة الدراسة ، وأيًضا زايدة اهتمام  %85مستوى الفهم والتحصيل للمفاهيم العلمية لدى 
من الطًلب يفضلون استخدام دورة التعلم  %66العلمية ، وأكدت الدراسة أن عينة الدراسة  ابملادة 

املعدلة  يف التعليم ، وخلصت الدراسة إىل أن دورة التعلم تعد ذات فاعلية يف عملية  تعلم املفاهيم 
 العلمية ،وأهنا تسهل عملية التعلم بطريقة ماتعة.

 (wilke, 2003) 2003ويلكه  دراسة-3

أثر توظيف اسرتاتيجيات التعلم النشط يف التحصيل الدراسي وإاثرة  تعرفكه إىل هدفت دراسة ويل
الدافعية والفاعلية الذاتية لدى طًلب الفرقة األوىل يف ختصص علم وظائف األعضاء يف جامعة أجنيلو 
 يف والية تكساس األمريكية ، وحتقًيا هلدف الدراسة استخدم الباحث املنهج شبه التجرييب حيث تكونت

طالًبا مت تقسيمهم إىل جمموعتني من الطًلب ؛ اجملموعة التجريبية وتدرس  141عينة الدراسة من 
ابسرتاتيجيات التعلم النشط ، واجملموعة الضابطة وتدرس ابسرتاتيجيات التعلم التقليدي وهو أسلوب 

فعية ، وأشارت احملاضرة ، وكانت أدوات الدراسة عبارة عن اختبار التحصيل الدراسي ، ومقياس الدا
نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات طًلب اجملموعتني الضابطة 
والتجريبية يف اختبار التحصيل الدراسي ولصاحل اجملموعة التجريبية ،كما أشارت نتائج الدراسة إىل عد 

هرت نتائج الدراسة أن طًلب وجود ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني يف مقياس الدافعية ، وأظ
اجملموعة التجريبية كانت لديهم اجتاهات إجيابية حنو التعلم النشط ، وأفادوا أن التعلم النشط يساعدهم 
 يف تعلم املواد  بشكل أفضل من أسلوب احملاضرة التقليدية واهنم سيختارون التعلم النشط يف املستقبل.

 Tandogan. & Orhan2007     2007وأروهان اتندوغان  دراسة-4

أثر توظيف أسلوب حل املشكًلت أحد اسرتاتيجيات  تعرفهدفت دراسة اتندوغان و أروهان إىل 
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التعلم النشط على التحصيل الدراسي يف مادة العلوم لدى طًلب الصف السابع األساسي يف إحدى 
شتملت عينة الدراسة على املدارس املتوسطة ابسطنبول برتكيا ، واتبع الباحثان املنهج التجرييب حيث ا

طالًبا من طًلب الصف السابع مت تقسيمهم إىل جمموعتني ؛  جمموعة من الطًلب قوامها مخسون
اجملموعة التجريبية و مت تدريسها ابستخدام أسلوب حل املشكًلت املستند إىل اسرتاتيجيات التعلم 

قليدية ، وكأدوات للدراسة استخدام النشط ، واجملموعة التجريبية وتدرس ابستخدام طرائق التدريس الت
الباحثان اختبار التحصيل الدراسي ، مقياس اجتاه الطًلب ، مقابلة استخدمت فيها األسئلة املفتوحة 
، وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات طًلب اجملموعة 

لتحصيل الدراسي ولصاحل اجملموعة التجريبية وكان تفوق التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار ا
طًلب اجملموعة التجريبية يف االختبار واضًحا ، وأظهرت نتائج الدراسة أيًضا أن لتوظيف أسلوب حل 
املشكًلت املستند إىل اسرتاتيجيات التعلم النشط أثر كبري يف حتسني مستوى التحصيل الدراسي 

مادة العلوم .كما بينت الدراسة أن توظيف اسرتاتيجيات التعلم النشط  للطًلب  وحتسني اجتاهاهتم حنو
 ساهم بشكل كبري يف حتسني الطًلب للمفاهيم العلمية.

 م(2007املطريف ) دراسة-5

هدفت هذه الدراسة الكشف عن أثر استخدام منوذج التعلم البنائي يف تدريس العلوم على التحصيل 
طالًبا من  (132)وتكونت عينة الدراسة من  املتوسط،صف الثالث واالجتاه حنو املادة لدى طًلب ال

مبدينة جدة، يف الفصل الدراسي  احلكومية،طًلب الصف الثالث املتوسط مبدارس املرحلة املتوسطة 
 البنائي،مت تقسيمهم إىل جمموعتني: جتريبية درست ابستخدام منوذج التعلم  هـ،1426/1427الثاين لعام 

ريقة التقليدية.  وكأدوات للدراسة استخدم الباحث اختبار التحصيل الدراسي وضابطة درست ابلط
مبستوايته الثًلثة ) التذكر ، الفهم ، التطبيق ( ، ومقياس االجتاه حنو العلوم، ، وطبق يف هذه الدراسة 

ومت  املنهج شبه التجرييب القائم على التصميم ) القبلي / البعدي ( للمجموعتني على عينة الدراسة ،
اختبار صحة الفروض ابستخدام اختبار )ت( .وأظهرت نتائج الدراسة بشكل عام أن طًلب اجملموعة 
التجريبية تفوقوا على نظرائهم يف اجملموعة الضابطة يف متوسط درجات التحصيل املعريف البعدي يف مجيع 

أن هذا التفوق كان دااًل إحصائًيا املستوايت املعرفية املراد قياسها ، ويف االجتاه ككل حنو مادة العلوم ، و 
جلميع الفروض ، ويف ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة بتبين استخدام منوذج  (0.05)عند مستوى داللة 
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التعلم البنائي من قبل املعلمني واملشرفني واملسؤولني يف جمال تدريس العلوم كأحد األساليب الفعالة 
أعضاء هيئة التدريس من املختصني يف الرتبية العلمية بدليل  لتحقيق أهداف الرتبية العلمية ، وتزويد

  .إرشادي يوضح فلسفة النموذج البنائي وخطواته ومراحله وكيفية استخدامه يف التدريس

 م(2010)احلريب  دراسة-6

هدفت دراسة احلريب معرفة أثر التعلم النشط يف التحصيل الدراسي لدى طًلب الصف الثاين الثانوي 
الفيزايء ،يف اثنوية بن حزم األندلسي يف املدينة املنورة ، وتكونت عينة الدراسة من ستة وستون يف مادة 

طالًبا مت تقسيمهم جملموعتني جتريبية تدرس ابستخدام اسرتاتيجيات التعلم النشط ، وضابطة تدرس 
ى التحصيل ابلطريقة التقليدية ، واستخدمت الدراسة اختبار التحصيل الدراسي كأداة لقياس مستو 

الدراسي يف الوحدة حمل الدراسة ،وأشارت نتائج الدراسة إىل: وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى 
بني متوسط درجات طًلب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار  0.01أقل من 

 0.01ا عند مستوى أقل من التحصيل الدراسي ولصاحل اجملموعة التجريبية ، ووجود فروق دالة إحصائيً 
بني متوسط درجات طًلب اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي الختبار التحصيل الدراسي 
ولصاحل التطبيق البعدي ؛ مما يؤكد على دور اسرتاتيجيات التعلم النشط الفاعل يف زايدة التحصيل 

 الدراسي لدى عينة الدراسة.

 م. 2011بلجون  دراسة-7
( الكشف عن فاعلية أسلوب التعلم النشط  68ص ،  2012دفت دراسة بلجون املذكورة يف ) اجلدي ه

يف تنمية املفاهيم العلمية يف جمال فيزايء احلركة واجلاذبية لدى طالبات املرحلة الثانوية ، وتكونت عينة 
ة املكرمة مت اختيارهم طالبة من طالبات الصفني األول والثالث الثانوي من مدارس مك 100الدراسة من 

بشكل عشوائي طبقي عنقودي ، ومت تقسيم طًلب كل صف جمموعتني إحدامها جتريبية واألخرى 
ضابطة ، واتبعت الباحثة املنهج التجرييب ذا التطبيقني القبلي والبعدي ، وكانت أدوات الدراسة عبارة 

فيزايء احلركة واجلاذبية ،واستخدمت  عن اختبار حتصيلي يف مستوى املعرفة ابملفاهيم العلمية يف جمال
الباحثة اختبار ت لفحص داللة الفروق بني متوسطات درجات التطبيق البعدي وأظهرت النتائج أن 
هناك فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اجملموعة التجريبية يف مستوى املعرفة ابملفاهيم العلمية يف جمال 

استخدام أسلوب التعلم النشط ، وأوصت الدراسة بتقليل اعتماد فيزايء احلركة واجلاذبية ، وذلك لفاعلية 
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املعلمات على أسلوب الشرح التقليدي واستخدام طرق التعلم النشط ،كما أوصت الدراسة بضرورة 
 االهتمام بتوفري تدريب مًلئم ملعلمات العلوم على استخدام أسلوب التعلم النشط قبل وأثناء اخلدمة.

 م(.2013مىن حممد ) دراسة-8

 فاعلية برانمج تدرييب قائم على بعض اسرتاتيجيات التعلم النشط تعرفحماولة  هذه الدراسة تهدف
ختطيط وأداء تلك االسرتاتيجيات، والتفكري الناقد ملعلمي و  االسرتاتيجيات،تنمية التحصيل لتلك  على

تغريات ملعلمي العلوم حديثي العلوم حديثي التخرج. وكذلك ملعرفة العًلقات التبادلية بني كل من هذه امل
، ويتضمن التصميم التجرييب  املنهج التجرييب ةالباحث تولتحقيق هذه األهداف استخدم، التخرج

وطالبات الدبلوم  ب، وقد مشلت عينة البحث على مجيع طًل للبحث نظام اجملموعة التجريبية الواحدة
واليت  بكلية الرتبية جبامعة املنيا ي التخرجاملهنية ختصص مناهج وطرق تدريس العلوم من املعلمني حديث

أما م ، 2010/2011عام من الطًلب املسجلني ابلفصل الدراسي الثاين ل ( أحد عشر طالًبا )قوامها 
التحصيل السرتاتيجيات  : دليل الطالب، ودليل املعلم للتدريس، واختباراآليتأدوات البحث فقد مشلت 

 اختبار التفكري الناقدط وأداء السرتاتيجيات التعلم النشط ، وأخريًا التعلم النشط ، وبطاقة تقييم ختطي
بني متوسطات  (0.05)مستوى عند أشارت نتائج البحث إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية ،و 

اجملموعة التجريبية يف القياس القبلي والبعدي لصاحل القياس البعدي يف مجيع متغريات الدراسة وهي: )أ( 
)ج( اختبار التفكري الناقد. كذلك أشارت النتائج إىل   يل )ب( بطاقة التخطيط واألداءاختبار التحص

ى مستو عند فاعلية التأثري للربامج طبًقا ملعدالت "بًلك"، وإىل وجود ارتباط دال موجب احصائًيا 
مي تدريب معل ةوقد توصلت الدراسة إىل عدة نتائج أمهها: ضرور .بني مجيع متغريات الدراسة (0.05)

كافة أنواعها. وإىل ضرورة ب النشط العلوم قبل اخلدمة وأثناء اخلدمة على استخدام اسرتاتيجيات التعلم
                                                                                        .خل(وإتوفري اإلمكاانت الًلزمة لتطبيق هذه االسرتاتيجيات مثل )مقاعد متحركة، كامريات، واثئق 

 م.2013القحطاين  دراسة-9

هدفت دراسة القحطاين الكشف عن أثر استخدام منوذج ابييب يف تدريس الفيزايء لتنمية التحصيل 
وبقاء أثر التعلم لدى طًلب الصف األول الثانوي ابلعاصمة املقدسة يف اململكة العربية السعودية ، 

طالًبا مت تقسيمهم إىل جمموعتني جتريبية درست ابستخدام منوذج وتكونت عينة الدراسة من اثنا وتسعون 
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ابييب وهو أحد مناذج التعلم البنائي ، واألخرى ضابطة درست ابستخدام التعلم التقليدي، ومتثلت أداة 
الدراسة يف اختبار التحصيل املعريف مبستوايته الثًلثة التذكر والفهم والتطبيق ، وأظهرت نتائج الدراسة 

طًلب اجملموعة التجريبية على نظرائهم يف اجملموعة الضابطة يف متوسطة درجات التحصيل تفوق 
الدراسي البعدي واآلجل )بقاء أثر التعلم ( يف مجيع املستوايت املعرفية املراد قياسها. مما يدل على دور 

 ألول الثانوي.منوذج ابييب أحد مناذج التعلم البنائي يف زايدة التحصيل الدراسي لدى طًلب الصف ا

 م. 2014املهداوي  دراسة-10

أثر استخدام اسرتاتيجية التدريس املتمايز يف التحصيل الدراسي عند  تعرف هدفت دراسة املهداوي
مستوى التحليل والرتكيب والتقومي والتحصيل املعريف ككل يف مقرر األحياء لدى طًلب الصف الثاين 

السعودية ، وتكونت عينة الدراسة من مخسني طالًبا مت تقسيمهم  الثانوي مبحافظة الليث ابململكة العربية
إيل جمموعتني متساويتني ؛ إحدامها اجملموعة التجريبية اليت درست ابسرتاتيجية التعليم املتمايز واألخرى 
ضابطة درست ابستخدام الطريقة التقليدية ، واستخدم الباحث اختبار التحصيل الدراسي كأداة للبحث 

النتائج عن  وجود فروق دالة إحصائًيا بني متوسط درجات طًلب اجملموعة التجريبية اليت  ، وأسفرت
الطريقة  مدرست ابستخدام التدريس املتمايز ومتوسط درجات اجملموعة الضابطة اليت درست ابستخدا

لرتكيب والتقومي التقليدية يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي عند مستوايت التحليل وا
واالختبار التحصيلي جبميع مستوايته العقلية العليا ولصاحل اجملموعة التجريبية ؛ مما يدل على أثر التدريس 
املتمايز وهو أحد االسرتاتيجيات البنائية احلديثة يف زايدة التحصيل الدراسي يف مادة األحياء لدى 

 طًلب الصف الثاين الثانوي. 

 م.  2014 أبو اجلبني دراسة-11

مدى  أتثري اسرتاتيجيات التعلم النشط يف تدريس العلوم احلياتية على  تعرفهدفت دراسة أبو اجلبني 
  120التحصيل وتنمية االجتاه حنو األحياء يف بعض حمافظات غزة ، وتكونت عينة الدراسة من عدد 

مية ، مت تقسيمهم إىل أربع طالبة من طالبات الصف احلادي العشر  مبحافظة مشال غزة ابملدارس احلكو 
جمموعات جتريبية قوام كل جمموعة ثًلثون طالبة ، واعتمد الباحث على أدوات الدراسة اليت كانت عبارة 

لتعرف ما يف ذلك املنهج شبه التجرييب  عن اختبار حتصيلي ، ومقياس االجتاه حنو األحياء  مستخد
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تدريس العلوم احلياتية على التحصيل وتنمية االجتاه على فعالية استخدام اسرتاتيجيات التعلم النشط يف 
حنو مادة األحياء . وقد أشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسط درجات 
الطالبات يف اجملموعات التجريبية  األوىل والثانية والثالثة واجملموعة الضابطة يف اختبار التحصيل الدراسي 

تجريبية ، ووجود فروق دالة إحصائيًا بني متوسط درجات طالبات اجملموعة التجريبية ولصاحل اجملموعة ال
األوىل واليت درست ابسرتاتيجية فكر زاوج شارك ، ومتوسط درجات طالبات اجملموعة التجريبية الثانية 

بني  واليت تدرس ابسرتاتيجية تدريس األقران لصاحل اجملموعة التجريبية األوىل ، وكذلك توجد فروق
متوسط درجات طالبات اجملموعة التجريبية األوىل  ومتوسط درجات اجملموعة الضابطة لصاحل اجملموعة 
التجريبية األوىل يف الدرجة الكلية ملقياس االجتاه حنو  مادة األحياء ، ويف ضوء النتائج السابقة أوصى 

س يف املراحل التعليمية املختلفة الباحث ابالهتمام يف استخدام اسرتاتيجيات التعلم النشط يف التدري
 واالهتمام ابملستوايت التحصيلية املختلفة من الطًلب.

 م 2016أبو دايك  دراسة-12

وتنمية  الدراسي  املفاهيمية يف التحصيل أثر استخدام اخلرائط الذهنية و تعرفهدفت هذه الدراسة 
ساسي يف املدارس احلكومية التابعة لدى طالبات الصف السادس األ عي يف مادة العلومالتفكري اإلبدا

استخدمت الباحثة املنهج والتصميم شبه يف حمافظة جنني بفلسطني ، و ملديرية تربية وتعليم قباطية 
طالبة من طالبات الصف  سبعني، ومت تطبيق أدوات الدراسة على عينة الدراسة املؤلفة من  التجرييب

،  طالبة مخس وثًلثنيإحدامها ضابطة وعدد طالباهتا  ، السادس األساسي ، ومت توزيعهن يف جمموعتني
، درست اجملموعة التجريبية ابستخدام اخلرائط  طالبة مخس وثًلثنيواألخرى جتريبية وعدد طالباهتا 

، أما اجملموعة الضابطة فتم تدريسها ابلطريقة االعتيادية. واستخدمت الباحثة  املفاهيمية الذهنية و
أظهرت نتائج و ، واختبار مهارات التفكري اإلبداعي ، بار التحصيل الدراسي مها اخت أداتني للدراسة

بني املتوسطني احلسابيني لعًلمات   وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الدراسة
 الضابطة( على اختبار التحصيل العلمي لصاحل اجملموعة التجريبية ، طالبات جمموعيت الدراسة )التجريبية

وجود فروق دالة إحصائًيا كذلك بني متوسطات درجات طالبات اجملموعتني يف اختبار مهارات ، و 
التفكري اإلبداعي لصاحل اجملموعة التجريبية مما يدل على أثر خرائط املفاهيم وهي أحد اسرتاتيجيات 

 التعلم النشط يف زايدة التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف السادس األساسي.
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 غري العلوم.أخرى الدراسات املتعلقة ابلتعلم النشط والتحصيل الدراسي يف مواد  الثاين:ر احملو 

 م.2007القدومي  دراسة-1

 اللغة مادة يف واالحتفاظ الدراسي التحصيل يف اللعب خًلل التعلم من أثر عرفت الدراسة هذه هدفت
 احلكومية بفلسطني ، وأتلفت لسانب مدينة مدارس يف األساسي الرابع الصف طلبة لدى اإلجنليزية،

 جتريبية، وجمموعة ، ضابطة جمموعة جمموعتني، إىل تقسيمهم مت وطالبة، طالًبا ( 120)  من الدراسة عينة
 ابستخدام الضابطة اجملموعة درست بينما التعليمية، األلعاب ابستخدام التجريبية اجملموعة درست حيث

بار التحصيل الدراسي كأداة للدراسة ، وقد أظهرت نتائج التقليدية واستخدمت الباحثة اخت الطريقة
 واالحتفاظ والبعدي التطبيقني القبلي  يف املستوايت بني إحصائية داللة ذات فروق الدراسة وجود

 والدرجة والرتكيب، بني مستوايت التطبيق، إحصائية داللة ذات فروق التجريبية ، و وجود للمجموعة
 داللة ذات فروق وجود الضابطة ، و عدم للمجموعة واالحتفاظ والبعدي يالقبل: القياسات يف الكلية

 والتجريبية، الضابطة اجملموعة بني البعدي القياس يف االستيعاب و يف مستوايت التذكر الفهم  إحصائية
 البعدي والقياس والرتكيب، والتحليل،  التطبيق،: مستوايت يف يوجد فرق ذا داللة إحصائية بينما

 و الفهم و التذكر، يف مستوايت إحصائية داللة ذات فروق وجود ، وعدم التجريبية اجملموعة ولصاحل
يوجد فرق ذا داللة  بينما التجريبية ، و الضابطة اجملموعة بني االحتفاظ وقياس والتطبيق، االستيعاب،

 أوصت وقد. ةالتجريبي اجملموعة لصاحل و االحتفاظ قياس يف والرتكيب، التحليل مستويي يف إحصائية
 لتحقيق متكاملة كاسرتاتيجية  واعتمادها املختلفة، لدراسية ا املواد مع اللعب دمج بضرورة الباحثة

 .فيها املرغوب والتعليمية الرتبوية األهداف

 (.م2010األسطل ) دراسة-2

إىل تقصي أثر تطبيق اسرتاتيجيتني للتعلم النشط يف حتصيل طًلب  م2010هدفت دراسة األسطل 
ف التاسع األساسي يف مادة التاريخ وتنمية تفكريهم الناقد ،وكأداة للدراسة قام الباحث بتطوير الص

اختبار حتصيلي ، وتبىن اختبار كاليفورنيا للتفكري الناقد ،وأجريت هذه الدراسة على عينة من الطًلب 
لطريقة يف ثًلث مدارس وثًلث شعب خمتلفة من طًلب الصف التاسع األساسي مت اختيارهم اب
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العشوائية العنقودية ومت توزيعهم على ثًلث جمموعات عشوائًيا أيًضا ،اجملموعة األوىل جتريبية مت تدريسها 
ابسرتاتيجية املناقشة النشطة وعدد أفرادها مثانية وثًلثني طالًبا ،واجملموعة الثانية جتريبية أيًضا ومت تدريسها 

ادها ستة وثًلثني طالًبا ،واجملموعة الضابطة وعدد أفرادها ابسرتاتيجية احملاضرة املعدلة وبلغ عدد أفر 
مخسة وثًلثني طالًبا ومت تدريسهم ابلطريقة التقليدية ،وأشارت نتائج هذه الدراسة إىل تفوق اسرتاتيجية 

احملاضرة املعدلة ، والطريقة االعتيادية يف التحصيل والتفكري الناقد ،  ةاملناقشة النشطة عن اسرتاتيجي
اسرتاتيجية احملاضرة املعدلة على الطريقة االعتيادية يف التحصيل الدراسي والتفكري الناقد لدى  وتفوق

 طًلب الصف التاسع األساسي.

 م.2010أبو هدروس والفرا  دراسة-3

أثر استخدام اسرتاتيجيات التعلم النشط على دافعية اإلجناز والثقة ابلنفس  تعرف اسةهدفت هذه الدر 
ي لدى الطًلب بطيئي التعلم ، ولتحقيق هذا اهلدف استخدم الباحثان ثًلث أدوات والتحصيل الدراس

للدراسة مها مقياس الدافعية لإلجناز ، ومقياس الثقة ابلنفس ،ودليل املعلم يف استخدام اسرتاتيجيات 
ًلب وهم ) مجيع الطالتعلم النشط ، وتكونت عينة الدراسة من مثانني طالًبا من الطًلب بطيئي التعلم

عام (  13 -12الذين رسبوا يف االختبار النهائي ملاديت  الرايضيات  واللغة العربية  وترتاوح أمارهم بني 
، ومت تقسيمهم إىل جمموعتني جتريبية وضابطة بلغ حجم كل منها أربعون طالًبا ، وأسفرت نتائج الدراسة 

ياس دافعية اإلجناز ولصاحل التطبيق البعدي عن وجود فروق دالة إحصائًيا يف التطبيقني القبلي والبعدي ملق
،كما وجدت فروق دالة إحصائًيا بني اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف مقياس دافعية اإلجناز لصاحل 
اجملموعة التجريبية ، ووجدت فروق دالة إحصائًيا بني التطبيقني القبلي والبعدي ملقياس الثقة ابلنفس 

دت فروق دالة إحصائًيا يف التطبيق البعدي ملقياس الثقة ابلنفس  بني ولصاحل التطبيق البعدي ، ووج
اجملموعتني الضابطة والتجريبية لصاحل اجملموعة التجريبية ، ووجدت فروق بني التطبيقني القبلي والبعدي 

دي  الختبارات التحصيل يف اللغة العربية والرايضيات لدى أفراد اجملموعة التجريبية ولصاحل التطبيق البع
، ووجدت فروق دالة أيًضا بني اجملموعة التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبارات التحصيل 
يف اللغة العربية والرايضيات لدى أفراد اجملموعة التجريبية ولصاحل أفراد اجملموعة التجريبية ، وأسفرت 

الدراسي ملاديت الرايضيات واللغة  النتائج أيًضا عن وجود عًلقة ارتباطية إجيابية بني مستوى التحصيل
العربية وبني مستوى الثقة ابلنفس ، بينما كانت العًلقة ضعيفة بني مستوى الدافعية لإلجناز ومستوى 
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الثقة ابلنفس ، وأوصت الدراسة بضرورة إجراء دراسات أخرى على الطًلب بطيئي التعلم من اإلانث 
التعلم على استخدام التعلم النشط يف حياهتم العملية. يف مناطق خمتلفة وضرورة تدريب الطًلب بطيئي 

 وإعداد مواد عًلجية خاصة هبذه الفئة من الطًلب.

 م. 2011حلس  دراسة-4

أثر استخدام أسلوب لعب األدوار  على التحصيل الدراسي لتنمية املفاهيم  تعرفهدفت دراسة حلس 
قيًقا هلدف البحث استخدمت الباحثة املنهج التارخيية لدى طالبات الصف السابع يف حمافظة غزة ، وحت

التجرييب ، وتكونت أدوات البحث من اختبار التحصيل للمفاهيم التارخيية ، وتكونت عينة الدراسة 
طالبة من طالبات مدرسة العباس االبتدائية للبنات مبحافظة غزة ، مت اختيارهم بطريقة قصدية  172من 

ا جتريبية واألخرى ضابطة ، وبعد تطبيق أداة الدراسة قبلًيا وبعداًي وتقسيمهم جملموعتني متساويتني إحدامه
أسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائًيا بني متوسط درجات طًلب اجملموعتني التجريبية والضابطة 
 يف اختبار املفاهيم التارخيية ولصاحل اجملموعة التجريبية وذلك عند مستوايت التحصيل املرتفعة واملنخفضة

مما يؤكد أمهية اسرتاتيجية لعب األدوار كأحد اسرتاتيجيات التعلم النشط يف تنمية املفاهيم التارخيية لدى 
 طالبات الصف السابع . 

 م(2012)العالول  دراسة-5

هدفت الدراسة معرفة أثر توظيف بعض اسرتاتيجيات التعلم النشط يف تنمية مهارات حل املسألة 
الرابع االبتدائي مبحافظة غزة ، استخدمت فيها الباحثة املنهج شبه  الرايضية لدى طالبات الصف

إىل جمموعتني أحدامها  ةالتجرييب ، حيث تكونت عينة الدراسة من مثان وسبعون طالبة  قسمتها الباحث
التعلم النشط )مسرحة املناهج ،األلعاب التعليمية ،التعلم التعاوين ( وأخرى  تجتريبية درست ابسرتاتيجيا

بطة درست ابلطريقة التقليدية، وكانت أدوات الدراسة اختبار مهارات حل املسألة الرايضية من ضا
إعداد الباحثة ،واستخدمت الباحثة عدد من األساليب اإلحصائية منها اختبار )ت( إلجياد بني متوسط 

جيات التعلم درجات طًلب العينيتني التجريبية والضابطة، ومعامل مربع إيتا للتحقق من أثر اسرتاتي
وجود فاعلية كبرية السرتاتيجيات  - النشط يف اكساب بعض املهارات الرايضية، وتوصلت الدراسة إىل :

التعلم النشط يف تنمية املهارات الرايضية لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي ، ووجود فروق دالة 
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الرايضيات ابسرتاتيجيات  بني متوسط درجات الطًلب اللوايت يدرسن (0.05)احصائيا عند مستوى 
التعلم النشط وقرينتاهن اللوايت يدرسن ابلطريقة التقليدية يف التطبيق البعدي الختبارات املهارات الرايضية 

بني متوسط درجات الطًلب اللوايت يدرسن الرايضيات  (0.05)، ووجود فروق دالة احصائيا عند مستوى 
 بلي والبعدي يف اختبار املهارات الرايضية.ابسرتاتيجيات التعلم النشط يف التطبيق الق

 م.2013الثالب وعمر  دراسة-6

شارك يف التحصيل الدراسي لطالبات  –زاوج  –هدفت دراسة الثًلب وعمر معرفة أثر اسرتاتيجية فكر 
وتكونت عينة الدراسة من أربع  االستداليل،الصف الثاين املتوسط يف مادة الرايضيات وتفكريهن 

مت تقسيمهم إىل جمموعتني  ابلعراق،ة من طالبات الصف الثاين املتوسط يف مدينة تكريت وأربعون طالب
واستخدم  االعتيادية،واألخرى ضابطة تدرس ابلطريقة  شارك( زاوج. )فكر.جتريبية تدرس ابسرتاتيجية 

ائج وتوصلت نت للدراسة،واختبار التفكري االستداليل كأدوات  الدراسي،الباحثان اختبار التحصيل 
على  شارك( .. .. زاوج )فكرالدراسة إىل تفوق اجملموعة التجريبية اليت تدرس ابستخدام اسرتاتيجية 

أحد  شارك(.. زاوج ..  )فكرمما يدل على أثر اسرتاتيجية  الدراسي؛اجملموعة الضابطة يف التحصيل 
 املتوسط، وأيضاين اسرتاتيجيات التعلم النشط يف زايدة التحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الثا

وجود فروق دالة إحصائًيا بني متوسط درجات طًلب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار التفكري 
 االستداليل ولصاحل اجملموعة التجريبية. 

 م. 2014الغلبان  دراسة-7

القرائي لدى  هدفت دراسة الغلبان معرفة أثر توظيف اسرتاتيجيتني للتعلم النشط يف تنمية مهارات الفهم
طالبة من طالبات الصف الرابع  103طًلب الصف الرابع األساسي ، وتكونت عينة الدراسة من 

األساسي مت تقسميهم إىل اثنا وثًلثني طالبة كمجوعة جتريبية أوىل درست ابسرتاتيجيات التعلم التعاوين  
األدوار ، وعدد مخس وثًلثني  ، وست وثًلثني طالبة كمجوعة جتريبية اثنية درسن وفق اسرتاتيجية لعب

طالبة كمجموعة ضابطة  درست ابلطريقة االعتيادية ، ومتثلت أدوات الدراسة يف قائمة مهارات الفهم 
فقرة، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود   القرائي ، واختبار مهارات الفهم القرائي املكنون من ثًلثني

 التجريبيتني األوىل  والثانية اللتان درستا ابسرتاتيجيات فروق دالة إحصائًيا بني متوسط درجات اجملموعتني
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التعلم التعاوين  ولعب األدوار على الرتتيب ومتوسط درجات اجملموعة الضابطة يف مهارات الفهم القرائي 
مبستوايته املختلفة ولصاحل اجملموعتني التجريبيتني ، مما يدل أثر اسرتاتيجيات التعلم النشط الكبري يف 

 مهارات الفهم القرائي لدى طًلب الصف الرابع. تنمية

 م. 2016الرويس  دراسة-8

فاعلية استخدام التعلم النشط يف تنمية التقدير الرايضي واملهارات احلسابية  تعرفهدفت دراسة الرويس 
لدى طًلب الصف اخلامس االبتدائي  ، واعتمد الباحث على التصميم شبه التجرييب على عينة الدراسة 

تكونت من ست وتسعون طالبة من طالبات الصف اخلامس ، ُقسموا إىل جمموعتني إحدامها  اليت
ضابطة درست ابلتعلم التقليدي واألخرى جتريبية درست ابستخدام بعض اسرتاتيجيات التعلم النشط 

ضي  وهي التعلم التعاوين ، وحل املشكًلت ، واملناقشة واحلوار ، واستخدم الباحث اختبار التقدير الراي
، واختبار املهارات احلسابية كأدوات لقياس نتائج الدراسة ، وأظهرت نتائج الدراسة فاعلية اسرتاتيجيات 
التعلم النشط يف تنمية مهارات التقدير الرايضي واتقان املهارات احلسابية لدى طالبات الصف اخلامس 

املعلمني واملعلمات مبمارسة التدريس االبتدائي ، ويف ضوء هذه النتائج أوصى الباحث ابالهتمام من قبل 
 الداعم للتعلم النشط وتعزيزه والتدريب عليه.

 الدراسات املتعلقة ابلتعلم النشط واجتاه الطالب حنو املادة. الثالث:احملور 

 م 2007تراابن وبوكس ومايرز و بوالرد وبوين  دراسة-1

Taraban ; Box ; Myers ; Pollard. & Bowen 2007 

أثر توظيف اسرتاتيجيات التعلم النشط يف التحصيل الدراسي واجتاهات  تعرف الدراسة هدفت هذه
طًلب املرحلة الثانوية يف مادة األحياء ، ولتحقيق هدف هذه الدراسة مت تصميم خمتربين للتعلم النشط 

اتذة لتدريس مادة األحياء يف إحدى املدارس الثانوية يف والية تكساس األمريكية  ابلتعاون مع أس
اجلامعة ، واتبع الباحثون املنهج التجرييب فتم تقسيم عينة الدراسة إىل جمموعتني إحدامها اجملموعة الضابطة 
واألخرى اجملموعة التجريبية اليت تدرس ابسرتاتيجيات التعلم النشط ،واستخدم الباحثون اختبار التحصيل 

 تسجيل كل ما جيري داخل الغرفة الصفية الدراسي ومقياس االجتاه حنو املادة كأدوات للدراسة ، ومت
للمجموعة الضابطة وخمتربي التعلم النشط للمجموعة التجريبية وذلك لرصد ممارسات املعلم و طرائق 
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التدريس اليت يستخدمها يف تدريس احملتوى التعليمي ، ورصد اجتاهات الطًلب ، وأشارت نتائج 
جيات التعلم النشط داخل خمترب التعلم النشط كانت الدراسة إىل أنه عند استخدام املعلم السرتاتي

ممارساته التعليمية تعتمد بشكل كبري على الطالب ، وكان تعلم الطًلب يتسم ابلطابع التعاوين ، أيًضا 
أشارت نتائج الدراسة إىل تفوق طًلب اجملموعة التجريبية اليت تدرس يف خمترب التعلم النشط يف اكتساب 

مية مقارنة أبقراهنم يف اجملموعة الضابطة الذين تعلموا يف غرفة الصف التقليدية ، حمتوى املادة التعلي
وأكدت الدراسة أن التعلم النشط الذي يتم يف خمتربات التعلم النشط ، واملنهج الذي يصمم ليدرس 
من خًلل توظيف اسرتاتيجيات التعلم النشط يزيد من فاعلية الطًلب داخل الغرفة الصفية ، وحيسن 

 ن اجتاهاهتم حنو التعلم. م

 م( 2008جرب ) دراسة-2

هدفت دراسة جرب تقصي أتثري تدريس العلوم ابستخدام األلعاب العلمية يف تنمية مهارات عمليات  
العلم واالجتاهات حنو العلوم لدى طلبة الصف السابع األساسي يف األردن ،وتكونت عينة الدراسة من 

السابع األساسي ، انتظموا يف أربع شعب اثنني للذكور واثنتني طالًبا وطالبة من طًلب الصف  110
لإلانث يف إحدى املدارس التابعة يف إحدى املدارس التابعة ملديرية التعليم اخلاص يف عمان الغربية ، مت 
تقسيمهم إىل جمموعتني بطريقة عشوائية إحدامها جتريبية واألخرى ضابطة ، واستمر التدريس هلؤالء 

عة أسابيع بواقع أربعة حصص إسبوعًيا، ومت استخدام أسلوب التحليل التباين الثنائي الطًلب أرب
املصاحب لتحليل بياانت الدراسة ، اليت استخدمت أداتني مها اختبار مهارات العلم األساسية ، 
ومقياس اجتاه الطًلب حنو العلوم ،وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 

بني متوسط أداء الطًلب يف جمموعيت الدراسة التجريبية والضابطة ، على كل من اختبار  (0.05)توى مس
عمليات العلم األساسية ، ومقياس االجتاهات حنو العلوم ولصاحل اجملموعة التجريبية ،يف حني أنه مل 

يف جمموعيت الدراسة تظهر الدراسة فرقًا إحصائيا عند نفس مستوى الداللة بني متوسطات أداء الطًلب 
التجريبية والضابطة على كل من اختبار عمليات العلم األساسية ومقياس االجتاهات حنو العلوم تعزي 
للتفاعل بني طرق التدريس واجلنس ،ويف ضوء نتائج الدراسة أوصت الدراسة بتبين طريقة التدريس 

مهارات العلم األساسية واجتاهات  ابأللعاب التعليمية يف تدريس العلوم ،ذلك أن هذه الطريقة تنمي
 الطًلب حنو العلوم لدى الطًلب من اجلنسني على حد سواء.
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 م(.2009)احلريب  دراسة-3

يف تنمية العمليات املعرفية العليا  شارك(- زاوج-فكرهدفت هذه الدراسة معرفة أثر اسرتاتيجية )
 املنورة،ًلب املرحلة املتوسطة ابملدينة لدى ط مادة العلومواالجتاه حنو  التقومي()التحليل، الرتكيب، 

وتكونت عينة الدراسة من تسعة ومخسني طالًبا من طًلب الصف الثاين املتوسط ابملدينة املنورة مت 
- زاوج-فكرتقسيمهم إىل جمموعتني أحدامها جتريبية وقوامها اثنني وثًلثون طالًبا تدرس ابسرتاتيجية )

وعشرين طالًبا درست ابلطريقة العادية. ولتحقيق أهداف  واألخرى ضابطة تتكون من سبعة شارك(
ومقياس  زمًلئه،هذه الدراسة استخدم الباحث اختبار لقياس العمليات املعرفية العليا من تصنيف بلوم 

مستوى وأشارت نتائج الدراسة إىل، وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  املادة.اجتاه الطًلب حنو 
لطًلب يف االختبار البعدي لعمليات املعرفة العليا لصاحل اجملموعة التجريبية بني متوسط درجات ا 0.05

ذات  السابقة، ووجود فروقعند كل من مستوى التحليل والرتكيب والتقومي ومجيع املستوايت املعرفية 
بني متوسط درجات الطًلب يف االختبار البعدي ملقياس االجتاه  0.05مستوى داللة إحصائية عند 

ككل( لصاحل اجملموعة   العلوم، واالجتاه العلوم، مادة ع، معلمابجملتمدة العلوم )العلوم وعًلقتها حنو ما
 التجريبية.

 م.2009مداح  دراسة-4

هد فت هذه الدراسة معرفة أثر استخدام التعلم النشط يف حتصيل بعض املفاهيم اهلندسية  واالجتاه حنو 
دائي يف مدينة مكة املكرمة ، وحتقيًقا هلدف البحث الرايضيات لدى تلميذات الصف اخلامس االبت

طالبة من  استخدمت الباحثة املنهج التجرييب حيث طبقت البحث على عينة عددها مثان وستون
طالبات الصف اخلامس االبتدائي  مبدينة مكة املكرمة من مدرستني خمتلفتني ، حيث اختارت الباحثة 

طالبة ؛ مثل أحدمها اجملموعة  34مدرسة عدد طًلبه  فصلني بطريقة عشوائية مبعدل فصل من كل
الضابطة واآلخر اجملموعة التجريبية ، واستخدمت الباحثة اختبار حتصيل املفاهيم اهلندسية ومقياس 
االجتاه حنو الرايضيات كأدوات للبحث مت تطبيقهم قبلًيا وبعداًي على عينة الدراسة ، وأسفرت نتائج 

إحصائًيا بني متوسط درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة  يف التطبيق البحث عن وجود فروق دالة 
البعدي الختبار حتصيل املفاهيم اهلندسية ولصاحل اجملموعة التجريبية ، وكذلك وجود فروق دالة إحصائًيا 

ت بني متوسط درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة  يف التطبيق البعدي ملقياس االجتاه حنو الرايضيا
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ولصاحل اجملموعة التجريبية ، وكذلك وجود عًلقة ارتباط بني التحصيل واجتاه الطًلب حنو الرايضيات 
مما يؤكد فاعلية اسرتاتيجيات التعلم النشط يف زايدة التحصيل الدراسي وتنمية االجتاه حنو الرايضات 

 لدي طالبات الصف اخلامس االبتدائي.

 .Selccedil, G. S. (2010) م2010سلكسيديل  دراسة-5

 تكأحد اسرتاتيجيا  ( PBLأثر التعلم القائم على حل املشكًلت) تعرف هدفت دراسة سلكسيديل 
التعلم النشط على حتصيل الطًلب املعلمني قبل اخلدمة واجتاهاهتم حنو تعلم الفيزايء ، واستخدم الباحث 

لدراسة من مخسة وعشرين طالب املنهج شبه التجرييب ذا التطبيقني القبلي والبعدي ، وتكونت عينة ا
وطالبة من ختصص تدريس الرايضيات يف برانمج إعداد املعلم قبل اخلدمة ملدة مخس سنوات برتكيا ، 
ومت تقسيمهم إىل جمموعتني ؛ جتريبية تدرس أبسلوب التعلم القائم على حل املشكًلت وتضم اثنا عشر 

س ابلطريقة التقليدية ، وتكونت أدوات الدراسة طالًبا ، وجمموعة ضابطة وتضم ثًلثة عشر طالًبا وتدر 
من اختبار التحصيل الدراسي يف الفيزايء ، ومقياس اجتاه الطًلب حنو تعلم الفيزايء ، وقد أظهرت نتائج 
الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف اختبار التحصيل 

التجريبية ، وأيًضا كانت هناك اجتاهات إجيابية حنو تعلم الفيزايء لدى طًلب الدراسي ولصاحل اجملموعة 
اجملموعة التجريبية ، مما يؤكد على أمهية التعلم القائم على حل املشكًلت املستند إىل التعلم النشط يف 

 تنمية التحصيل الدراسي وكذلك اجتاهات الطًلب حنو تعلم الفيزايء.

 م.2012جاها  دراسة-6

دراسة جاها معرفة أثر استخدام خرائط املفاهيم يف تدريس مقرر االقتصاد املنزيل يف التحصيل  هدفت
واالجتاهات لدى تلميذات الصف السادس االبتدائي مبكة املكرمة ، وحتقيًقا هلدف البحث استخدمت 

دس الباحثة املنهج شبه التجرييب ، أتلفت عينة البحث من سبعني طالبة من طالبات الصف السا
االبتدائي مت تقسيمهم إىل جمموعتني جتريبية تكونت من مخس وثًلثني طالبة ، وضابطة عددها مخس 
وثًلثني طالبة ، واستخدمت الباحثة اختبار التحصيل الدراسي ومقياس الطالبات حنو مادة االقتصاد 

لبحث ، وأسفرت نتائج املنزيل كأدوات للدراسة ، ومت تطبيق األداتني قبلًيا وبعداًي للتحقق من فروض ا
البحث عن وجود فروق دالة إحصائًيا بني متوسط درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة يف اختبار 
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التطبيق ( منفصلة وجمتمعة ولصاحل اجملموعة  –الفهم  –التحصيل الدراسي عند مستوايت )التذكر 
موعتني التجريبية والضابطة يف التجريبية ، وكذلك وجود فروق دالة إحصائًيا بني متوسط درجات اجمل

مقياس االجتاه حنو مادة االقتصاد املنزيل  ولصاحل اجملموعة التجريبية ؛ مما يدل على أثر  اسرتاتيجية 
خرائط املفاهيم أحد اسرتاتيجيات التعلم النشط يف تنمية اجتاهات طالبات الصف السادس االبتدائي 

 التحصيل الدراسي لديهن.حنو مادة االقتصاد املنزيل وكذلك زايدة 

 م.2015وابستس كليان   دراسة-7

هدفت دراسة كليان و ابستس معرفة أثر اسرتاتيجيات التعلم النشط يف أداء الطًلب يف الصفوف 
التمهيدية لتخصص علم االجتماع واجتاهاهتم حنوها ، وتكونت عينة الدراسة من أربعة وسبعون طالًبا 

امعة ) ميد ويسرتن ( مت تقسيمهم إىل جمموعتني ؛ جمموعة ضابطة من طًلب الفرقة التحضريية يف ج
تدرس بطريقة احملاضرة العادية ، وجمموعة جتريبية تدرس ابسرتاتيجيات التعلم النشط ، واستخدم الباحثان 
اختبار التحصيل الدراسي ومقياس اجتاه الطًلب حنو املادة للتحقق من فرضيات البحث ، وأشارت 

إىل وجود فروق دالة احصائًيا بني متوسط درجات الطًلب يف اجملموعتني التجريبية نتائج الدراسة 
والضابطة علي مقياس االجتاه واختبار األداء املعريف ولصاحل اجملموعة التجريبية ، مما يدل على دور 

أداء  اسرتاتيجيات التعلم النشط يف حتسني اجتاه الطًلب حنو املادة ابإلضافة إىل أمهيتها يف حتسني
 الطًلب يف التحصيل الدراسي.

 م. 2015الربيعان  دراسة-8

هدفت دراسة الربيعان تقصي اجتاهات الطالبات  معلمات الصفوف الثًلثة األوىل حنو تدريس العلوم 
وعًلقتها بعدد من املتغريات األكادميية ، وتكونت عينة الدراسة  من إحدى وسبعون طالبة من طالبات 

سنة النهائية يف املستويني السابع والثامن  بكلية الرتبية جامعة األمرية نورة ، واستخدمت البكالوريوس يف ال
الدراسة مقياًسا لًلجتاهات حنو تدريس العلوم واختبارًا يف املفاهيم العلمية  ، وقد كشفت نتائج الدراسة 

عدم  وجود فروق دالة  عن امتًلك الطالبات املعلمات الجتاهات سلبية حنو تدريس العلوم ، إضافة إىل
إحصائًيا يف اجتاهات الطالبات املعلمات تعزي لفرع الثانوية العامة أو املستوى الدراسي ، كما كشفت 
الدراسة عن تدين مستوى فهم الطالبات املعلمات للمفاهيم العلمية  ، ووجود عًلقة ارتباطية بني 
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من للمفاهيم العلمية ، وقد أوصت الدراسة اجتاهات الطالبات املعلمات حنو تدريس العلوم ومستوى فه
،  بعدد من التوصيات من شأهنا أن ترفع من مستوى اجتاه الطالبات املعلمات  حنو تدريس العلوم 

 وحتسن من مستوى فهمهن للمفاهيم العلمية.

 م.  2015الكلثم  دراسة-9

تيجية التدريس التباديل يف فاعلية برانمج تدرييب قائم على استخدام اسرتا تعرفهدفت دراسة الكلثم 
تنمية املهارات التدريسية لدى معلمي الرتبية اإلسًلمية الطًلب واجتاههم حنو مهنة التدريس ، واستخدم 
الباحث املنهج التجرييب من خًلل أدوات الدراسة اليت كانت عبارة عن بطاقة مًلحظة ملهارات التدريس 

من مجيع الطًلب ختصص الرتبية اإلسًلمية جبامعة أم  ، ومقياس اجتاه الطًلب ، وتكون جمتمع البحث
القرى  وعددهم واحد وتسعون طالًبا ، مت تطبيق البحث على مخسني طالًبا مت تقسيمهم جملموعتني 

طالب لكل من اجملموعتني الضابطة والتجريبية ، وأسفرت   حيث كان عدد الطًلب مخسة وعشرون
ًيا بني متوسطي درجات كل من اجملموعة التجريبية واجملموعة نتاج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائ

الضابطة يف التطبيق البعدي لبطاقة املًلحظة ولصاحل اجملموعة التجريبية ، وكان حجم أتثري الربانمج 
التدرييب القائم على اسرتاتيجية التدريس التباديل  يف تنمية املهارات التدريسية لدى معلمي اجملموعة 

كبريًا مما يؤكد على فاعلية الربانمج التدرييب القائم على اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية التجريبية  
املهارات التدريسية لدى معلمي الرتبية اإلسًلمية ، ووجود فروق دالة إحصائًيا بني متوسط درجات 

و مهنة التدريس لصاحل طًلب اجملموعة التجريبية  واجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي ملقياس االجتاه حن
اجملموعة التجريبية  وكان حجم أتثري الربانمج التدرييب كبريًا يف تنمية االجتاه حنو مهنة التدريس ملواد الرتبية 

 اإلسًلمية للمجموعة التجريبية مما يؤكد فاعلية الربانمج يف ذلك.

 م.2015القيسي  دراسة-10

مي الرايضيات  على استخدام منوذج مقرتح يف التعلم الفعال هدفت دراسة القيسي معرفة أثر تدريب معل
يف إكساهبم بعض مهارات التدريس وعلى حتصيل واجتاهات طًلهبم حنو الرايضيات ومت إعداد منوذج 
التعلم الفعال متضمًنا اسرتاتيجيات التعلم التعاوين والعصف الذهين وحل املشكًلت ، وقد طبقت 

ة األوىل تكونت من عدد عشرون معلًما من معلمي الرايضيات مبحافظة الدراسة على عينتني : العين
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الطفيلة مت توزيعهم عشوائًيا على جمموعتني جتريبية وضابطة مث قياس أثر التدريب على منوذج التعلم 
 221الفعال للعينة التجريبية بواسطة مقياس األداء ملهارات التدريس ، أما العينة الثانية فتكونت من عدد

ًبا من طًلب الصف السابع وهم من طًلب املعلمني املشاركني يف الدراسة  ومت قياس أدائهم حتصيلًيا طال
بواسطة اختبار حتصيلي ومقياس االجتاه حنو الرايضيات بعداًي ، وبعد اختبار فرضيات الدراسة أسفرت 

ضيات على مقياس نتائج الدراسة عن : وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط أداء معلمي الراي
األداء ملهارات التدريس الفعال لصاحل اجملموعة التجريبية ، ومتوسط أداء طًلب الصف السابع األساسي 
يف األداء البعدي على مقياس االجتاه حنو الرايضيات لصاحل طًلب اجملموعة التجريبية ، ومتوسط 

لتحصيلي لصاحل اجملموعة التجريبية درجات طًلب الصف السابع األساسي يف األداء البعدي لًلختبار ا
، وقد أوصت الدراسة بضرورة تبين املعلمني لنموذج التعلم الفعال وإجراء دراسات للتعرف على أثره يف 
 تدريس املوهوبني واملتأخرين دراسًيا ، ودراسات مقارنة مع مناذج أخرى وتناول أثره يف متغريات أخرى.

 م. 2015اجلمعان وفودة وحج عمر  دراسة-11

تقصي أثر استخدام اسرتاتيجية الكتابة  من أجل تعلم العلوم يف تدريس فصل هدفت هذه الدراسة 
اخلواص والتغريات يف مقرر الكيمياء يف تنمية كل من التحصيل واالجتاه حنو الكيمياء لدى طالبات 

الدراسة من مخس الصف األول الثانوي يف مدينة الرايض ابململكة العربية السعودية ، وتكونت عينة 
وأربعني طالبة مت تقسيمهم إىل جمموعتني جتريبية وهبا إحدى وعشرون طالبة درسن ابستخدام اسرتاتيجية  

 (S W H  ) وضابطة وتضم أربع وعشرون طالبة درسن ابلطريقة التقليدية ، واستخدمت الباحثات ،
فق التصميم شبه التجرييب هلذا االختبار التحصيلي ومقياس االجتاه كأدوات لقياس  نتائج البحث و 

البحث ، وأسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائية بني متوسط درجيت اجملموعتني الضابطة 
والتجريبية يف التحصيل الدراسي الكلي ولصاحل اجملموعة التجريبية و وجود فروق دالة إحصائية بني 

حنو الكيمياء  ولصاحل اجملموعة التجريبية ، ويف  متوسط درجيت اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف االجتاه
  SWH ضوء هذه النتائج أوصت الباحثات بضرورة تدريب معلمي العلوم على تطبيق اسرتاتيجية 

بشكل فعال يف الفصول الدراسية ، وإجراء املزيد من الدراسات حول هذه االسرتاتيجية وأثرها على 
 اقد.متغريات أخرى مثل التفكري التأملي والن
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 م. 2016مبسلط  دراسة-12

  K-W-Lة هذه الدراسة معرفة فاعلية برانمج تعليمي  مستند إىل استخدام اسرتاتيجيمبسلط يف هدفت 
، وحتديداً  يف تعلم مهارة القراءة لدى طلبة الصف اخلامس األساسي  يف مدارس حمافظة انبلس احلكومي ة

يف حتصيل  (K-W-L) يت: "ما أثر استخدام اسرتاتيجيةحاولت الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس اآل
 طلبة الصف اخلامس يف مهارة القراءة واجتاهاهتم حنو تعل مها يف املدارس احلكومية يف حمافظة انبلس؟

طالبة من إحدى وستون وأتلفت عينة الدراسة من  الدراسة،مت استخدام املنهج شبه التجرييب يف هذه و 
إذ درست اجملموعة  وضابطة،ومت تقسيمهن إىل جمموعتني جتريبية  ية،األساسمدرسة ايسر عرفات 

، يف حني درست اجملموعة الضابطة ابستخدام الطريقة K-W-L   التجريبية ابستخدام اسرتاتيجية
يف تنمية    K-W-L ةالتقليدية. ولتحقيق أهداف الدراسة مت تصميم برانمج تعليمي  مستند إىل اسرتاتيجي

كما أعد ت الباحثة اختبارا حتصيلي ًا يقيس مهارة القراءة ومقياسًا لًلجتاهات حنو تعل م   مهارة القراءة،
اجملموعة  الباتوأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات ط القراءة،

رة القراءة ومقياس اجملموعة الضابطة )الطريقة التقليدية( يف اختبار حتصيل مها الباتالتجريبية ودرجات ط
االجتاهات حنو تعلم القراءة. وأظهرت النتائج أيضا على وجود عًلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني 
التحصيل الدراسي واالجتاهات حنو تعل م القراءة لطالبات الصف اخلامس األساسي. وقد أوصت الباحثة 

لطريقة التقليدية على التحصيل يف صفوف إجراء املزيد من البحوث حول هذه االسرتاتيجية مقارنة اب
وعقد دورات تدريبية للمعلمني من أجل تطبيق  أكرب،ومواد دراسية خمتلفة حىت يتم تعميمها بشكل 

 .مثل هذه االسرتاتيجيات بسهولة ويسر

 التعليق العام على الدراسات السابقة.

احملور  حمورين؛قة واليت مت تقسيمها إىل للدراسات واألحباث الساب والقراءة املتأنيةبعد االطًلع       
واحملور الثاين يتعلق ابلتعلم النشط واجتاهات الطًلب  الدراسي،األول يتعلق ابلتعلم النشط والتحصيل 

 الدراسية.حنو املادة 

وقد استفاد الباحث من هذه احملاور يف معرفة أوجه التشابه واالختًلف بني البحث احلايل 
 كانت أوجه االستفادة من هذه الدراسات كما يلي. والدراسات السابقة و 
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 الدراسة:حيث هدف  من-1

امتداًدا للدراسات السابقة واليت تناولت موضوع التعلم النشط والتحصيل  البحث احلايلالباحث  يعد 
 كالتايل:الدراسي واجتاه الطًلب حنو املادة وتنوعت أهداف هذه األحباث وكانت  

 الدراسي والتفكريالتعلم النشط يف التحصيل  تفة أثر اسرتاتيجياهدفت بعض الدراسات معر  -
وعمر ودراسة الثًلب  ،2013ودراسة مىن حممد  ،2010االبتكاري لدى الطًلب مثل دراسة األسطل 

 .2016أبو دايك  ، ودراسة2013

الطًلب هدفت دراسات أخرى معرفة أثر النموذج البنائي يف التدريس على التحصيل الدراسي واجتاه  -
ودراسة عبد  ،1998التحصيل الدراسي مع التفكري االبتكاري مثل دراسة مىن سعودي  املادة أوحنو 

 .2013ودراسة القحطاين  ،2007ودراسة املطريف  ،2001الرازق 

التعلم النشط يف التحصيل الدراسي واجتاه  تهدفت بعض الدراسات األخرى معرفة أثر اسرتاتيجيا -
ودراسة احلريب  ،2009ودراسة مداح  ،2008ودراسة جرب  ،2104مثل دراسة أبو اجلبني  الطًلب حنو املادة

ودراسة الكلثم  ،2015الربيعان  ، ودراسة2015ودراسة كليان وابستس  ،2012ودراسة جاها  ،2009
 . 2016ودراسة مبسلط  ،2015ودراسة اجلمعان وفودة وحج عمر  ،2015ودراسة القيس  ،2015

معرفة أثر بعض اسرتاتيجيات التعلم النشط يف تنمية مهارات الفهم القرائي  ت أخرىوهدفت دراسا -
وبعضها هدف إىل تنمية مهارات حل املسألة الرايضية والتقدير الرايضي  ،2014مثل دراسة الغلبان 

وهدفت دراسات أخرى إىل معرفة . 2016ودراسة الرويس  ،2012واملهارات احلسابية مثل دراسة العالول 
 .2014واملهداوي  ،2011أثر اسرتاتيجيات التعلم النشط يف التحصيل الدراسي فقط مثل دراسة حلس 

البحث معرفة أثر اسرتاتيجيات التعلم النشط يف التحصيل الدراسي واالجتاه حنو هذا وهدف    
ية تتفق مع  الفيزايء لدى طًلب الصف الثالث الثانوي يف حمافظة االحساء، وابلتايل جند الدراسة احلال

،  2009، ودراسة احلريب  2009، ودراسة مداح  2008، ودراسة جرب  2104دراسة أبو اجلبني 
،  2015، ودراسة القيس  2015، ودراسة الكلثم  2015، ودراسة الربيعان  2012ودراسة جاها 

ثر التعلم يف اهلدف العام هو معرفة أ 2016، ودراسة مبسلط  2015ودراسة اجلمعان وفودة وحج عمر 
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يف كوهنا متت  2009النشط يف التحصيل الدراسي واجتاه الطًلب حنو املادة ، وتتفق مع دراسة احلريب 
اليت تتناول اجتاه الطًلب حنو  –يف حدود علم الباحث  –على مادة الفيزايء إال أهنا الدراسة األوىل 

  مادة الفيزايء.

 الدراسة:حيث عينة  من-2

تمعاهتا يف الدراسات السابقة فشملت مجيع املراحل التعليمية من املرحلة تنوعت عينة الدراسة وجم
االبتدائية وحىت اجلامعة فهناك بعض الدراسات أجريت على طًلب املرحلة االبتدائية مثل دراسة مىن 

ودراسة العالول  ،2012ودراسة جاها  ،2009ودراسة مداح  ،2007ي قدومال، دراسة 1998سعودي 
 .2016 ودراسة مبسلط ،2016 دايك،ودراسة أبو  ،2016ودراسة الرويس  ،2014ن والغلبا ،2012

ودراسة  ،2008ينما أجريت دراسات أخرى على طًلب املرحلة املتوسطة مثل دراسة جرب 
ودراسة  ،2007ودراسة املطريف  ،2013ودراسة الثًلب وعمر  ،2011ودراسة حلس  ،2009احلريب 

  .2010األسطل 

 ، دراسة2001دراسات األخرى على طًلب املرحلة الثانوية مثل دراسة بلينجز وأجريت بعض ال
ودراسة  ،2014ودراسة أبو اجلبني  ،2014دراسة املهداوي  ،2013ودراسة القحطاين  ،2010احلريب 

 .2015وحج عمر  اجلمعان وفودة

ي العلوم واملواد وأجريت أيضا بعض الدراسات على املراحل العليا مثل املرحلة اجلامعية أو معلم
ودراسة  ،2015ودراسة كليان وابستس  ،2015ودراسة الربيعان  ،2013األخرى مثل دراسة مىن حممد 

 .2015ودراسة القيسي  ،2015الكلثم 

، 2001وابلتايل تتفق مع دراسة بلينجز  الثانوية،ضمن طًلب املرحلة  هذا البحثوتقع عينة 
 ،2014ودراسة أبو اجلبني  ،2014دراسة املهداوي  ،2013ودراسة القحطاين  ،2010احلريب  دراسة

أهنا الدراسة  الثانوية إاليف كوهنا أجريت على طًلب املرحلة  2015وحج عمر  اجلمعان وفودةودراسة 
التايل يوضح  الثانوي، والشكلتطبق على طًلب الصف الثالث  اليت-حدود علم الباحث  يف-األوىل 

 التعليمية.كل مرحلة من املراحل   عدد الدراسات اليت أجريت يف
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 حيث املادة الدراسية أو التخصص الدراسي: من-3

تنوعت الدراسات السابقة يف املادة الدراسية أو يف ختصص الباحث فشملت مواد خمتلفة علمية وأدبية 
 .2016سلط ودراسة مب ،2014فجاءت بعض الدراسات يف مادة اللغة العربية مثل دراسة الغليان 

املطريف  ، ودراسة2001عبد الرازق  ، ودراسة1998ويف مادة العلوم مثل دراسة مىن سعودي   
 .2015ودراسة الربيعان  ،2009ودراسة احلريب  ،2008ودراسة جرب  ،2013ودراسة مىن حممد  ،2007

لرويس ودراسة ا ،2013الثًلب وعمر  ، ودراسة2012ويف مادة الرايضيات مثل دراسة العالول 
 .2015ودراسة القيسي  ،2009ودراسة مداح  ،2016

 .2007ويف مادة اللغة اجنليزية مثل دراسة القدومي 
 .2015مثل دراسة اجلمعان وفودة وحج عمر  ءالكيمياويف مادة  

 .2013دراسة القحطاين  ،2010ودراسة احلريب  ،2001 زويف مادة الفيزايء مثل دراسة بلينج
 .2011 ، حلس2010ل دراسة األسطل ويف مادة التاريخ مث

  .2014ودراسة أبو اجلبني  ،2014ويف مادة األحياء مثل دراسة املهداوي 
  2015س ويف مادة علم اجتماع مثل دراسة كليان وابست

لتعليمية.( عدد الدراسات السابقة يف كل مرحلة من املراحل ا3شكل )  



118 
 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

عدد الدراسات في كل تخصص

عددالدراساتفيكلتخصص

  2012ويف مادة االقتصاد منزيل مثل دراسة جاها 
 .2015ويف مادة الرتبية االسًلمية مثل دراسة الكلثم 

حث للبحوث اليت اهتمت مبادة الفيزايء وابلتايل فالدراسة احلالية تتفق مع دراسة البهذا وينتمي 
يف كوهنا هتتم ابستقصاء أثر التعلم  2013دراسة القحطاين  ،2010ودراسة احلريب  ،2001 زبلينج

يوضح عدد الدراسات ( 4شكل )النشط على التحصيل الدراسي يف مادة الفيزايء. واملخطط التايل 
 يف كل مادة من املواد الدراسية.السابقة 

 

               

 

 

 

 
 ( عدد الدراسات السابقة يف كل مادة دراسية.4شكل )

 الدراسة:حيث أدوات  من-4

تنوعت أدوات الدراسة يف كل حبث أو دراسة من الدراسات السابقة وذلك حسب أهداف البحث 
 1998دراسي مثل دراسة  مىن سعودي فبعض الدراسات كانت أدوات البحث هبا اختبار التحصيل ال

، حلس  2010، احلريب  2010، ودراسة األسطل  2007، ودراسة املطريف  2007، ودراسة القدومي 
، ودراسة القحطاين  2013، ودراسة الثًلب وعمر  2013، ودراسة مىن حممد  2012، والعالول  2011
، ودراسة  2016،ودراسة أبو دايك  2104، ودراسة أبو اجلبني  2014، ودراسة املهداوي  2013
، اجلمعان وفودة وحج عمر  2015، ودراسة كليان وابستس 2012، ودراسة جاها  2009مداح 
 .2016، ودراسة مبسلط  2015
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عدد مرات تكرر أدوات الدراسة 

عددمراتتكررأدواتالدراسة

واستخدمت بعض الدراسات مقياس االجتاه حنو املادة كأداة أخرى مع أداة قياس التحصيل 
، ودراسة كليان وابستس 2012ودراسة جاها  ،2009اح ودراسة مد ،2001الدراسي مثل دراسة بلينجز

ودراسة  ،2007، ودراسة املطريف 2016ودراسة مبسلط  ،2015اجلمعان وفودة وحج عمر  ،2015
 .2104أبو اجلبني 

واستخدمت بعض الدراسات أدوات أخرى إال أهنا مل تكن وحدها بل معها أداة أخرى أو أكثر 
، واختبار كاليفورنيا للتفكري الناقد األسطل  1998بتكاري مىن سعودي مثل  اختبار تورانس للتفكري اال

و مقياس الدافعية لإلجناز مثل  2016، واختبار مهارات التفكري اإلبداعي مثل دراسة أرو دايك  2010
، واختبار  2010، ومقياس الثقة ابلنفس مثل دراسة أبو هدروس والفرا  2010دراسة أبو هدروس والفرا 

، واختبار مهارات الفهم القرائي مثل دراسة الغلبان 2013االستداليل مثل دراسة عمر و الثًلب  التفكري
 . 2015، و بطاقة مًلحظة مهارات التدريس مثل دراسة الكلثم  2014

، ودراسة كليان وابستس 2012ودراسة جاها  ،2009واتفقت الدراسة احلالية مع دراسة مداح 
ودراسة  ،2007، ودراسة املطريف 2016ودراسة مبسلط  ،2015ر اجلمعان وفودة وحج عم ،2015

 الفيزايء.. يف استخدامها اختبار التحصيل الدراسي ومقياس اجتاه الطًلب حنو 2104أبو اجلبني 
 يوضح أدوات الدراسة ومدى تكرارها يف كل دراسة من الدراسات السابقة.( 5)شكل والشكل التايل 

 

 

 

              





 السابقة.أدوات الدراسة ومدى تكرارها يف الدراسات  (5شكل )
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  الدراسة: منهجمن حيث -5

 والضابطة،تقريًبا كل الدراسات السابقة على استخدام املنهج التجرييب ذا اجملموعتني التجريبية اتفقت 
ياس أثر التعلم وقد اتفقت معهم الدراسة احلالية يف استخدام املنهج التجرييب لق والبعدي،والقياس القبلي 

النشط على التحصيل الدراسي واجتاه الطًلب حنو مادة الفيزايء يف اجملموعة التجريبية ومقارنتها مع 
 اجملموعة الضابطة اليت مل تتعرض للمتغري املستقل.

 اسرتاتيجيات التعلم النشط يف الدراسات السابقة ولكن كلها كانت يف مرحلة عرض الدرس. تنوعت-6

لدراسات السابقة اسرتاتيجيات التعلم النشط يف مرحلة التمهيد للدرس أو ختام الدرس كل ا  أغفلت-7
 وتقوميه واهتمت ابسرتاتيجيات عرض الدرس كما سبق ذكره.

 يف-اسرتاتيجيات جديدة متاًما مل ُتطرح من قبل يف أي دراسات أو أحباث  البحث احلايل قدمت-8
واسرتاتيجية  املروحية،والبطاقات  احللقية،ة والكتابة اسرتاتيجيات املًلحظ وهي-الباحثحدود علم 

 واسرتاتيجية سباق املدرب. االختيار،لوحة 

خًلل استعراض الدراسات السابقة يتضح أن التعلم يسهم يف حتسني مستوى التحصيل الدراسي  من-9
أبو  ة، ودراس2013وعمر ودراسة الثًلب  ،2013ودراسة مىن حممد  ،2010كما يف دراسة األسطل 

 .2014، واملهداوي 2011دراسة حلس  ،2016دايك 

يتضح من الدراسات السابقة أن اسرتاتيجيات التعلم النشط ساعدت يف تكوين اجتاهات  أيًضا-10
ودراسة جرب  ،2104إجيابية حنو املادة اليت مت تدريسها هبذه االسرتاتيجيات كما يف دراسة أبو اجلبني 

ساعد التعلم النشط  وأيضا، 2012ودراسة جاها  ،2009اسة احلريب ودر  ،2009ودراسة مداح  ،2008
العالول  ،2014الغلبان  يف تنمية مهارات الفهم القرائي ومهارات حل املسائل الرايضية كما يف دراسات

 .2016ودراسة الرويس  ،2012
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 السابقة:استفاده الباحث من الدراسات  ما-11

 يلي:وكانت األسئلة والفرضيات كما  تهوأسئلته وفرضيامشكلة البحث  بلورة-أ

من واقع مشكلة البحث واليت تتلخص يف دراسة أثر اسرتاتيجيات التعلم النشط على التحصيل 
ويف هذا اإلطار  الثانوي،الدراسي واجتاه الطًلب حنو مادة الفيزايء لدى عينة من طًلب الصف الثالث 

 سئلة التالية:يسعى الباحث من خًلل هذا البحث لإلجابة على األ
لدى طًلب الصف الثالث  أثر اسرتاتيجيات التعلم النشط يف التحصيل الدراسي ملادة الفيزايء ما-1

 السعودية؟الثانوي يف حمافظة االحساء ابململكة العربية 
أثر اسرتاتيجيات التعلم النشط يف اجتاهات طًلب الصف الثالث الثانوي يف حمافظة األحساء  ما-2

 ربية السعودية حنو مادة الفيزايء؟ابململكة الع
الصف الثالث  طًلب الفيزايء لدى مادة واالجتاه حنو الدراسي التحصيل بني االرتباطية العًلقة ما-3

 النشط؟الثانوي الذين درسوا بطريقة التعلم 
 كالتايل:وقد استفاد الباحث من الدراسات والبحوث السابقة يف صياغة فروض البحث احلايل وكانت  

 التالية:السؤال األول يسعى الباحث الختبار صحة الفروض  عن** لإلجابة **
بني متوسط درجات طًلب اجملموعة التجريبية يف التطبيقني  يوجد فرق ذا داللة إحصائية: الفرض األول

 الفيزايء.مادة  الدراسي يفالقبلي والبعدي الختبار التحصيل 
بني متوسط درجات طًلب اجملموعة التجريبية ومتوسط  يوجد فرق ذا داللة إحصائية الفرض الثاين:

 الفيزايء.مادة  الدراسي يفدرجات طًلب اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل 
 التالية:**** ولإلجابة على السؤال الثاين يسعى الباحث الختبار صحة الفروض 

درجات طًلب اجملموعة التجريبية يف التطبيقني  بني متوسط يوجد فرق ذا داللة إحصائية: الفرض الثالث
 الفيزايء.القبلي والبعدي ملقياس اجتاه الطًلب حنو مادة 

بني متوسط درجات طًلب اجملموعة التجريبية ومتوسط  يوجد فرق ذا داللة إحصائية الفرض الرابع:
  الفيزايء.ادة درجات طًلب اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي ملقياس اجتاه الطًلب حنو م

 التايل:السؤال الثالث يسعى الباحث الختبار صحة الفرض  عن**** ولإلجابة 
عًلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني درجات التحصيل للمجموعة التجريبية  توجد اخلامس:الفرض 
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يزايء لدى يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي واستجاابهتم يف مقياس االجتاه حنو مادة الف
 طًلب الصف الثالث الثانوي.

 الباحث أيًضا من الدراسات والبحوث السابقة يف وضع التصميم التجرييب للبحث استفاد-ب 
 مث يتعرض الفيزايء،حيث خيضع أفراد العينة لقياس قبلي يف التحصيل الدراسي واالجتاه حنو       
 تقل بعد ذلك يتم القياس البعدي للتحصيلأفراد اجملموعة التجريبية وحدهم للمتغري املس      
 الفيزايء.الدراسي واالجتاه حنو      

الباحث أيًضا من الدراسات والبحوث السابقة يف تنظيم اإلطار النظري للبحث وعرضه  استفاد-ج
 بشكل يتوائم مع التطور التارخيي للنظرايت الرتبوية يف موضوع التعلم النشط.

الدراسات والبحوث السابقة يف معرفة الكثري من أمساء الكتب واملراجع الباحث أيًضا من  استفاد-د
 املتعلقة مبوضوع البحث فضًًل عن حبثه يف كثري من املكتبات اإللكرتونية والورقية.

الباحث أيًضا من الدراسات والبحوث السابقة يف مقارنة النتائج اليت توصلت إليها البحث  استفاد-هـ
 ث السابقة.احلايل مع نتائج البحو 

  

 

 





 
  



123 
 

 
 
 
 

 منهجية البحث  : الفصل الثالث
 منهج البحث  ❖

 جمتمع البحث ❖

 عينة البحث  ❖

 متغريات البحث  ❖

 أدوات البحث  ❖

 اخلطوات اإلجرائية للبحث  ❖

 املعاجلة اإلحصائية  ❖
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 متهيد:
منهج البحث  حيث:يتناول الباحث يف هذا الفصل عرًضا مفصًًل إلجراءات البحث من 

وطريقة وسبب اختيار هذه  البحث،وعينة  للبحث،واجملتمع األصلي  الباحث،ستخدمه الذي ي
إعداده مث التأكد من  الدراسي، وكيفيةوأدوات البحث واليت تتمثل يف اختبار التحصيل  العينة،

وأيًضا مقياس  ملفرداته،اخلصائص السيكومرتية له كصدقه وثباته وحساب معامًلت الصعوبة والسهولة 
تناول الباحث أيًضا  البحث. كماالطًلب حنو مادة الفيزايء وضبطه وتقنينه على بيئة وعينة  اجتاه

 املعاجلة اإلحصائية اليت اعتمد عليها الباحث يف حتليل نتائج البحث. 

 The Research Method :منهج البحث

السابقة وكذلك  املنهجني الوصفي يف غرض اإلطار النظري والدراسات البحث هذا يف الباحث استخدم
تدريس وحديت اجملاالت املغناطيسية  املستقل وهو املتغري بني العًلقة دراسة يف متمثًلً  التجرييب املنهج

الدراسي التحصيل  التابعني ومها النشط واملتغريينواحلث الكهرومغناطيسي ابسرتاتيجيات التعلم 
 .(2008جًلل ( و)2006أبو عًلم )الفيزايء. حنو مادة  واجتاه الطًلب ،للطًلب

 مًلئم املنهج وهذا الدراسة. عينة ألفراد البعدي والتقييم القبلي التقييم على الباحث واعتمد    
 التحصيل يف النشط أثر التعلم من الكشف عن التحقق حماولته حيث من احلايل، البحث لطبيعة

انوي. والشكل التايل يوضح الث الثالث الصف طًلب لدى الفيزايء مادة حنو واجتاه الطًلبالدراسي 
 التصميم التجرييب خلطوات البحث:

                             

 

 

 

  

 المجموعة الضابطة

التدريس باستخدام  المجموعة التجريبية

 التعلم النشط

 

التدريس بالطريقة 

 التقليدية

تطبيق اختيار 

التحصيل 

 الدراسي 

ومقياس اتجاه 

الطالب نحو 

 المادة قبليًا

تطبيق اختيار 

التحصيل 

 الدراسي 

ومقياس اتجاه 

الطالب نحو 

 المادة بعديًا

لتصميم التجرييب خلطوات البحثا (6شكل )  
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 The Research Population :جمتمع البحث

". العناصر( الذين هلم خصائص واحدة ميكن مًلحظتها األشياء، أويقصد ابجملتمع "مجيع األفراد )أو  
تمع األصلي هلذا البحث يشمل مجيع طًلب الصف وعليه فإن اجمل ،(154 ، ص2006أبو عًلم )

الثالث الثانوي يف مجيع املدارس األهلية بنظاميها الفصلي واملقررات يف حمافظة األحساء ابململكة العربية 
، وقد بلغ عددهم م 2016/2017السعودية، واملنتظمني يف الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

اثنا عشرة مدرسة وفًقا إلحصائيات اإلدارة العامة للرتبية والتعليم يف حمافظة موزعني على  ( طالًبا1228)
 األحساء موزعني كالتايل:

عشرة مدرسة يف النظام الفصلي يدرسون مادة الفيزايء بواقع  على إحدىموزعني  ( طالًبا1144) -
  .أسبوعياأربع حصص 

ت يدرسون مادة الفيزايء بواقع مخس حصص موزعني على مدرسة واحدة يف نظام املقررا ( طالًبا84) -
 سبوعًيا.أ

سنة وكانوا موزعني على مكتبني من مكاتب الرتبية والتعليم يف  18 ،17وتراوحت أعمارهم مجيًعا بني 
 التايل: (1.3)جدول  حمافظة األحساء حسب اجلدول

 (1.3جدول )
 املقررات(.توزيع جمتمع البحث على مكاتب الرتبية والتعليم )النظام الفصلي و 

 اسم املكتب م
 عدد طًلب الصف الثالث الثانوي عدد املدارس

 فصلي مقررات فصلي مقررات
 596 84 8 1 مكتب الرتبية والتعليم ابهلفوف 1
 548 - 3 - مكتب الرتبية والتعليم ابملربز 2
 1144 84 11 1 اجملموع 3
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  The Research Sample: البحثعينة  

 االستطالعية:ة الدراس جمموعة-أ  

بثانوية الكفاح األهلية قسم املقررات عددها  (3/1)مت اختيار جمموعة الدراسة االستطًلعية من فصل 
وتراوحت  م 2015/2016طالًبا من خارج عينة الدراسة األصلية يف الفصل الدراسي الثاين عام  22

 سنة.  18و 17أعمارهم بني 

كد من اخلصائص السيكومرتية لكل من اختبار عليهم هبدف التأ بحثومت تطبيق أدوات ال
التحصيل الدراسي يف فصلي اجملاالت املغناطيسية واحلث الكهرومغناطيسي ومقياس اجتاه الطًلب حنو 

 مادة الفيزايء.

 األساسية:بحث ال عينة-ب

طالب من طًلب الصف الثالث الثانوي مبدرسة الكفاح األهلية  100األولية من بحث تكونت عينة ال 
الثانوية التابعة ملكتب التعليم ابهلفوف مبحافظة األحساء بقسميها الفصلي واملقررات حيث أن هذه 
املدرسة هبا مبينان للمرحلة الثانوية أحدمها يدرس بنظام املقررات واآلخر يدرس ابلنظام الفصلي وقد مت 

 االختيار ابلطريقة القصدية لألسباب التالية:
 املدرسة.ة اليت يتطلبها تنفيذ اسرتاتيجيات التعلم النشط هبذه اإلمكانيات الضروري توفر-1
فاخلربة العملية ملعلمي  النشط،العالية ملنسوبيها من املعلمني يف تنفيذ اسرتاتيجيات التعلم  الكفاءة- 2

 الفيزايء فيها ال تقل عن ست سنوات.
و جديد يف اسرتاتيجيات وطرق العالية اليت متتلكها هذه املدارس يف تبين ثقافة كل ما ه الشهرة-3

التدريس والسيما اسرتاتيجيات التعلم النشط، فاملدرسة هلا ابع طويل يف تدريب معلميها على العديد 
من أساليب التعلم النشط على أيدي مدربني حمرتفني ومتخصصني يف الرتبية وآخرهم اسرتاتيجيات 

 الشرق األوسط. ومندوبيتها يفكية كيجن للتعلم التعاوين على يد مؤسسة سبنسر كيجن األمري
داخل مدرسة واحدة يوفر نوًعا من التكافؤ بني  واملقررات(قسمي أو نوعي الدراسة )الفصلي  وجود-4

اجملموعتني التجريبية والضابطة يف املستويني االجتماعي واالقتصادي مما يسهل ضبط املتغريات الدخيلة 
 اليت قد تؤثر على تطبيق جتربة البحث.
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 الباحث يف نفس املدرسة مما يسهل عملييت اإلشراف واملتابعة يف تنفيذ جتربة البحث. ملع-5
اثنني من معلمي الفيزايء من منسويب املدرسة يف التعاون مع الباحث لتنفيذ جتربة البحث  موافقة-6

 ابإلضافة إىل تقدمي كافة التسهيًلت من قبل اإلدارة ابملدارس.
رسة على أكثر من فصل أو شعبة مما أاتح للباحث اختيار شعبة أو فصل كل قسم داخل املد  احتواء-7

 كمجموعة جتريبية وآخر كمجموعة ضابطة.

 :بحثالاختيار عينة  خطوات-ج

 قام الباحث بتجهيز قائمة بفصول وشعب املدرسة يف القسمني الفصلي واملقررات لًلختيار من بينها
الباحث اسم كل فصل أو شعبة يف ورقة وطويت  وقد كتب البحث،شعبتني وفصلني إلجراء جتربة 

من بينها فصلني يف النظام الفصلي وشعبيتني يف نظام املقررات ومت حتديد اجملموعتني  ومت االختيار الورقة،
 التجريبية والضابطة ابلطريقة العشوائية البسيطة وكانت النتائج كالتايل:

 ومها:ت وقد وزعا عشوائًيا ليمثًل جمموعيت التجربة يف نظام املقررا (3/3)(، 3/2)مت اختيار شعبيت  -
 ( طالًبا.28وعدد طًلهبا ) (3/2)التجريبية ومتثلها شعبة  اجملموعة-1
 ( طالًبا.27وعدد طًلهبا ) (3/3)الضابطة ومتثلها شعبة  اجملموعة-2

ثًل جمموعيت من النظام الفصلي وقد وزعا عشوائًيا ليم (3/2)(، 3/1)كما تضمنت عينة الدراسة فصلي 
 ومها:التجربة 

 ( طالًبا.22وعدد طًلبه ) (3/2)التجريبية وميثلها فصل اجملموعة-1
 ( طالًبا.23وعدد طًلبه ) (3/1)الضابطة وميثلها فصل  اجملموعة-2

 استبعاد:( طالًبا وقد مت 100ن العدد األويل لعينة الدراسة كان )وحيث إ
 ل أخرى.( طالًبا النتقاهلم ملدارس وفصو 12عدد ) -
 ( طًلب لعدم حضورهم االختبار القبلي اخلاص ابلتحصيل الدراسي ومقياس االجتاه.5عدد ) -
( طًلب نظرًا للغياب املتكرر )أكثر من مخس خصص(، وبذلك يصبح العدد النهائي لعينة 3عدد ) -

 التايل:( 2.3)( طالًبا موضحني يف اجلدول 80الدراسة )
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 (2.3جدول )
 لدراسةتوزيع أفراد عينة ا

 النسبة اجملموع  النسبة املئوية  العدد  الفصل/ الشعبة  القسم  اجملموعة 

 التجريبية
 %50 40 %22.5 18 3/2 فصلي

 %27.5 22 3/2 مقررات

 الضابطة
 %21.25 17 3/1 فصلي

40 50% 
 %28.75 23 3/3 مقررات

 البحث:الزمين ألفراد عينة  العمر-د

سنة واجلدول  18، 17الدراسة مبجموعتيها الضابطة والتجريبية بني  تراوحت أعمار أفراد عينة
 جمموعة.التايل متوسط األعمار واالحنراف املعياري لكل 

 (3.3جدول )
 .بحثمواصفات العمر الزمين ألفراد عينة ال

 االحنراف املعياري املتوسط أكرب عمر أقل عمر اجملموعة املتغري

 العمر الزمين
 0.479 17.67 18 17 الضابطة 

 0.407 17.8 18 17 التجريبية 

 والضابطة:اجملموعتني التجريبية  تقارب-ح

 حيث املستوى االجتماعي واالقتصادي. من-1

جمموعيت الدراسة الضابطة والتجريبية متقاربتني متاًما من حيث املستوى االجتماعي نظرًا  تعد
والطًلب ينتمون لنفس احملافظة  ملدرسة(الوجود نظامي التدريس )الفصلي واملقررات داخل نفس 

وبعضهم لنفس األحياء تقريًبا وأيًضا هناك تقارب اقتصادي كوهنم يف مدرسة أهلية واحدة وقد الحظ 
 الباحث ذلك بعد االطًلع على سجًلت الطًلب. 
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 حيث العمر الزمين. من-2

الباحث أعمار الطًلب  صدالزمين؛ ر للتأكد من تقارب اجملموعتني التجريبية والضابطة يف العمر 
لبحث  تطبيقه،التأكد من شروط  بعد T-Testمث قارن بينها ابستخدام اختبار )ت(  يف اجملموعتني،

للفرق  T-Testالتايل يوضح نتيجة اختبار )ت(  اجملموعتني، واجلدولداللة الفرق بني متوسطي أعمار 
 بني متوسطي أعمار اجملموعتني الضابطة والتجريبية.
 ( 4.3جدول )

.بحثنتيجة اختبار )ت( للفرق بني متوسطات أعمار أفراد عينة ال

 املتغري
 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية

 قيمة ت
مستوى 

املتوسط  العدد الداللة
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

املتوسط  العدد
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

العمر 
 الزمين

30 17.8 0.407 30 17.67 0.479 1.161 0.250 

ليست دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة  1.161ونستنتج من اجلدول السابق أن قيمة )ت( 
 وابلتايل نستنتج أنه ال توجد فروق بني متوسطات أعمار أفراد اجملموعتني يف متغري العمر الزمين. 0.05

 الدراسي:حيث مستوى التحصيل  من-3
قام الباحث بتطبيق االختبار التحصيلي  التحصيلي،ستوى وللتأكد من جتانس اجملموعتني يف امل

ومت رصد  الدراسة،وحديت اجملاالت املغناطيسية واحلث الكهرومغناطيسي على جمموعيت  لذلك يفاملعد 
مث قارن الباحث بينهما ابستخدام اختبار  البحث،درجات الطًلب يف اجملموعتني قبل تطبيق جتربة 

 رق بني متوسطي درجات اجملموعتني.لبحث داللة الف ،T-Test)ت( 
للفرق بني متوسطي درجات اجملموعتني الضابطة  T-Testواجلدول التايل يوضح نتيجة اختبار )ت( 

 هـ5/3/1438والتجريبية يف اختبار التحصيل الدراسي قبلًيا والذي مت تطبيقه بتاريخ 
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 (5.3جدول )
 الدراسي القبلينتيجة اختبار )ت( للفرق بني متوسطات درجات التحصيل 

 املتغري
 اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية

 قيمة ت
مستوى 

 العدد الداللة
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

 العدد
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

التحصيل 
 الدراسي

40 6.2 1.77 40 5.85 1.25 1.02 0.311 

ليست دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة  1.02ونستنتج من اجلدول السابق أن قيمة )ت( 
وابلتايل نستنتج أنه ال توجد فروق بني متوسطات درجات أفراد اجملموعتني يف متغري التحصيل  0.05

 الدراسي.

 والشعبة:حيث معلم الفصل  من-4

 الباحث ابالهتمام مبحاولة تدريس نفس املعلم للمجموعتني التجريبية والضابطة يف النظام قام  
وكذلك يف نظام املقررات وقد جنح يف ذلك بتعاون من إدارة املدرسة واإلشراف الرتبوي. الفصلي،

  The Research Variables :البحثمتغريات 

 املتغريات:يتضمن البحث نوعني من  

 وتشمل مستويني:  التعلم(يف اسرتاتيجيات التدريس )طرق  املستقل: ويتمثل أواًل: املتغري 
 حيث يدرس طًلب اجملموعة التجريبية حمتوى وحديت اجملاالت النشط:التعلم  ول:األ-1

 املغناطسية واحلث الكهرومغناطيسي من خًلل اسرتاتيجيات التعلم النشط       
 التعلم التقليدي: حيث يدرس طًلب اجملموعة الضابطة حمتوى وحديت اجملاالت الثاين:-2

 طيسي من خًلل طريقة التعلم التقليدية.املغناطسية واحلث الكهرومغنا      

 التالية:ويتمثل يف املتغريات  التابعة:ات  اثنًيا: املتغري
 الدراسي: ويتم قياسه عن طريق أداء الطًلب عينة الدراسة يف اختبار التحصيل التحصيل-1

 الدراسي الذي أعده الباحث هلذا اهلدف.      
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 يق استجاابت الطًلب عينة الدراسة يف مقياس االجتاه حنو املادة: ويتم قياسه عن طر  االجتاه-2
 حنو مادة الفيزايء الذي استخدمه الباحث.      

 The Research Instruments :البحثأدوات  

قياس أثر التدريس ابسرتاتيجيات التعلم النشط يف التحصيل  البحث هوملا كان اهلدف من هذا  
ء لدى طًلب الصف الثالث الثانوي فقد حدد الباحث الدراسي واجتاه الطًلب حنو مادة الفيزاي

 األدوات التالية:
 اختبار التحصيل الدراسي.  •

 مقياس اجتاه الطًلب حنو مادة الفيزايء.  •

 أواًل: اختبار التحصيل الدراسي.

والتحقق من صحة فرضيات البحث  والثاين،واإلجابة عن سؤاليه األول  البحث،لتحقيق أهداف هذا  
قام الباحث ببناء اختبار حتصيلي لقياس اجلانب املعريف لدى عينة الدراسة يف وحديت  لثانية،وااألوىل 

وراعى الباحث عند بنائه الشمولية من حيث مستوايت  الكهرومغناطيسي،اجملاالت املغناطيسية واحلث 
الختيار من وكانت أسئلة االختبار من النوع املوضوعي من نوع ا بلوم،املعرفة املختلفة حسب تصنيف 

 التالية:متعدد. وقد مر بناء االختبار التحصيلي بعدة خطوات يبينها الباحث يف السطور 

  .بحثالحمتوى الوحدة حمل  حتديد-1

 مت اختيار الوحدتني اخلامسة والسادسة ومها بعنوان )اجملاالت املغناطيسية واحلث
ا يدرسان يف هناية الفصل الدراسي من مقرر الفيزايء للصف الثالث الثانوي ومه الكهرومغناطيسي(

وقد وقع اختيار الباحث  الرتتيب، علىواملقررات وبداية الفصل الدراسي الثاين للنظامني الفصلي  األول،
 على هاتني الوحدتني لألسباب التالية:

 هبما الكثري من املوضوعات اليت تثري دافعية الطًلب حنو التعلم األمر الذي يهيئ بيئة  يوجد-1 
 النشط.مناسبة للتعلم       

 ملوضوعاهتما.وكثرة التطبيقات احلياتية  الطًلب،معظم دروس الوحدتني الوثيق حبياة  ارتباط-2
 جًدا من فروع الفيزايء هو   مهمهاتني الوحدتني األساس العريض لفرع  تعد-3
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 ضوعات األخرى. ا بشكل صحيح ميثل أساس لفهم كثري من املو همالكهرومغناطيسية وفهم    
 هاتني الوحدتني على كثري من التجارب العملية اليت حتتاج إىل التجريب من قبل  حتتوي-4

 فضًل عن اإلاثرة والتشويق يف العرض. النشط،الطالب نفسه مما يهيئ بيئة مناسبة للتعلم      
 يف تنفيذها معاحملتوى العلمي للوحدتني على كثري من األنشطة اإلثرائية اليت تتناسب  يضم-5

 اسرتاتيجيات التعلم النشط.     

 الغرض من االختبار: حتديد-2

مت حتديد الغرض من االختبار ابلبحث وهو قياس التحصيل الدراسي للطًلب بوحدتني  
الثالث الثانوي ابإلضافة إىل استخدامه لتنفيذ منهجية البحث  الفيزايء للصفتعليميتني من مقرر 

 فراد عينة الدراسة من اجملموعتني التجريبية والضابطة.كاختبار قبلي وبعدي أل

فيهما.حمتوى الوحدتني وحتديد مكوانت املعرفة العلمية  حتليل-3

أسلوب حبثي يهدف وصف احملتوى الظاهري للمادة التعليمية وصًفا “احملتوىيقصد بتحليل 
اهري التقيد ابملعاين الواضحة ويقصد ابلوصف الظ حمددة مسبًقاموضوعًيا منظًما كمًيا وفق معايري 

املوضوعية فيقصد هبا توافر فرصة الثبات والصدق  التعليمية، أمابنص املادة  واملنصوص عليها صراحة
 (.199 ، ص2003 )زيتونيف عملية التحليل" 

( 2001(، زيتون )2013) الفًلحوتناول الكثري من الرتبويني املعرفة العلمية بشكل مفصل ومنهم     
 فق معظمهم على أن املعرفة العلمية  تتكون من :، وات

احلقائق الوحدات  التجريب ومتثلأو  القياس،وهي كل ما ثبت صحته ابملًلحظة، أو  احلقيقة:-1
 الرتكيبية األساسية للعلم. وعن طريقها ميكن بناء املفاهيم والنظرايت العلمية.

تكوينه إدراك العًلقات بني  ددة، ويتطلبحمكل كلمة أو مصطلح له داللة لفظية  العلمي: املفهوم-2
 املعلومات اليت ترتبط بعضها ببعض. الظواهر، أو األشياء، أو

أكثر وهي عامة  مفهومني أوويطلق عليه أحيااًن التعميم وهو عبارة لفظية توضح عًلقة بني  املبدأ:-3
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 متكررة يف أكثر من موقف.

املفاهيم العلمية اليت تصف الظاهرة أو احلدث وصفا ويقصد به سلسلة مرتبطة من  العلمي: القانون-4
 كمًيا ونوعًيا، ويعرب عن هذا الوصف بعًلقة رايضية.

وهو  العلم،وتعين إطار جيمع بني عناصر البناء العلمي يف موضوع من موضوعات  العلمية: النظرية-5
مع نظرية أخرى يف موضوع  قادر على تفسري املشاهدات واملًلحظات املدعومة بنتائج جتريبية ال تتعارض

 آخر من موضوعات العلم.

واحلث  املغناطيسية،وبناء على ما سبق قام الباحث بتحليل احملتوى املعريف لوحديت اجملاالت 
 يوضح نتيجة التحليل:(  3.6)جدول الكهرومغناطيسي واجلدول التايل 

 (6.3جدول )
 احلث الكهرومغناطيسي.حتليل احملتوى املعريف لوحديت اجملاالت املغناطيسية و 

 الدرس الوحدة
 نتيجة عملية التحليل

حقائق 
 وتعميمات

 نظرايت قوانني مهارات مفاهيم

 اجملاالت املغناطيسية
 - - 1 3 3 اخلصائص العامة للمغانط

 - 1 - 1 3 الكهرومغناطيسية
 - 2 1 1 2 القوى الناجتة عن اجملاالت املغناطيسية

  - 1 1 2 اجللفانومرتات 

 احلث الكهرومغناطيسي

 - 1 - 1 3 احلث الكهرومغناطيسي
 - 1 - 1 1 املولد الكهريب 

 - - 1 1 2 قانون لنز 
 - - - 2 1 احلث الذايت واملتبادل 

 - 2 - 2 3 احملول الكهريب 
 0 7 3 13 20 اإلمجايل 
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 التحليل:التأكد من ثبات عملية 

ث يف املرة األوىل حلل الباح أخرى، حيثإىل التحليل مرة  للتأكد من ثبات التحليل عمد الباحث 
وقام الباحث حبساب عدد نقاط االختًلف واالتفاق مث حساب  الثانية،ابلتحليل يف املرة وقام زميل له 

 :(3.7انظر جدول ) يلينسبة الثبات كما 
 ( 7.3جدول )

.نقاط االتفاق واالختًلف يف حتليل احملتوى

 ترمز لعملية التحليل األوىل  1حيث: م
 ترمز لعملية التحليل الثانية 2م       

 (2004)طعيمة التفاق بني التحليلني ابستخدام معادلة كوبر. وقام الباحث ابلتأكد من نسبة ا

 معادلة كوبر لنسبة االتفاق: 

 

 

  

احملتوى  مكوانت
 املعريف

 نتائج عملية التحليل
 قاط االختًلفن  نقاط االتفاق 2م 1م

 - 10 10 10 حقائق
 1 13 14 13 مفاهيم
 1 9 9 10 تعاميم
 - 7 7 7 قوانني
 2 39 40 40 الكلي

مراتاالتفاق+عددمراتاالختالفعدد  

مراتاالتفاقعدد  
100 x نسبةاالتفاق=  

39+2  

39 
100 x نسبةاالتفاق=   =1295. %  
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 ومت حساب معامل الثبات من معادلة هولسيت وهي كالتايل:

 

 

  

 وهذه القيمة لثبات حتليل احملتوى تعىن أن عملية حتليل احملتوى على درجة عالية من الثبات.

 توى:احملالتأكد من صدق حتليل 

استعان  الكهرومغناطيسي؛للتأكد من صدق حتليل احملتوى املعريف لوحديت اجملاالت املغناطيسية واحلث 
الباحث بعدد من احملكمني املتخصصني للتأكد من مشولية عملية التحليل جلميع مكوانت املعرفة العلمية 

وقد رأي احملكمون  آرائهم، عليهم قائمة التحليل ومجع الباحث الوحدتني وعرضتاملتضمنة يف هاتني 
ن أن التحليل مشل كما رأى احملكمو   املستخدمة،أن الباحث التزم ابلتعريفات اإلجرائية لفئات التحليل 

 واحلث الكهرومغناطيسي بشكل كامل. املغناطيسية،مجيع مكوانت املعرفة العلمية لوحديت اجملاالت 

 األهداف السلوكية لالختبار: حتديد-4

واحلث  املغناطيسية،تحديد األهداف اخلاصة بوحديت )اجملاالت قام الباحث ب
ومت تقسيمها إىل مستوايت  املعريف،يف مستوايهتا املختلفة وفق تصنيف بلوم يف اجملال  الكهرومغناطيسي(

 . التحليل، الرتكيب، التقومي(ومستوايت عليا ) التطبيق( التذكر، الفهم،دنيا )

قة ملكوانت املعرفة العلمية للوحدتني اخلامسة والسادسة بغرض حتديد وقد قام الباحث بقراءة دقي    
األهداف السلوكية لوحديت اجملاالت املغناطيسية واحلث الكهرومغناطيسي حيث قام الباحث بتحليل 
حمتوى الوحدتني وحتديد نواتج التعلم يف كل وحدة دراسية وتنوعت األهداف بني املستوايت املختلفة 

هدف موزعة على  38م وأصبحت قائمة األهداف يف صورهتا النهائية تتكون من حسب تصنيف بلو 
 (:3.8)املستوايت املختلفة حسب املوضح يف اجلدول التايل

 

مجموعالنقاطالتيتمتحليلهافي

 المرتين

2 x مراتاالتفاقعدد 
100 x =معاملالثبات 

40+40  

2 x 39 
100 x =5.79=  معاملالثبات %  
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 ( 8.3جدول )
 تصنيف األهداف السلوكية لوحديت اجملاالت املغناطيسية واحلث الكهرومغناطيسي.

 الدرس الوحدة
 مستوايت األهداف املعرفية

 تقومي تركيب حتليل تطبيق فهم تذكر

اجملاالت 
 املغناطيسية

 - - 1 - 1 1 اخلصائص العامة للمغانط
 1 - - 2 1 1 الكهرومغناطيسية

 - 1 1 1 1 1 القوى الناجتة عن اجملاالت املغناطيسية
  2 - 1 1 1 اجللفانومرتات

احلث 
الكهرومغناطي

 سي

 1 - 1 1 1 1 احلث الكهرومغناطيسي
 - - - 1 1 - الكهريباملولد 

 - 1 1 - 1 1 قانون لنز
 - 1 1 - 1 1 احلث الذايت واملتبادل

 1 - 1 1 1 1 احملول الكهريب

 ***حتديد مدى ثبات عملية تصنيف األهداف.

وعمد قام الباحث بعملية التحليل مرة أخرى  السلوكية،للتأكد من ثبات عملية تصنيف األهداف 
وقام الباحث حبساب عدد نقاط  اثنية،بعملية التحليل مرة  للقيام  زميل لهيف هذه املرة إىل الباحث

 :(3.9انظر جدول ) يلياالختًلف واالتفاق مث حساب نسبة الثبات كما 
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 (9.3جدول )
 نتائج عملية تصنيف األهداف يف وحديت اجملاالت املغناطيسية واحلث الكهرومغناطيسي.

 نيفصنتائج عملية الت مستوايت األهداف
 نقاط االختًلف نقاط االتفاق 2م 1م

 1 8 9 8 تذكر
 - 9 9 9 فهم

 - 7 7 7 تطبيق
 - 6 6 6 حتليل
 1 4 4 5 تركيب
 1 2 2 3 تقومي

 3 36 37 38 اجملموع
  األوىل.ترمز لعملية التصنيف  1حيث: م

 الثانية.ترمز لعملية التصنيف  2م       
 اق بني التصنيفني ابستخدام معادلة كوبر. وقام الباحث ابلتأكد من نسبة االتف

 معادلة كوبر لنسبة االتفاق:

 

 

 وهي كالتايل: (2004)طعيمة ومت حساب معامل الثبات من معادلة هولسيت       

 

 

 وهذه القيمة تعين أن التصنيف على درجة عالية من الثبات.

 

  

مراتاالتفاق+عددمراتاالختالفعدد  

مراتاالتفاقعدد  
100 x نسبةاالتفاق=  

مجموعالنقاطالتيتمتحليلهافي

 المرتين

2 x مراتاالتفاقعدد 
100 x =معاملالثبات 

36+3  

36 
100 x نسبةاالتفاق=   =92.3 %  

38+37  

2 x 36 
100 x =79=  معاملالثبات %  
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 األهداف:التأكد من صدق حتليل أو تصنيف  ***

 الكهرومغناطيسي؛تصنيف األهداف السلوكية لوحديت اجملاالت املغناطيسية واحلث للتأكد من صدق 
من مشولية ( للتأكد 215صفحة  3دد من احملكمني املتخصصني )انظر ملحق استعان الباحث بع

عملية تصنيف األهداف جلميع مستوايت األهداف السلوكية املتضمنة يف هاتني الوحدتني وعرضت 
وقد رأي احملكمون أن الباحث التزم ابلتعريفات  آرائهم،األهداف ومجع الباحث عليهم قائمة تصنيف 

كما أن التصنيف اشتمل على مجيع األهداف لوحديت   استخدمها،اإلجرائية لفئات التصنيف اليت 
 اجملاالت املغناطيسية واحلث الكهرومغناطيسي.

 جدول مواصفات االختبار التحصيلي. بناء-5

وحتليل احملتوى املعريف ملكوانته، ووضع األهداف يف صورهتا النهائية جلميع  احملتوى،بعد حتديد 
مستوايت األهداف الدنيا والعليا. وحتقيًقا هلدف البحث األول قام الباحث بتحديد الوزن النسيب لكل 
مستوى من مستوايت األهداف مث حتديد األمهية النسبية لكل موضوع من املوضوعات يف وحديت 

املغناطيسية واحلث الكهرومغناطيسي مث قام ببناء جدول مواصفات لًلختبار وذلك ابستخدام اجملاالت 
عبد احلميد العبد  االختبار التحصيلي قام بتصميمه برانمج الكرتوين خاص إلعداد جدول مواصفات

هو متوفر و  للباحثوقد أهداه  السعودية،اللطيف مشرف الفيزايء إبدارة تعليم األحساء ابململكة العربية 
 (3.10،3.11كثري من مواقع الشبكة العنكبوتية )انظر اجلداول التالية على ال
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 ( 10.3جدول )
 حمتوى الوحدتني وعدد صفحات كل درس وعدد األسئلة.

عدد  املوضوع الوحدة
 الصفحات

 النسبة املئوية عدد احلصص

سية
اطي

املغن
ت 

جملاال
ا

 

 %10 1 4 اخلصائص العامة للمغانط
 %12.5 2 5 ومغناطيسيةالكهر 

القوى الناجتة عن اجملاالت 
 املغناطيسية

4 2 10% 

 %15 2 6 اجللفانومرتات

سي
اطي

ومغن
كهر

ث ال
احل

 

 %12.5 2 5 احلث الكهرومغناطيسي
 %12.5 2 5 املولد الكهريب

 %10 2 4 قانون لنز
 %5 1 2 احلث الذايت واملتبادل

 %12.5 2 5 احملول الكهريب
 %100 16 40 9 عاجملمو 
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 ( 11.3جدول )
 .مستوايت األهداف وأعدادها يف الوحدتني حمل الدراسة

 املوضوع
اجملموع  مستوايت االهداف

 الكلي
النسبة 
 تقومي تركيب حتليل تطبيق فهم تذكر املئوية

اخلصائص العامة 
 للمغانط

1 1 - 1 - - 3 8% 

 %13 5 1 - - 2 1 1 الكهرومغناطيسية
القوى الناجتة عن 
 اجملاالت املغناطيسية

1 1 1 1 1 - 5 13% 

 %13 5  2 - 1 1 1 اجللفانومرتات
احلث 

 الكهرومغناطيسي
1 1 1 1 - 1 5 13% 

 %5 2 - - - 1 1 - املولد الكهريب
 %11 4 - 1 1 - 1 1 قانون لنز

احلث الذايت 
 واملتبادل

1 1 - 1 1 - 4 11% 

 %13 5 1 - 1 1 1 1 لكهريباحملول ا
 %100 38 3 5 6 7 9 8 اجملموع

 صياغة فقرات االختبار.-6

بناًء على بياانت اجلدولني السابقني واليت مت إدخاهلا يف الربانمج اإللكرتوين لعمل جدول     
وعدد الفقرات يف كل مستوى من مستوايت  االختبار.املواصفات مت حتديد العدد الكلي لفقرات 

 كالتايل:داف وعدد الفقرات لكل وحدة وكانت النتائج  األه
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 ( 12.3جدول )
 عدد فقرات ودرجات االختبار التحصيلي

 اجملموع تقومي تركيب  حتليل  تطبيق  فهم  تذكر  مستوايت األهداف 
 26 1 3 4 5 7 6 عدد الفقرات
 26 1 3 4 5 7 6 عدد الدرجات

النوع من  متعدد وهذار من نوع االختيار من بعد ذلك قام الباحث بصياغة فقرات االختبا
 .(2004)للتقومي  الفريق الوطينو ( 1997األسئلة املوضوعية اليت تتميز ابلتايل: حسب الدمرداش )

 لقياس عمليات عقلية راقية. تصلح-1
 تصحيحها. سهولة-2
 الطالب قادرًا على متييز احلقائق املعرفية. جتعل-3
 ا إذا أُعدت بشكل جيد.التخمني الصائب وخصوصً  صعبة-4

وقد راعي الباحث عند  فقط،من فقرات االختبار درجة واحدة  لكل فقرةوقد قد ر الباحث        
وقام الباحث  التخمني،إعداد فقرات االختبار تنوع رقم فقرة اإلجابة بشكل عشوائي للتخلص من 

 االختبار. إبعداد عدد من التعليمات لًلختبار بصورة بواضحة ووضعها يف مقدمة

 تعليمات االختبار: وضع-7

االختبار قام الباحث إبعداد تعليمات االختبار وأفرد هلا الصفحة األوىل من صفحات ملزمة      
راعى الباحث دقة صياغة التعليمات وبساطتها، وقد نوه الباحث يف هذه التعليمات أن عملية  وقد

إلجابة مثال توضيحي لكيفية وضع رقم اإلجابة التصحيح ستتم بصورة آلية وابلتايل وضع يف ورقة ا
 الصحيحة يف املكان املخصص هلا.

  االختبار:مفتاح تصحيح  إعداد-8

فقد وضع الباحث مفتاح  آلية؛نظرًا ألن اختبار التحصيل الدراسي سيتم تصحيحه بطريقة     
يح هبذا املفتاح وقد ومت تغذية جهاز التصح سؤال،لتصحيح االختبار وبه رقم اإلجابة الصحيحة لكل 
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 لإلجابة اخلاطئة. وال شيءأعطى الباحث لكل إجابة صحيحة درجة واحدة ال غري 

 من صدق االختبار. التحقق-9

صدق االختبار هو وسيلة ميكن من خًلهلا معرفة مدي صدق االختبار يف قياس ما وضع من      
ار صادقًا إذا كان يقيس ما يفرتض االختب يعدإىل أنه"  (2003)أشار زيتون أجله االختبار، فقد 

من صدقه منطقًيا أي  االختبار ابلتحققلذا قام الباحث بعد صياغة مفردات  ."قياسه وليس شيًئا آخر
التأكد من مدى متثيل االختبار ملا وضع لقياسه. وذلك من خًلل صدق احملتوى والصدق الظاهري 

ومعلمي الفيزايء.  الرتبويني،معات، واملشرفني وذلك بعرضه على جمموعة من احملكمني من أساتذة اجلا
 أن:وذلك للتحقق من ( 215صفحة  3)انظر ملحق 

 االختبار تفي ابلغرض اليت وضعت لقياسه. مفردة يفكل   -
 مناسبة االختبار ملستوى عينة الدراسة -
 وضوح صياغة مفردات االختبار. -
 وضوح تعليمات االختبار. -
 دق حمتوى االختبار. إضافة أي مقرتحات حتقق ص -

وقام الباحث جبمع آراء احملكمني وتعديل ما يرونه مناسب سواء من إضافة أو حذف أو إعادة     
وبعد مجع آراء احملكمني ومناقشة مًلحظاهتم واليت اتفقت يف جمملها على أن  ذلك،صياغة أو غري 

ومناسبة األسئلة ملستوى  قياسه،مفردات االختبار تقيس املستوى املعريف الذي وضعت من أجل 
وقد أشار بعض احملكمني إىل  االختبار،تعليمات  ووضوح لألسئلة،ودقة الصياغة اللغوية  الطًلب،

وفيما عدا ذلك أقر  اهلدف،بعض الفقرات لتكرار قياس نفس  الفقرات وحذفإعادة صياغة بعض 
 احملكمون فقرات االختبار كما هي دون تعديل.

مني السابقة واليت أكدت صدق االختبار التحصيلي ظاهراًي ومنطيًقا قام وبناًء على أراء احملك
 كالتايل:الباحث بتعديل بعض فقرات االختبار  

 ،6 ،4 ،3، 1)مت إعادة صياغة بعض الفقرات لتصبح أوضح يف املعىن وأدق يف الصياغة مثل فقرات  -
8، 10، 13، 14) 
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إما لتواجد إجاابهتم يف أسئلة  (35 ،34 ،33 ،32 ،2)مت حذف أربعة فقرات وهي الفقرات رقم  -
 أخرى أو لقياسهم نفس اهلدف.

وحذف البعض اآلخر وذلك  االختبار،وبناء على ما تقدم قام الباحث بتعديل بعض فقرات     
وأصبح االختبار يف صورته شبه النهائية يتكون من ثًلثني فقرة تقيس  احملكمني،يف ضوء مًلحظات 

وأصبح االختبار  الكهرومغناطيسي،ة للطًلب يف وحديت اجملاالت املغناطيسية واحلث املستوايت املعرفي
 جاهزًا للتطبيق على العينة االستطًلعية للتأكد من خصائصه السيكومرتية.

 االختبار على عينة استطالعية. تطبيق-10

عينة استطًلعية بعد إعداد االختبار وصياغة فقراته والتأكد من صدق حمتواه مت جتريبه على      
طالًبا من غري العينة األساسية من الذين درسوا وحديت اجملاالت املغناطيسية واحلث  22عدد أفرادها 

وذلك للتأكد من اخلصائص السيكومرتية  الفصلي، القسم-الكهرومغناطيسي يف الكفاح األهلية الثانوية 
 لًلختبار.

 اخلصائص السيكومرتية لالختبار.

 ت االختبار.من ثبا التحقق-1 

اثبًتا إذا كان هناك تطابق يف نتائج االختبار يف كل  يعدإىل أن االختبار  (2003يشري زيتون )       
 الشرط.االختبار اثبًتا إىل حد كبري إذا حقق هذا  يعدمرة يستخدم فيها االختبار و 

لة ذات حيث تعامل األسئ االختبار،وقد استخدم الباحث طريقة التجزئة النصفية لفقرات 
 اثين، وتصححواألسئلة ذات األرقام الزوجية على أهنا اختبار  أول،األرقام الفردية على أهنا اختبار 

معامل الثبات من خًلل  والزوجية. ويتم حسابالفقرات وحيسب معامل االرتباط بني الفقرات الفردية 
 (.2010وآخرون  ، )عمر(1997كراجة )براون. معادلة سبريمان 

وكانت نتائج معامًلت ثبات هذا االختبار  SPSSاإلحصائية الباحث برانمج الرزم واستخدم   
 كالتايل:



144 
 

 (13.3جدول )
 بطريقة التجزئة النصفية معامل ثبات االختبار

 قيمة املعامل عدد الفقرات نوع املعامل
 0.670 15 للنصف األول  Cronbach's Alphaمعامل الثبات ألفا كرونباخ 

 0.710 15 للنصف الثاين  Cronbach's Alphaفا كرونباخ معامل الثبات أل

 0.754 30 معامل االرتباط بني النصفني 

 Spearman-Brown Coefficient  30 0.866براون   –معامل سبريمان 

 Guttman Split-Half 30 0.859معامل جتمان للتجزئة النصفية 

 0.859بطريقة التجزئة النصفية ترتاوح من ويتضح من اجلدول السابق أن قيمة معامل الثبات     
 وهي قيمة مقبولة لدرجة الثبات مما يعين أن االختبار اثبت ويطمئن الستخدامه.  0.866إىل 

 بطريقة االتساق الداخلي لفقرات االختبار. الثبات معامل-2

ريق قام الباحث حبساب معامل ثبات االختبار التحصيلي بطريقة االتساق الداخلي عن ط     
 كالتايل:( G. F Kuder & M.W Richardson 21) 21معادلة كودر ريتشاردسون

       
 حيث:

K: .عدد مفردات االختبار 
X”: .متوسط درجات االختبار 

2S: .تباين درجات االختبار 
  

KR21= 
K-1 

K X”(K-  X”) 

K . S2 
[ 1 - ] 



145 
 

 كالتايل:وعند التعويض يف املعادلة السابقة وحساب معامل الثبات كانت النتائج  
 

 
 
 
 

مما يعين أن االختبار يتمتع بدرجة  0.839ل ثبات االختبار هبذه الطريقة = أي أن قيمة معام
 مقبولة من الثبات.

من النتائج السابقة أتكد للباحث أن االختبار التحصيلي يف وحديت اجملاالت املغناطيسية واحلث      
 .0.852 مقداره ومبتوسط 0.866 ،0.839 بثبات يرتاوح مقداره بني الكهرومغناطيسي يتمتع

 الصدق الذايت لالختبار. – 3 

ميكن حساب الصدق الذايت لًلختبار عن طريق حساب اجلذر الرتبيعي ملعامل ثبات االختبار 
 .(2000 )عًلم

 0.923=       0.852الصدق الذايت =      

 
  

KR21= 
K-1 

K X”(K-  X”) 

K . S2 
[ 1 - ] 

KR21= 
33 

34 15 ( 30-15 ) 

30 . 

6.32 

[ 1 - ] = 0.839 
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 اخلصائص السيكومرتية ملفردات االختبار.

 سهولة وصعوبة مفردات االختبار. معامل-أ

ليل مفردات االختبار ككل هبدف حتديد خصائص كل مفردة منه حيث معامل السهولة يتم حت     
( "هو نسبة عدد اإلجاابت الصحيحة إىل 2003ويقصد مبعامل السهولة كما ذكره زيتون ) والصعوبة،

 569. ص عدد اإلجاابت الصحيحة واخلاطئة لكل مفردة من مفردات االختبار"
 معامل السهولة =              

 عدد اإلجاابت الصحيحة. ص:حيث 
 عدد اإلجاابت اخلاطئة. خ:

وملا كان معامل السهولة يتأثر ابلتخمني خاصة عندما تعتمد األسئلة على جمموعة من     
االحتماالت االختيارية فقد قام الباحث حبساب معامل السهولة مصحًحا من أثر التخمني ابلنسبة 

 عامل السهولة املصحح من أثر التخمني من العًلقة التالية ملفردات االختيار من متعدد. وحيسب م

 (.2003) زيتون ،(1981كما ذكرت رمزية الغريب )

 معامل السهولة مصحح من أثر التخمني =                                           
 حيث:

 الصحيحة.ص: عدد اإلجاابت 
 خ: عدد اإلجاابت اخلاطئة. 

 ملة لكل سؤال.ن: عدد اإلجاابت احملت
 التالية:ويتم حساب معامل الصعوبة من املعادلة 

 السهولة. معامل -1معامل الصعوبة = 
  

خ(+)ص  

((1-ن)÷خ)–ص  

خ(+)ص  

ص  
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معامًلت السهولة ملفردات  االستطًلعية وحسابوبعد تطبيق االختبار على عينة الدراسة     
 ذكر زيتونقد و  ،0.92 ،0.28االختبار وجد الباحث أن معامًلت السهولة ملفردات االختبار ترتاوح بني 

وعلى ذلك  ،0.9 إىل 0.1أن الفقرة االختبارية اجليدة هي اليت يرتاوح معامل السهولة هلا من  (2003)
( وحيث كان معامل 28( والفقرة رقم )0.92كان معامل سهولتها )  ( حيث1مت حذف الفقرتني رقم )

 .(570 ، ص2003 )زيتون كر( مما يعين أن الفقرتني كانتا شديدات السهولة حسب ما ذ 0.91سهولتها )

 معامل التمييز ملفردات االختبار. حساب-ب

( للتعبري عن قدرة املفردة على 571 ، ص2003)زيتون يستخدم معامل التمييز كما ذكر     
 .التمييز بني الطالب املمتاز والطالب الضعيف يف اإلجابة عن االختبار

                         كالتايل:ومت حساب معامل التمييز  

  .األدىن إىل األعلى من الطًلب درجات مت ترتيب -
 الدرجات متثل %50 العليا، الدرجات متثل %50 جمموعتني: إىل الدرجات قام الباحث بتقسيم -

  .الدنيا
من درجات  %27وكذلك فصل  العليا،من درجات الطًلب يف اجملموعة  %27حتديد وفصل  -

 الطًلب يف اجملموعة الدنيا.
 كالتايل.   (2003 )زيتونحساب معامل التمييز ابستخدام معادلة جونسون املذكورة يف  -

 

 حيث: 

D1 .معامل التمييز للمفردة : 
QH  .عدد اإلجاابت الصحيحة يف األرابعي العلوي : 

QL .عدد اإلجاابت الصحيحة يف األرابعي السفلي : 

N .عدد االفراد الذين أجابوا على االختبار :  

ساب معامل التمييز ملفردات االختبار حسب املعادلة السابقة وجد الباحث أهنا ترتاوح من وحب  
( -0.27، 0.82.) 

  

N X 0.27 

QH - QL 
D1= 
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ذكر أن معامل متييز الفقرات االختبارية جيب أن يرتاوح ما بني  (2015هللا ) إن عوضوحيث 
مت حذف الفقرات  ومبقارنة معامًلت متييز فقرات االختبار هبذه القيم .0.75وأقل من  0.25أكرب من 

كان   حيث (13)ومت أيًضا حذف الفقرة رقم  0.25حيث كان معامل متييزهم أقل من  (29 ،27)رقم 
 .0.75معامل متييزها أكرب من 

 زمن االختبار. حتديد-5

االختبار وذلك عند تطبيق االختبار على العينة األولية  نيتم حساب الزمن املناسب لإلجابة ع
 كالتايل:

 بار = زمن االخت

( دقيقة، والزمن الذي 30وكان الزمن الذي استغرقه الطالب األول لإلجابة على االختبار )
وحبساب متوسط الزمن حسب املعادلة السابقة كان الزمن  دقيقة،( 41استغرقه الطالب األخري لإلجابة )

( دقائق 5ومقداره ) وإبضافة زمن قراءة التعليمات دقيقة،( 35الًلزم لإلجابة على االختبار تقريًبا )
 ( دقيقة وهو زمن مناسب إلجابة االختبار.40يصبح الزمن الكلي الًلزم لإلجابة على االختبار )

 اثنًيا: مقياس اجتاه الطالب حنو مادة الفيزايء.
حنو الفيزايء كأداة  اجتاه الطًلب ابستخدام مقياسلتحقيق ابقي أهداف البحث قام الباحث   

ومن أجل ذلك قام  الفيزايء،لقياس اجتاه طًلب الصف الثالث الثانوي حنو مادة  أخرى للدراسة وذلك
الباحث ابالطًلع على األدبيات والدراسات الرتبوية احلديثة اليت تناولت االجتاهات من حيث أنواعها 

 ودراسة اجلمعان وفودة ،2016ومكوانهتا وكيفية اكتساهبا فضًًل عن كيفية قياسها مثل دراسة مبسلط 
وغري ذلك  ،2015وكليان وابستس  ،2015الربيعان  ،2015الكلثم  ،2015والقيسي  ،2015وحج عمر 

 املتخصصة.من الكتب واملراجع 
  

2 

 ) زمن الطالب األول ( + ) زمن الطالب األخري (
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 وقد مر بناء املقياس ابملراحل التالية:

 اهلدف من املقياس. حتديد-1

بية السعودية هدف املقياس معرفة اجتاه طًلب الصف الثالث الثانوي مبحافظة األحساء ابململكة العر 
 النشط.حنو مادة الفيزايء قبل وبعد دراستهم لوحدتني من مقرر الفيزايء ببعض اسرتاتيجيات التعلم 

 حماور املقياس. حتديد-2

وذلك بعد االطًلع على جمموعة من  الفيزايء،قام الباحث بتحديد أربعة حماور ملقياس اجتاه حنو مادة 
اييس االجتاه حنو املواد الدراسية واليت أفادت الباحث يف بناء الدراسات السابقة اليت تناولت بناء مق

مادة الفيزايء  الطًلب حنووقد حدد الباحث أربعة حماور ميكن من خًلهلا قياس اجتاه  احلايل،مقياسه 
 هي:وهذه احملاور 

 الفيزايء.فائدة مادة  األول:احملور 
 الفيزايء.طبيعة مادة  الثاين:احملور 
 الفيزايء.أنشطة مادة  الثالث:احملور 
 تقُبل مادة الفيزايء.  الرابع:احملور 

 

 عبارات املقياس. صياغة-3

(  2007) الغليظقام الباحث بتنقيح مقياس االجتاه حنو مادة الفيزايء يف صورته األصلية الذي أعدته 
لفيزايء  ، يف وهو مقياس وضعته الباحثة يف األساس لقياس اجتاهات طًلب املرحلة الثانوية حنو مادة ا

رسالة ماجستري بعنوان )التصورات البديلة للمفاهيم الفيزايئية لدى طًلب الصف احلادي عشر وعًلقتها 
ابالجتاه حنو مادة الفيزايء ( ، وهذا املقياس مناسب جًدا لطبيعة البحث احلايل من حيث قدرته على 

ملادة نفسها كان الباحث قد حددها مسبًقا قياس اجتاه الطًلب حنو مادة الفيزايء يف أربع حماور خاصة اب
، وقد قام الباحث إبجراء التعديًلت الًلزمة عليه وتقنينه حىت يتناسب مع عينة وجمتمع البحث احلايل 

 ، مث قام الباحث بعرضه على جمموعة من احملكمني للتأكد من مناسبته وصدق حمتواه.
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متثل حماور املقياس األربعة وكل فقرة متثل فكرة  ويتكون هذا املقياس من اثنتني وثًلثني عبارة     
هي معينة يكون للطالب موقف حمدد منها، وأمام كل فقرة مخس استجاابت حسب مقياس ليكرت 

 بشده(أرفض  أرفض، متأكد،غري  أوافق، بشدة، أوافق)

 .املقياس( )تصحيحدرجات املقياس  توزيع-4

ت الطًلب على املقياس وفيه يتم حتويل كل استجابة مت إعداد مفتاح لتقييم وتوزيع درجات استجااب
( لبدائل االستجابة 5-1من استجاابت الطًلب على عبارات املقياس إىل أوزان تقديرية ترتاوح من )

وفًقا لنوع العبارة موجبة أو سالبة حسب  (بشدةأرفض  أرفض، متأكد،غري  أوافق، بشدة، )أوافق
 اجلدول التايل:

 (14.3جدول )
 ع الدرجات على مقياس اجتاه الطًلب حنو املادة.توزي

البدائل
 أرفض بشدة أرفض غري متأكد أوافق أوافق بشدة نوعالعبارة

 1 2 3 4 5 مــوجــبة
 5 4 3 2 1 ســالـبـة

 االستطالعي للمقياس. التجريب-5

صائص السيكومرتية للمقياس مت تطبيق املقياس استطًلعًيا على عينة من الطًلب وذلك للتأكد من اخل
 وهي 

 صدق املقياس.  -
 ثبات املقياس.  -
 الزمن املناسب للمقياس. -
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 صدق املقياس.

 مت التأكد من صدق املقياس كالتايل: 

وذلك بعرض املقياس بعد االنتهاء من إعداده على جمموعة من اخلرباء املتخصصني  احملكمني: صدق-1
وذلك ( 215صفحة  3)انظر ملحق بويني وبعض املعلمني ذوي اخلربة أساتذة اجلامعات واملشرفني الرت 

 للتأكد من:
 وضوح تعليمات املقياس.  -
 مدى ارتباط العبارات املستخدمة مع اهلدف من املقياس. -
 مدى وضوح العبارات ودقة صياغتها لغواًي. -
 مدى كفاية حماور املقياس ومناسبتها. -
 اخلاص هبا.مدى ارتباط كل عبارة ابحملور  -
 .صحة حتديد نوع العبارة من حيث إجيابيتها وسلبيتها -
 احلذف أو اإلضافة أو التعديل لبعض الفقرات. -

 كالتايل:وكانت نتائج دراستهم وحتكيمهم للمقياس  
تعديل بعض األخطاء يف الصياغة اللغوية لبعض عبارات املقياس حىت ال حتمل العبارة أكثر من معىن  -

 .1،2،3،4،6،7،8رقم وهي الفقرات 
أن عمل اإلنسان يف جمال الفيزايء يبعث يف نفسه  )أعتقدعلى  واليت تنص 9استبدال نص الفقرة رقم  -

 يبعث عمل االنسان يف جمال الفيزايء على السعادة يف نفسه(.السعادة( لتصبح )
  إىل لفظ )أعتقد(. 10تغيري لفظ )أشعر( يف الفقرة رقم  -
لتصبح )أعتقد أن قراءة كتب الفيزايء مضيعة للوقت واجلهد( بداًل عن  14ة رقم إعادة صياغة الفقر  -

 )أشعر بضياع الوقت عند قراءة كتب خاصة مبادة الفيزايء(.
لتصبح على حنو )أعتقد أنه جيب زايدة عدد الفيزايء( بداًل عن )أرغب يف زايدة  25تعديل فقرة رقم  -

 عدد حصص الفيزايء.

 خلي ملقياس االجتاه حنو مادة الفيزايء:االتساق الدا صدق-2
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 قام الباحث حبساب صدق االتساق الداخلي ملقياس االجتاه حنو مادة الفيزايء ذلك عن طريق:   

حساابت معامًلت االرتباط بني كل عبارة من عبارات املقياس مع جمموع الدرجات الكلية للعبارات --
 .(3.15)جدول ويوضحها اجلدول التايل  اليت يشملها املقياس

 (15.3جدول )
 كل عبارات وجمموع درجات عبارات املقياس.معامل االرتباط بني  

 مًلحظات معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
1 0.22 17 0.41  
2 0.47 18 0.52  
3 0.70 19 0.24  
4 0.55 20 0.22  
5 0.28 21 0.31  
6 0.29 22 0.74  
7 0.25 23 0.35  
8 0.30 24 0.57  
9 0.54 25 0.66  

10 0.54 26 0.41  
11 0.64 27 0.42  
12 0.44 28 0.39  
13 0.73 29 0.67  
14 0.52 30 0.49  
15 0.72 31 0.38  
16 0.37 32 0.42  

وى وجاءت النتائج مشرية إىل أن مجيع فقرات املقياس مرتبطة ارتباط دال إحصائًيا عند مست   
 ( مما يدل على أن املقياس يتمتع ابتساق داخلي.0.05، 0.01)

حساب معامل االرتباط بني كل فقرة من فقرات املقياس والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه  --
 .( يوضح نتائج ذلك3.16واجلدول التايل ) الفقرة داخل املقياس
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 (16.3جدول )
 الكلية لُبعدها داخل املقياس.كل عبارة والدرجة معامل االرتباط بني  

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة
 فائدة مادة الفيزايء

1 0.73 5 0.78 
2 0.61 6 0.64 
3 0.57 7 0.55 
4 0.54 8 0.51 

 طبيعة مادة الفيزايء
9 0.67 13 0.71 

10 0.70 14 0.56 
11 0.42 15 0.64 
12 0.69   

 الفيزايءأنشطة مادة 
16 0.76 20 0.62 
17 0.39 21 0.41 
18 0.42 22 0.49 
19 0.69 23 0.63 

 تقبل مادة الفيزايء
24 0.48 29 0.53 
25 0.36 30 0.67 
26 0.39 31 0.54 
27 0.49 32 0.58 
28 0.42   

تنتمي إليها  وجاءت مجيع فقرات املقياس مرتبطة ارتباطًا ذو داللة إحصائية مع درجات األبعاد اليت
 وهذا يدل صدق مقياس االجتاه.
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 مقياس االجتاه. ثبات-3

وكانت  قام الباحث حبساب معامل ثبات مقياس االجتاه حنو الفيزايء بطريقة إلفا كرونباخ ،
 . وهو معامل ثبات مناسب.0.71نتائج الثبات ابستخدام معادلة ألفا كرونباخ =

ار عن طريق حساب اجلذر الرتبيعي ملعامل ثبات وقام الباحث حبساب الصدق الذايت لًلختب
 (.2000)عًلم    0.84=        0.71الذايت =     االختبار الصدق

 حتديد الزمن املناسب للمقياس. 

ويتم حسابة عن طريق متوسط زمن الطالب األول لًلنتهاء من االجابة على املقياس وزمن     
 الدراسي.كما سبق ذكره يف اختبار التحصيل من املعادلة التالية   األخري وذلكالطالب 

 زمن االجابة على املقياس = 

والزمن  دقيقة، (27)وكان الزمن الذي استغرقه الطالب األول لإلجابة على مجيع فقرات املقياس      
وحبساب متوسط الزمن حسب املعادلة السابقة  دقيقة، (34)الذي استغرقه الطالب األخري لإلجابة 

وإبضافة زمن قراءة التعليمات  دقيقة،( 30الًلزم لًلستجابة جلميع فقرات املقياس تقريًبا )كان الزمن 
 ( دقيقة.35( دقائق يصبح الزمن الكلي الًلزم لإلجابة على فقرات املقياس )5ومقداره )

 الصورة النهائية للمقياس.

هائية وميكن تلخيص مواصفاته يف بعد االنتهاء من مجيع اخلطوات السابقة يصيح املقياس يف صورته الن
 اجلدول التايل:

  

2 

(زمنالطالباألخير)+(زمنالطالباألول)  
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 (17.3جدول )
 أرقام العبارات املوجبة والسالبة يف مقياس اجتاه الطًلب حنو الفيزايء.

 أرقام العبارات حماور املقياس
 املوجبة

أرقام العبارات 
 السالبة

النسبة  اجملموع
 املئوية

 %25 8 3،5،6،7 1،2،4،8 الفيزايء مادة فائدة
 13، 12، 11، 9 الفيزايء مادة ةطبيع

،15 10 ،14 7 22% 

 %25 8 22،23، 16 17،18،19،20،21 الفيزايء مادة أنشطة
 30، 27، 26، 25 الفيزايء مادة تقُبل

،32 24،28،29،31 9 28% 

 %100 32 13 19 اجملموع
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 اخلطوات اإلجرائية لتنفيذ جتربة البحث.
 التايل:بحث يف الشكل ميكن تلخيص اخلطوات اإلجرائية لل

                         

   

 

 

 









                       
 
 

               

 

 

 
  

لبحوثوالدراساتالسابقةفيتكوينتصورعامعنالبحثوبناءأدبهالنظري.ااالستفادةمن  

 تحليلمحتوى

وحدةالدراسة  

البحثتطبيقتجربة  

 التطبيقالقبليالختبارالتحصيلالدراسيومقياساتجاهالطالبنحوالمادة

 إعدادأدواتالدراسة

 اختيارعينةالبحث

إعداددليل

المعلموأوراق

 نشاطللطالب

إعداداختبار

التحصيل

 الدراسي

إعدادمقياس

اتجاهالطالب

 نحوالفيزياء

 المجموعةالتجريبية

سبالتعلمتدر

 المجموعةالضابطة

تدرسبالتعلم

 التطبيقالبعديالختبارالتحصيلالدراسيومقياساتجاهالطالبنحوالمادة

 تحليلالنتائج

 تصحيحاالختبارات

اإلجابةعلىاسئلة

 البحث

 ( اخلطوات اإلجرائية للبحث7شكل )
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 تصميم اخلطط التدريسية للمجموعة التجريبية: :أواًل 

بعد االطًلع على العديد من الدراسات السابقة اليت تناولت موضوع التعلم النشط قام الباحث إبعداد 
 ة للمجموعة التجريبية وفق اخلطوات التالية:اخلطط التدريسي

 إليه. وسبق اإلشارة احملتوى: حتليل-1
 املوضوعات وفًقا ملراحل التعلم النشط. صياغة-2

 النشط.وقام الباحث إبعداد دورس الوحدتني حمل جتربة البحث وفًقا السرتاتيجيات التعلم          
 ه املرحلة اسرتاتيجية )املًلحظة والكتابة احللقية(. ويستخدم املعلم يف هذ مرحلة التمهيد للدرس -
 التعاوين،ويستخدم املعلم هنا أحد اسرتاتيجيتني حسب موضوع الدرس )التعلم  مرحلة عرض الدرس -

 (.جيكسو
 مسؤولية ويستخدم املعلم فيه اسرتاتيجية )سباق املدرب( وذلك هبدف زايدةختام الدرس وتقوميه  -

غري أنه مناسب للتطبيقات النظرية الكثرية يف منهج  رمسية، غري مسلية بطريقة تعلموه عما املتعلمني
   الفيزايء.

وبعد اختيار اسرتاتيجيات التعلم النشط السابقة وتصنيفها حسب مراحل شرح الدرس للطًلب     
يسي وفق قام الباحث إبعداد دليل املعلم لتنفيذ دروس وحديت اجملاالت املغناطيسية واحلث الكهرومغناط

 على:اسرتاتيجيات التعلم النشط ويشتمل 
 الدليل. مقدمة-1
 من الدليل. اهلدف-2
 املطلوبة لتدريس الوحدتني ابسرتاتيجيات التعلم النشط. األدوات-3
واحلث الكهرومغناطيسي حسب التعلم  املغناطيسية،التدريسية ملوضوعات وحديت اجملاالت  اخلطط-4

 النشط.

اد دليل املعلم مت عرضه على جمموعة من احملكمني املتخصصني يف املناهج وبعد االنتهاء من إعد
واخلطط  األهداف،للتأكد من سًلمة  املعلمني،وبعض  الرتبويني،وبعض املشرفني  العلوم،وطرق تدريس 

 ومناسبتها لألهداف التعليمية. املتعلمني،التدريسية ومناسبتها ملستوى 
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 اثنًيا: التجهيز لتنفيذ التجربة.
 واقع دليل املعلم. الدراسة منحصر املواد واألدوات الًلزمة لتنفيذ جتربة  مت-1
 مقارنة ما هو موجود يف املدرسة ابملطلوب لتوفري وأتمني النواقص. مت-2
 من توفر اإلنرتنت بقاعات الدراسة. التأكد-3

 إجراءات تنفيذ جتربة البحث.

 البحث:القبلي ألدوات  التطبيق-أ
على خطاب تسهيل مهمة ابحث من جامعة املدينة العاملية موجة اىل اإلدارة العامة الباحث  حصل-1

طًلب للتعليم مبحافظة األحساء، واليت بدورها سهلت مهمة الباحث يف تطبيق جتربة البحث على 
الكفاح األهلية مبحافظة األحساء. وبعد ذلك مت تطبيق اختبار التحصيل الدراسي ومقياس اجتاه  مدرسة
 وفق اخلطوات التالية. 5/3/1438ب حنو مادة الفيزايء بتاريخ الطًل

الباحث بتطبيق اختبار التحصيل الدراسي ومقياس اجتاه الطًلب حنو مادة الفيزايء على كلتا  قام-2
جمموعيت التجربة حيث قام الباحث ابلتطبيق على اجملموعة التجريبية أما اجملموعة الضابطة مت تطبيق 

 ا من قبل معلم فيزايء مبدارس الكفاح األهلية مساعًدا للباحث يف ذلك.االختبارين عليه

 للمجموعتني: التدريس-ب

مت تدريس وحديت اجملاالت املغناطيسية واحلث الكهرومغناطيسي لكًل اجملموعتني بدًءا من اتريخ 
بطة بطريقة اجملموعة الضا، حيث درست واستمر تطبيق التجربة ملدة أربعة أسابيع متتالية، 6/3/1438

 التعلم التقليدي، ودرست اجملموعة التجريبية بطريقة التعلم النشط. 

 

 البعدي ألدوات البحث. التطبيق-ج

بعد االنتهاء من تدريس اجملموعات التجريبية والضابطة يتم تطبيق اختبار التحصيل الدراسي ومقياس  
على اجملموعتني الضابطة  ، وذلك7/4/1438اجتاه الطًلب حنو مادة الفيزايء مرة أخرى وذلك بتاريخ 

 مث بعد ذلك مت تصحيح االختبارات ومجع البياانت والقيام ابملعاجلة اإلحصائية الًلزمة. والتجريبية،
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 املعاجلة اإلحصائية لبياانت البحث.

يف املعاجلات اإلحصائية الًلزمة  (SPSS)مت استخدام برانمج الرزم اإلحصائية يف العلوم االجتماعية 
 عاجلة بياانت هذا البحث واستخراج نتائج تطبيقاته كالتايل:مل

 الدراسة.حلساب نسبة االتفاق عند حتليل احملتوى املعريف للوحدتني حمل  (Cooper)كوبر   معادلة-1
 (Cronbach’s Alpha)ثبات مقياس االجتاه ابستخدام طريقة ألفا كرونباخ معامل-2
 Split half) النصفيةستخدام طريقة التجزئة ثبات اختبار التحصيل الدراسي اب معامل-3

Method). 
للتحقق من تكافؤ اجملموعتني قبل إجراء جتربة البحث والختبار   (T. test)(اختبار )ت استخدام-4

 صحة الفروض لدراسة الفروق بني متوسطات الدرجات على أدوات الدراسة.
ستخدام معامل ارتباط بريسون للتحقق اب Linear correlationمعامل االرتباط اخلطي  استخدام-5

 من وجود عًلقة بني التحصيل الدراسي واجتاه الطًلب حنو مادة الفيزايء.
للمتغري التجرييب على التحصيل الدراسي واجتاه الطًلب  (Size Effect) األثرحجم  استخدام-6

 حنو مادة الفيزايء.
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 نتائج البحث :الفصل الرابع
 

 ول للبحث. إجابة السؤال األ ❖

 إجابة السؤال الثاين للبحث.  ❖

 إجابة السؤال الثالث للبحث. ❖
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 متهيد:
التعلم النشط يف  عن أثرملا كان غرض أو هدف الباحث من هذا البحث هو حماولة الكشف 

التحصيل الدراسي واجتاه الطًلب حنو مادة الفيزايء لدى عينة من طًلب الصف الثالث الثانوي 
ة األحساء ابململكة العربية السعودية، فإن الباحث سيقوم يف هذا الفصل بعرض البياانت اليت مبحافظ

ما مت التوصل إليه من نتائج بعد حتليل هذه البياانت  البحث، وتوضيحتوصل إليها بعد تطبيق أدوات 
شة هذه مناق الثًلثة، مثإحصائًيا للتحقق من صحة فروض البحث وذلك لإلجابة على أسئلة البحث 

 النتائج وتفسريها وفق اخلطوات التالية:
 إجابة السؤال األول للبحث. -

 إجابة السؤال الثاين للبحث. -

 إجابة السؤال الثالث للبحث. -

 األول.إجابة السؤال البحثي أواًل 
 كالتايل:كان نص السؤال األول  

لدى طًلب الصف الثالث الثانوي  ءما أثر اسرتاتيجيات التعلم النشط يف التحصيل الدراسي ملادة الفيزاي
 السعودية؟يف حمافظة االحساء ابململكة العربية 

 التالية: والثانية(ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بوضع الفرضيات )األوىل 

بني متوسط درجات طًلب اجملموعة التجريبية يف التطبيقني دال إحصائًيا يوجد فرق : الفرض األول
 الفيزايء.مادة  الدراسي يفختبار التحصيل القبلي والبعدي ال

بني متوسط درجات طًلب اجملموعة التجريبية ومتوسط درجات دال إحصائًيا يوجد فرق  الفرض الثاين:
 الفيزايء.مادة  الدراسي يفطًلب اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل 

عينة البحث  وأداء طًلب-حصيل الدراسي الت اختبار-وبعد تطبيق األداة البحثية األوىل 
الختبار التحصيل الدراسي يف وحديت اجملاالت املغناطيسية واحلث الكهرومغناطيسي والذي أعده 

قام الباحث برصد درجات الطًلب يف اجملموعتني التجريبية  فقرة،الباحث واملكون من ست وعشرين 
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لنتائج حتليلية ووصفية عن مستوى التحصيل  والضابطة قبل وبعد تطبيق جتربة البحث بغرض التوصل
 النتائج كما يوضحها اجلدول التايل: للطًلب، وكانتالدراسي 

 (1.4)جدول 
 متوسط درجات طًلب اجملموعتني يف اختبار التحصيل الدراسي.

 االحنراف املعياري  املتوسط  أقل درجة  أكرب درجة  نوع اجملموعة نوع التطبيق

 القبلي
 1.77 6.2 3 10 جتريبية
 1.25 5.85 4 9 ضابطة

 البعدي
 1.66 21.42 14 25 جتريبية
 1.3 13.00 10 16 ضابطة

ويتضح من اجلدول السابق وجود فرق ظاهري بني متوسط درجات طًلب اجملموعة التجريبية 
يف التطبيقني القبلي والبعدي الختبار التحصيل الدراسي حيث كان متوسط الدرجات يف التطبيق 

وكذلك يوجد أيًضا فرق يف املتوسط احلسايب  القبلي،عدي أكرب من متوسط الدرجات يف التطبيق الب
لدرجات كل من اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف التطبيق القبلي والبعدي الختبار التحصيل 

 لطًلب الدراسي وأن املتوسط احلسايب لطًلب اجملموعة التجريبية كان أعلى من املتوسط احلسايب
اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي. وميكن عرض ذلك يف الرسم البياين 

 :(8شكل ) التايل
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 متوسط درجات اجملموعات يف اختبار التحصيل الدراسي القبلي والبعدي. (8)شكل 

 اختبار صحة الفرض األول.

بعد التأكد من شروط تطبيقه وذلك  (T-Test)استخدام اختبار ت الختبار صحة الفرض األول مت 
لبحث ودراسة داللة الفرق بني متوسط درجات اجملموعة التجريبية يف كل من التطبيق القبلي والبعدي 
الختبار التحصيل الدراسي يف مادة الفيزايء يف وحديت اجملاالت املغناطيسية واحلث الكهرومغناطيسي. 

 التايل:ما هو موضح يف اجلدول وكانت النتائج ك

  (2.4)جدول 
 قيمة ت لبحث الفرق بني متوسط درجات اجملموعة التجريبية يف كل من التطبيق القبلي

 والبعدي الختبار التحصيل الدراسي

 اجملموعة
 الداللةمستوى  قيمة ت التطبيق البعدي التطبيق القبلي

 العدد
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 دالعد املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 0.000 45.2 املعياري

 1.66 21.4 40 1.77 6.2 40 التجريبية 

 (0.00)الداللةدالة إحصائًيا عند مستوى  45.2ويتضح من اجلدول السابق إن قيمة ت =   
وتدل هذه النتيجة على وجود فروق دالة إحصائًيا بني متوسط درجات طًلب اجملموعة التجريبية يف 

ختبار التحصيل الدراسي يف مادة الفيزايء يف وحديت )اجملاالت املغناطيسية واحلث الكهرومغناطيسي( ا
 وقبل بعد تطبيق برانمج التعلم النشط.

( للتطبيق 6.2)( مقابل متوسط 21.4) املتوسط األكربوكان هذا الفرق لصاحل التطبيق البعدي ذا 
 القبلي.

بني متوسط دال إحصائًيا يوجد فرق " على:ل والذي ينص وتعين هذه النتيجة قبول الفرض األو 
مادة  الدراسي يفدرجات طًلب اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي الختبار التحصيل 
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 .ولصاحل التطبيق البعديالفيزايء "

 .اختبار صحة الفرض الثاين

درجات طًلب اجملموعة التجريبية  بني متوسطدال إحصائًيا يوجد فرق ينص الفرض الثاين على أنه " 
مادة  الدراسي يفومتوسط درجات طًلب اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل 

 الفيزايء".

وسبقت اإلشارة إىل أن الباحث قام بتطبيق االختبار القبلي على اجملموعتني التجريبية والضابطة 
اجملموعتني ابستخدام اختبار ت وذلك للتأكد من وقام حبساب داللة الفروق بني متوسط درجات 

( إىل تكافؤ 11جدول التطبيق )جتانس اجملموعتني قبلًيا يف متغري التحصيل الدراسي وأشارت نتائج 
مما يعين أن اجملموعتني متكافئتني ومتجانستني من حيث التحصيل  القبلي،اجملموعتني يف التحصيل 

 لعينتني مستقلتني. (T-Test)تبار ت استخدام اخ ابلتايل ميكنو  الدراسي،

لبحث داللة الفروق بني متوسط درجات  (T-Test)ويوضح اجلدول التايل نتائج اختبار ت 
طًلب اجملموعتني يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي يف مادة الفيزايء يف وحديت )اجملاالت 

 املغناطيسية واحلث الكهرومغناطيسي(.

 (3.4جدول )
لبحث داللة الفروق بني متوسط درجات طًلب   اجملموعتني يف  (T-Test)ج اختبار ت نتائ

 التطبيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي
املتوسط  اجملموعة

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

درجة 
 احلرية

قيمة 
 ت

مستوى 
 الداللة

األثر حجم 
 ومستواه

 1.66 21.4 التجريبية
78 25.24 0.000 0.891 

 1.3 13 طةالضاب

دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة  25.24( أن قيمة ت =  27ويتضح من اجلدول السابق ) 
مما يدل على وجود فروق دالة إحصائًيا بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية والضابطة ( 0.000)
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ة الضابطة يف اختبار للمجموع 13مقابل متوسط  21.4ولصاحل اجملموعة التجريبية ذات املتوسط األكرب 
دال يوجد فرق التحصيل الدراسي يف مادة الفيزايء، وابلتايل يتم قبول الفرض الثاين والذي ينص على" 

بني متوسط درجات طًلب اجملموعة التجريبية ومتوسط درجات طًلب اجملموعة الضابطة يف إحصائًيا 
 ( وهو0.891". وقد بلغ حجم األثر )التطبيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي  يف مادة الفيزايء

األمر الذي يشري إىل أن اسرتاتيجيات التعلم النشط هلا أثر إجيايب يف حتصيل الدراسي  مرتفع؛مستوى 
ملادة الفيزايء ويرجع ذلك إىل كثرة األنشطة اليت ميارسها الطالب أثناء تعلمه وممارسته لتلك 

نشطة العملية املرتبطة حبياة الطالب اليت تؤدي إىل اتقانه االسرتاتيجيات ابإلضافة إىل ممارسته لبعض األ
 للمفهوم الفيزايئي والتعمق يف فهمه، فضًًل عن بيئة التعلم النشط احملفزة على الفهم واإلبداع.

 الثاين.إجابة السؤال البحثي اثنًيا  

ات طًلب كان نص السؤال البحثي الثاين هو " ما أثر اسرتاتيجيات التعلم النشط يف اجتاه
 الصف الثالث الثانوي يف حمافظة األحساء ابململكة العربية السعودية حنو مادة الفيزايء؟".

 هذا السؤال صاغ الباحث الفرضيتني الثالثة والرابعة ونصهما: نولإلجابة ع

بني متوسط درجات طًلب اجملموعة التجريبية يف التطبيقني دال إحصائًيا يوجد فرق : الفرض الثالث
 الفيزايء.ي والبعدي ملقياس اجتاه الطًلب حنو مادة القبل

 متوسط درجات طًلب اجملموعة التجريبية ومتوسط درجات نبيدال إحصائًيا يوجد فرق  الفرض الرابع:
 الفيزايء.طًلب اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي ملقياس اجتاه الطًلب حنو مادة 

رضياته قام الباحث ابستخدام أداة البحث الثانية ولإلجابة عن هذا السؤال والتحقق من صحة ف
عينة البحث حنو مادة الفيزايء قبل وبعد تطبيق  اجتاهات الطًلبوذلك لبحث  –مقياس االجتاه  –

جتربة البحث وهي تدريس وحديت اجملاالت املغناطيسية واحلث الكهرومغناطيسي ابسرتاتيجيات التعلم 
 النشط.
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 اختبار صحة الفرض الثالث.

 متوسط درجات طًلب اجملموعة التجريبية دال إحصائًيا بنييوجد فرق نص  الفرض الثالث على أنه " 
 يف التطبيقني القبلي والبعدي ملقياس اجتاه الطًلب حنو مادة الفيزايء".

لبحث داللة  (T-Test)وللتحقق من صحة هذا الفرض قام الباحث ابستخدام اختبار ت 
االجتاه قبل وبعد تطبيق تنفيذ  التجريبية ملقياسجاابت طًلب اجملموعة الفروق بني متوسط درجات است

 جتربة البحث. وكانت النتائج كالتايل:
 (4.4)جدول 

لبحث داللة الفروق بني متوسط درجات استجاابت طًلب اجملموعة  (T-Test)اختبار ت 
 االجتاه قبل وبعد تطبيق تنفيذ جتربة البحث التجريبية ملقياس

 اجملموعة
مستوى  قيمة ت التطبيق البعدي لتطبيق القبليا

 الداللة

 العدد
املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 العدد املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 0.000 10.24 املعياري

 11.74 118.27 40 12.38 89 40 التجريبية

 (0.000لة )الدالدالة إحصائًيا عند مستوى  10.24ويتضح من اجلدول السابق إن قيمة ت = 

وتدل هذه النتيجة على وجود فروق دالة إحصائًيا بني متوسط درجات طًلب اجملموعة التجريبية يف 
 برانمج التعلم النشط. وبعد تطبيقمقياس اجتاه الطًلب حنو مادة الفيزايء قبل 

( 89( مقابل متوسط )118.27) املتوسط األكربوكان هذا الفرق لصاحل التطبيق البعدي ذا 
 القبلي.بيق للتط

بني متوسط دال إحصائًيا يوجد فرق " على:وتعين هذه النتيجة قبول الفرض الثالث والذي ينص 
 درجات طًلب اجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي ملقياس اجتاه الطًلب حنو مادة الفيزايء

 .ولصاحل التطبيق البعدي
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 اختبار صحة الفرض الرابع.

بني متوسط درجات طًلب اجملموعة التجريبية دال إحصائًيا يوجد فرق على أنه "  ينص الفرض الرابع
 ومتوسط درجات طًلب اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي ملقياس اجتاه الطًلب حنو مادة الفيزايء".

وقد مت التحقق من صحة الفرض الرابع ملعرفة داللة الفروق بني متوسطي درجات اجملموعتني 
والتجريبية يف التطبيق البعدي ملقياس اجتاه الطًلب حنو مادة الفيزايء، وذلك ابستخدام اختبار الضابطة 

 :التايلويوضح ذلك اجلدول  (T-Test)ت 
 (5.4جدول )

قيمة ت لداللة الفروق بني متوسطي درجات اجملموعتني الضابطة والتجريبية يف التطبيق البعدي 
 ايء.ملقياس اجتاه الطًلب حنو مادة الفيز 

املتوسط  اجملموعة
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 احلرية

مستوى  قيمة ت
 الداللة

حجم األثر 
 ومستواه

 11.74 118.27 التجريبية
78 12.33 0.000 0.661 

 9.33 89 الضابطة

دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة  12.33( أن قيمة ت = 29ويتضح من اجلدول السابق )
يدل على وجود فروق دالة إحصائًيا بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية والضابطة مما ( 0.000)

للمجموعة الضابطة مقياس  89مقابل متوسط  118.27ولصاحل اجملموعة التجريبية ذات املتوسط األكرب 
ال ديوجد فرق اجتاه الطًلب حنو مادة الفيزايء، وابلتايل يتم قبول الفرض الرابع والذي ينص على " 

بني متوسط درجات طًلب اجملموعة التجريبية ومتوسط درجات طًلب اجملموعة الضابطة يف إحصائًيا 
. وقد بلغ حجم األثر ولصاحل اجملموعة التجريبية التطبيق البعدي ملقياس اجتاه الطًلب حنو مادة الفيزايء"

وحديت اجملاالت  ( وهو مستوى أعلى من املتوسط قليًًل.  وهذا يعين أن تدريس0.661مستوى )
املغناطيسية واحلث الكهرومغناطيسي بطريقة التعلم النشط أدى إىل حتسني اجتاه الطًلب حنو مادة 
الفيزايء بصورة أكرب من الطريقة العادية واليت مت التدريس هبا للمجموعة الضابطة. ويرجع هذا األثر إىل 

ستمتاًعا وخصوًصا أثناء مًلحظاهتم لبعض أن األنشطة املقدمة واملهمات الثرية جعلت الطًلب أكثر ا
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الصور ومقاطع الفيديو املتعلقة مبوضوع الدرس يف مرحلة التمهيد؛ مما جعل الطًلب يف اجملموعة التجريبية 
 أكثر تقبًًل وحًبا ملادة الفيزايء أكثر من نظرائهم يف اجملموعة يف الضابطة. 

ثر حيث كان حجم األثر يف املنطقة ويرى الباحث أن السبب وراء عدم ارتفاع مستوى األ
املتوسطة هو أن االجتاهات حتتاج لفرتة طويلة وممارسة قوية لتتغري وتتعدل وحيث أن فرتة التطبيق كانت 
خًلل مل تتجاوز الشهر تقريًبا فإن حجم أثر التعلم النشط يف تغيري اجتاهات الطًلب حنو مادة الفيزايء 

  .0.661كان متوسطًا بقيمة 

 .إجابة السؤال البحثي الثالثا اثلثً  

 مادة واالجتاه حنو الدراسي التحصيل بني االرتباطية ما العًلقة " كان نص سؤال البحث الثالث هو
 الصف الثالث الثانوي الذين درسوا بطريقة التعلم النشط". طًلب الفيزايء لدى

 ولإلجابة عن هذا السؤال صاغ البحث الفرضية اخلامسة واليت تنص على:

ذات داللة إحصائية بني درجات التحصيل للمجموعة إجيابية عًلقة ارتباطية  توجد اخلامس:الفرض 
التجريبية يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي واستجاابهتم يف مقياس االجتاه حنو مادة الفيزايء 

 لدى طًلب الصف الثالث الثانوي.

 اختبار صحة الفرض اخلامس
ا الفرض مت إجياد معامل االرتباط بني التحصيل الدراسي للطًلب يف مادة الفيزايء للتحقق من صحة هذ

يف وحديت )اجملاالت املغناطيسية واحلث الكهرومغناطيسي( واجتاه هؤالء الطًلب حنو مادة الفيزايء بعداًي 
 ابستخدام معادلة االرتباط العامة لبريسون، والنتائج موضحة يف اجلدول التايل:

  



169 
 

 (4.6)جدول 
.العًلقة االرتباطية بني التحصيل الدراسي واالجتاه حنو الفيزايء يف التطبيق البعدي

 مستوى الداللة معامل االرتباط نوع التطبيق العدد اجملموعة
 0.01 0.815 بعدي 40ن=  التجريبية

بني  0.815( أن هناك عًلقية ارتباطية موجبة بلغ مقدارها 30ويتضح من اجلدول السابق )
حصيل الدراسي للطًلب يف مادة الفيزايء يف وحديت )اجملاالت املغناطيسية واحلث الكهرومغناطيسي( الت

واجتاه هؤالء الطًلب حنو مادة الفيزايء يف التطبيق البعدي ألدايت البحث. وهبذا يتم قبول الفرض اخلامس 
صيل للمجموعة والذي ينص على " توجد عًلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني درجات التح

التجريبية يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي واستجاابهتم يف مقياس االجتاه حنو مادة الفيزايء 
 لدى طًلب الصف الثالث الثانوي.
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 ملخص نتائج البحث. أواًل:

البحث هو اإلجابة عن أسئلته الثًلثة واليت وضع الباحث لإلجابة عنها مخس فرضيات هذا كان هدف 
حبثية مت التأكد من صحتها من خًلل جتربة البحث وجاءت نتائجها مجيًعا إجيابية وكانت النتائج 

  كالتايل:

بني متوسط درجات طًلب  يوجد فرق ذا داللة إحصائية" على:ض األول والذي ينص قبول الفر  مت-1
 مادة الفيزايء ". الدراسي يفاجملموعة التجريبية يف التطبيقني القبلي والبعدي الختبار التحصيل 

وتدل هذه  (0.000الداللة )دالة إحصائًيا عند مستوى  45.2حيث جاءت قيمة ت = 
دالة إحصائًيا بني متوسط درجات طًلب اجملموعة التجريبية يف اختبار النتيجة على وجود فروق 

التحصيل الدراسي يف مادة الفيزايء يف وحديت )اجملاالت املغناطيسية واحلث الكهرومغناطيسي( وقبل 
 بعد تطبيق برانمج التعلم النشط ولصاحل التطبيق البعدي.

بني متوسط درجات طًلب  ا داللة إحصائيةيوجد فرق ذقبول الفرض الثاين والذي ينص على"  مت-2
اجملموعة التجريبية ومتوسط درجات طًلب اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل 

 مادة الفيزايء" الدراسي يف

مما يدل على ( 0.000)دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة  25.24حيث جاءت قيمة ت = 
 توسطي درجات اجملموعة التجريبية والضابطة ولصاحل اجملموعة التجريبية.وجود فروق دالة إحصائًيا بني م

وعليه فإن الباحث يستنتج من ذلك وجود أثر إجيايب السرتاتيجيات التعلم النشط يف زايدة 
إجابة السؤال البحثي األول  الثانوي، وهذهلدى طًلب الصف الثالث  التحصيل الدراسي ملادة الفيزايء

 نصه:الذي كان 
لدى طًلب الصف الثالث الثانوي  ا أثر اسرتاتيجيات التعلم النشط يف التحصيل الدراسي ملادة الفيزايءم

 السعودية؟يف حمافظة االحساء ابململكة العربية 
بني متوسط درجات طًلب  يوجد فرق ذا داللة إحصائيةقبول الفرض الثالث والذي ينص على " مت-3

 القبلي والبعدي ملقياس اجتاه الطًلب حنو مادة الفيزايء".اجملموعة التجريبية يف التطبيقني 
وتدل هذه النتيجة  (0.000الداللة )دالة إحصائًيا عند مستوى  10.24حيث جاءت قيمة ت = 



172 
 

على وجود فروق دالة إحصائًيا بني متوسط درجات طًلب اجملموعة التجريبية يف مقياس اجتاه الطًلب 
 برانمج التعلم النشط ولصاحل التطبيق البعدي. يقوبعد تطبحنو مادة الفيزايء قبل 

بني متوسط درجات طًلب  يوجد فرق ذا داللة إحصائيةقبول الفرض الرابع والذي ينص على "  مت-4
اجملموعة التجريبية ومتوسط درجات طًلب اجملموعة الضابطة يف التطبيق البعدي ملقياس اجتاه الطًلب 

 حنو مادة الفيزايء".

مما يدل على ( 0.000)دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة  12.33ة ت = حيث جاءت قيم
 وجود فروق دالة إحصائًيا بني متوسطي درجات اجملموعة التجريبية والضابطة ولصاحل اجملموعة التجريبية

وعلى ذلك يستنتج الباحث وجود أثر إجيايب السرتاتيجيات التعلم النشط يف تنمية االجتاهات 
إجابة السؤال البحثي الثاين والذي  الفيزايء، وهذهطًلب الصف الثالث الثانوي حنو مادة  اإلجيابية لدى

" ما أثر اسرتاتيجيات التعلم النشط يف اجتاهات طًلب الصف الثالث الثانوي يف حمافظة  كان نصه
 األحساء ابململكة العربية السعودية حنو مادة الفيزايء؟".

نص على " توجد عًلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني درجات قبول الفرض اخلامس والذي ي مت-5
التحصيل للمجموعة التجريبية يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل الدراسي واستجاابهتم يف مقياس 

 االجتاه حنو مادة الفيزايء لدى طًلب الصف الثالث الثانوي".

راسي للطًلب يف مادة الفيزايء ( بني التحصيل الد0.815حيث كانت قيمة معامل االرتباط )
يف وحديت )اجملاالت املغناطيسية واحلث الكهرومغناطيسي( واجتاه هؤالء الطًلب حنو مادة الفيزايء يف 

 التطبيق البعدي ألدايت البحث.

الفيزايء  مادة واالجتاه حنو الدراسي وعليه يستنتج الباحث وجود عًلقة ارتباطية بني التحصيل
 ما العًلقة " الث الثانوي وهذه إجابة سؤال البحث الثالث والذي كان نصهالصف الث طًلب لدى

الصف الثالث الثانوي الذين  طًلب الفيزايء لدى مادة واالجتاه حنو الدراسي التحصيل بني االرتباطية
 درسوا بطريقة التعلم النشط".
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 مناقشة النتائج وتفسريها.اثنًيا:  

 ابلتحصيل الدراسي )السؤال البحثي األول(.وتفسري النتائج املتعلقة  مناقشة-1

جاءت نتائج السؤال البحثي األول لتشري إىل وجود أثر إجيايب السرتاتيجيات التعلم النشط يف زايدة 
 لدى طًلب الصف الثالث الثانوي. التحصيل الدراسي ملادة الفيزايء

 وهي:ويرجع الباحث ذلك لعدد من األسباب 
أدى إىل فهم أكرب واحتفاظ  بنفسهيث طريقة التعلم وبناء املتعلم للمعرفة طبيعة التعلم النشط من ح -

الذي انعكس على التحصيل الدراسي للطًلب حيث يرتكز التعلم النشط  أطول؛ األمرابملعلومة ملدة 
إجيايب، وأن ولكنها تُبىن بشكل  بشكل رئيسييف األساس على مبدأي البنائية يف أن املعرفة ال ُتستقبل 

 (.2005ربات اليت يتعامل معها. )خطابية عملية تكيفية تتم من خًلل تنظيم الفرد للخ رفةاملع

عمل نفس الفقرة من كل جمموعة  الطًلب أصحابالرتكيز على تعلم األقران من خًلل انتقال  -
لتكوين جمموعة واحدة تناقش نفس املوضوع لزايدة االستيعاب والفهم يف اسرتاتيجية جيكسو )جمموعة 

 الفقرة حول األفكار املناقشة وتبادل يف اجملموعات اجلديدة على املعلم الطًلب خلرباء(. حيث يشجعا
 عودة األصلية عند جمموعاهتم يف لزمًلئهم الفقرة هذه تدريس كيفية  على وأن يتفقوا الستيعاهبا، احملددة

 (2016 ملصاحلةاحلاج، اأبو أشارت إىل ذلك ) األصلية، كما جمموعاهتم هؤالء الطًلب إىل
ربط الدرس السابق ابلدرس احلايل يف كل مرة واعتماد الطًلب على اخلربات السابقة يف بناء اخلربات  -

لبنائية اليت أشار احلالية أدى يف النهاية لزايدة درجة التحصيل الدراسي. وهذه أحد االسس الست ل
، معىن(ذا  )تعلموصناعة مفاهيمه بنفسه تركيز املتعلم على بناء املعرفة  (، ومنها2007إليها زيتون )

 وأيًضا بناء الطالب ملعرفته احلالية بناًء على خربته السابقة أو معرفته القبلية. 

اجملموعة التجريبية يف املناقشة واحلوار سواء مع زمًلئهم أو مع املعلم،  وإجيابيتهم يفنشاط الطًلب  -
صف الدراسي فانعكس ذلك على حتصيل الطًلب هذا النشاط أوجد نوًعا من الزخم العلمي يف ال

اجلبني  أشار أبو حوله، كماوأدائهم يف اختبار التحصيل الدراسي، فاملتعلم النشط يًلحظ جيًدا ما يدور 
يف  ويشارك بفاعلية( حيث ذكر أن املتعلم النشط يشرتك يف حتديد أهدافه وخيطط لتعلمه، 2014)
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انقًدا بناءً  تعلمه، ويكونايل فهو يف النهاية يتحمل مسؤولية واحلوارات داخل الصف وابلت املناقشات
 ألعماله وأعمال زمًلئه. 

ه أحد ورة واإللقاء يف التدريس، وحيث إنضعف كفاءة الطريقة التقليدية اليت اعتمدت على السب -
ء العًلقات مسات التعلم النشط العمق يف البناء املعريف من خًلل االعتماد على اخلربات السابقة يف بنا
النهاية على بني املفاهيم اجلديدة أو بني اجلديدة والسابقة مما يؤدي إىل زايدة املستوى التحصيلي يف 

 (.2007 )املطريفعكس الطريقة التقليدية يف التعليم اليت تركز على احلفظ والتلقني كما ذكر 

حل الدرس ابتداًء من مرحلة تصميم دليل املعلم حبيث تتوزع اسرتاتيجيات التعلم النشط على مرا -
التمهيد ومرورًا مبرحلة عرض الدرس وانتهاًء مبرحلة التقومي ودمج األنشطة فيه وتوضيح دور الطالب 

االسرتاتيجيات وتغيري طريقة اجللسة قضى بشكل كبري على امللل والفتور  مرحلة، فتنويعواملعلم يف كل 
 ابًيا على مستوى التحصيل الدراسي.الذي يصيب الطًلب أثناء التعلم؛ فانعكس ذلك إجي

تفريد التعليم يف بعض احلصص لرعاية غري املتقنني للمهارات املطلوبة يف كل درس مع إعطاء أنشطة  -
فمراعاة الفروق الفردية بني الطًلب أثناء عملية التعلم تؤدي يف النهاية بًل شك إىل  للمتقنني،إثرائية 

 زايدة التحصيل الدراسي للطًلب.

استخدام مصادر تعلم متنوعة كاألدوات اليدوية اليت صممها الباحث لكل درس لوحديت اجملاالت  -
املغناطيسية واحلث الكهرومغناطيسي مما وفر بيئة غنية وثرية للتعلم النشط أدى إىل زايدة التحصيل 

ليت تناولت ( بقوهلا " هناك العديد من الدراسات ا2004أشارت إىل ذلك عبد الوهاب ) الدراسي، كما
فبها املتعلم ابلدور اإلجيايب أثناء عملية  نشطة، يقوموأشارت إىل ضرورة توفر بيئة تعلم  العلوم،تعلم 

 من خًلل ما يقومون به من أنشطة يدوية أو عملية أو عقلية." التعلم؛

ار قيام الباحث بعمل اختبار حتصيلي بسيط مكون من أربع إىل مخس فقرات اختبارية عبارة اختي -
 املطلوبة،من متعدد يف هناية كل حصة للتأكد من حتقق أهداف الدرس لدى املتعلمني وإتقاهنم للمفاهيم 

ابإلضافة إىل تركيز الباحث على التقومي التكويين من خًلل اسرتاتيجية سباق املدرب بعد كل هدف 
 وقبل االنتقال هلدف آخر.

للوقوف على بعض فرص التحسني اليت يقدمها تصميم بطاقة مًلحظة للطًلب لتقومي عمل املعلم  -
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 الباحث للمعلم يف هناية كل حصة لتفاديها يف احلصص القادمة.
للتدريس  ولقد اتفقت نتائج سؤال البحث األول واليت تلخصت بصفة عامة يف وجود أتثري إجيايب     

ي طًلب الصف الثالث ابسرتاتيجيات التعلم النشط يف زايدة التحصيل الدراسي يف مادة الفيزايء لد
 2001الدراسات السابقة مثل دارسة كل من دراسة بلينجز  نتائج بعض مع-اتفقت-الثانوي

(Billings, 2001،) 2003 ودراسة ويلكه (wilke, 2003)، 2007وأروهان  ودراسة اتندوغان   
Tandogan. & Orhan2007 (  و دراسة احلريب2010، ودراسة األسطل ، )(2010) و دراسة، 

 2014، و دراسة أبو اجلبني 2013،ودراسة الثًلب وعمر  ( 2012) ، ودراسة العالول 2011بلجون 
 .2016، و دراسة الرويس 2014، و دراسة الغلبان 

 وتفسري النتائج املتعلقة ابجتاهات الطالب حنو الفيزايء )السؤال البحثي الثاين(. مناقشة-2

كان نصه" ما أثر اسرتاتيجيات التعلم النشط يف اجتاهات جاءت نتائج السؤال البحثي الثاين والذي  
طًلب الصف الثالث الثانوي يف حمافظة األحساء ابململكة العربية السعودية حنو مادة الفيزايء؟"؛ لتشري 
إىل وجود أثر إجيايب السرتاتيجيات التعلم النشط يف تنمية االجتاهات اإلجيابية لدى طًلب الصف 

 الفيزايء.مادة الثالث الثانوي حنو 

 ويرجع الباحث ذلك لألسباب التالية:
بيئة أو جو التعلم النشط املستخدم يف اسرتاتيجية جيكسو اليت استخدمها الباحث من حيث  -

هذه  شجعت ثرية، حيثاملناقشات اجلماعية داخل اجملموعة )جمموعة اخلرباء( أدى إىل خلق بيئة تربوية 
 )احليلةالطًلب  بني الشخصية احلواجز وحتطيم اجلماعي والعمل التعاون على االسرتاتيجية الطًلب

2005). 
تنوع األنشطة التعليمية الصفية املستخدمة يف التعلم النشط ساعد بشكل كبري يف خلق بيئة تعليمية  -

مت االنتقال من  طاقاهتم، حيثغنية ابملثريات املختلفة اليت تناسب مجيع أمناط املتعلمني واستيعاب 
حيث بيئة التعلم النشط جعلت املتعلم مركز ثقل الصف  املتعلم،يز على املعلم إىل الرتكيز على الرتك

جتربة الدراسي من خًلل األدوات واألنشطة واملستخدمة واليت مت جتهيزها بعناية لكل حصة أثناء تطبيق 
 (.2010بدوي البحث وهذا ما أشار إليه )
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ب من خًلل املعلم عند جتوله بني الطًلب ومًلحظة أخطاء أو تقدمي التغذية الراجعة الفورية للطًل -
مواجهة بعض الصعوابت يف العمل فاملعلم هنا ميسر وموجه لعملية التعلم ويقوم املعلم مبساعدة املتعلم 

حيث يتم ذلك عن طريق استكشاف  حاجاته،بطريقة غري مباشرة عن طريق التوجيه املركز على املتعلم أو 
املعلم أيًضا إبزالة سوء اإلدراك وتسمى هذه الطريقة االستبصار الذايت ويقوم  الذاتية،ار املشاعر واألفك

 (2008السلييت )الطًلب. قوم بتوضيح االفكار لدى للمعتقدات واملشاعر حينما ي

تناسب اسرتاتيجيات التعلم النشط املستخدمة مع اخلصائص العمرية للطًلب يف املرحلة الثانوية من  -
اجة إىل االنتماء جملموعة معينة واحلاجة للتفاعل االجتماعي واملشاركة يف تبادل وجهات النظر حيث احل

حول موضوع معني وتيب رأي معني والدفاع عنه ، حيث يهتم التعلم النشط ببناء الشخصية املتكاملة 
ن طريق توفري للطالب فًل يقتصر التعلم النشط على فقط على االهتمام ابلناحية العقلية واملعرفية ع

مصادر املعرفة وإجياد الفرص للتعامل معها ، بل يهتم أيًضا ابألمور احلركية اجلسمية ، والوجدانية 
مر ( ،األ 2006والعاطفية وخصوًصا أن هذه اجملاالت الثًلثة تؤثر يف بعضها البعض كما أشار )سعادة

 الفيزايء.الذي انعكس يف النهاية ابإلجياب على اجتاهات الطًلب حنو مادة 

ربط مجيع دروس الوحدتني ابلواقع احليايت للطًلب من خًلل اسرتاتيجية املًلحظة والكتابة احللقية  -
 صور أواليت استخدمها الباحث يف مرحلة التمهيد للدرس، حيث تكون املًلحظة ألدوات حقيقية أو 

الدرس؛ كل ذلك جعل لدى فكرهتا العلمية ملوضوع  ترجع ىل غري ذلكإأجهزة أو ظواهر أو ألعاب ...
الطًلب شغف للتعلم ومعرفة العًلقة بني ذلك وموضوع الدرس مما أدى إىل تكوين مفهوم أو اجتاه 

 إجيايب لدى الطًلب عن أمهية مادة الفيزايء يف احلياة. 
التغلب على الطبيعة اجملردة لقوانني الفيزايء بتقدميها مرتبطة بواقع الطًلب من خًلل مراحل  -

اتيجيات التعلم النشط املختلفة؛ األمر الذي جعل الطًلب مستمتعني بعملية التعلم مما أدي يف واسرت 
النهاية إىل تغيري بعض القناعات واالجتاهات حنو مادة الفيزايء كوهنا مادة جمردة جامدة كما أشار إىل 

ي دمج الطًلب ة للتعلم النشط ههم( بقوهلما أن من اخلصائص والسمات امل2010ذلك عواد وزامل )
هلم استمتاًعا أكثر ، وقلة الرتكيز على نقل املعلومات وتعويض ذلك بتطوير  يف فعاليات تعليمية جتلب

مهارات الطًلب ، واخنراط الطًلب يف عدة مهمات وفعاليات ؛يؤدي أو يوجه إىل  اكتشاف وجهات 
 نظر الطًلب وقيمهم وابلتايل تنمية اإلجيايب والنافع منها.
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الباحث لعملية التعلم النشط نفسها لدى الطًلب يف كل حصة دراسية للتأكد من قيامهم تقومي  -
ابألدوار اليت مت تكليفهم هبا واملمارسة الفعلية خلطوات وأدوار التعلم النشط والتدخل عند وجود خلل 

تربوية  يف تطبيق االسرتاتيجية مما جعل الطًلب ملتزمون كل بدوره داخل الصف األمر الذي خلق بيئة
 جاذبة غريت من بعض مفاهيم الطًلب عن تعلم الفيزايء

واتفقت نتائج سؤال البحث الثاين واليت تلخصت يف أن اسرتاتيجيات التعلم النشط كان هلا أثر     
النتائج مع نتائج بعض  هذه-اتفقت-إجيايب يف تنمية االجتاهات اإلجيابية للطًلب حنو مادة الفيزايء 

 ; Taraban( 2007) وبوالرد وبوينمثل دراسة كل من تراابن وبوكس ومايرز  الدراسات السابقة

Box ; Myers ; Pollard. & Bowen 2007 (2009)( ، دراسة مداح 2009) و دراسة احلريب 
 (.2016)، و دراسة مبسلط  (2015) ، دراسة اجلمعان وفودة وحج عمر (2015)، دراسة الكلثم  
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 .توصيات البحث اثلثًا:

 ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث فإن الباحث يوصي مبجموعة التوصيات ميكن إمجاهلا يف التايل:يف 
االهتمام املهين بتعليم معلمي العلوم يف كليات الرتبية وتزويدهم ابالجتاهات احلديثة يف التدريس  زايدة-1

 والسيما التعلم النشط واسرتاتيجياته وطرق ممارسته.
النشط، أثناء اخلدمة على اسرتاتيجيات التعلم يف التدريبية  الدوراتء من خًلل معلمي الفيزاي تدريب-2

 ختطيط الدروس لتنفيذها هبذه االسرتاتيجيات. اإلجرائية، وكيفية وخطواته
أثر التدريب لدى معلمي الفيزايء الذين مت تدريبهم للتأكد من تنفيذ اسرتاتيجيات التعلم  قياس-3

 دين وإعادة تدريب الغري متقنني هلا.النشط وتوجيه الشكر للمجي
بتنمية التحصيل الدراسي واجتاه الطًلب حنو املادة ألن كل منهما له عًلقة ابآلخر ويؤثر  االهتمام-4

 فيه كما أثبتت الدراسة احلالية.
نشرات تربوية دورية هبا نتائج أحدث الدراسات يف املناهج وطرق التدريس إلْطًلع املعلم  إعداد-5

 ستمر على مستجدات التخصص الرتبوي األمر الذي ينعكس على الطالب بعد ذلك.بشكل م
وزارة الرتبية والتعليم دليل إجرائي السرتاتيجيات التعلم النشط، وتوزيعه على املعلمني ليكون  إعداد-6

 مرجًعا هلم عند احلاجة وتضمينه وسائل التقومي املختلفة.
الكرتونية على موقع الوزارة هبا أفضل املمارسات يف تنفيذ  استبدال الدليل السابق أبيقونة ميكن-7

 اسرتاتيجيات التعلم النشط حىت يستفيد اجلميع من جهود اآلخرين.
جمموعة من جمتمعات التعلم املهنية اليت تضم املتخصصني من املشرفني الرتبويني واألساتذة  تنفيذ-8

ت تطبيق التعلم النشط واقرتاح أفضل الوسائل للتغلب اجلامعات واملعلمني يف أماكن خمتلفة ملناقشة معوقا
 عليها.

بتشجيع املعلمني على استخدام وتنفيذ اسرتاتيجيات التعلم النشط من خًلل جوائز التميز  االهتمام-9
 التعليمي وأفضل املمارسات يف جودة التعليم.

ري التميز للمعلمني يف اجلوائز تنفيذ االسرتاتيجيات احلديثة والسيما التعلم النشط ضمن معاي إدراج-10
 الرتبوية املختلفة.
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 مقرتحات البحث.رابًعا: 

 البحث ونتائجه يقرتح الباحث إمكانية القيام ابلدراسات التالية.هذا يف ضوء 
حبوث لقياس أثر التعلم النشط يف التحصيل الدراسي واجتاه الطًلب حنو املادة يف مواد أخرى  إجراء-1

 غري الفيزايء.
حبوث مماثلة هتدف إىل معرفة أثر التعلم النشط يف التحصيل الدراسي واجتاه الطًلب حنو  اءإجر -2

 املادة يف مراحل تعليمية أخرى.
حبوث ملعرفة أثر اسرتاتيجيات أخرى للتعلم النشط )غري املستخدمة يف البحث احلايل( ملعرفة  إجراء-3

 حنو املادة. أثر التعلم النشط يف التحصيل الدراسي واجتاه الطًلب
حبوث ملعرفة أثر التعلم النشط يف التحصيل الدراسي واجتاه الطًلب حنو املادة بني جمموعات  إجراء-4

 إانث(.-خمتلفة النوع )ذكور
حل  االبتكاري،حبوث متعلقة أبثر التعلم النشط يف متغريات أخرى اتبعة مثل التفكري  إجراء-5

 تعاونية.ال الناقد، االجتاهاتالتفكري  املشكًلت،
 حبث يتعلق بدراسة اجتاه معلمي الفيزايء خاصة والعلوم عامة حنو اسرتاتيجيات التعلم النشط  إجراء-6
 دليل إجرائي السرتاتيجيات التعلم النشط وتسليمه لكل معلم جديد بوزارة الرتبية والتعليم. تصميم-7
الرتبية حول اسرتاتيجيات التعلم  أثناء اإلعداد يف كلياتيف برانمج تدرييب خاص للمعلمني  تصميم-8

 النشط وحتدايت تطبقه.
جمموعة من النشرات الدورية والقراءات املوجهة حول التعلم النشط واالجتاهات احلديثة يف  إعداد-9

 التعليم وتوزيعها بشكل دوري على املعلمني يف اخلدمة.
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، دار امليسرة للنشر والتوزيع والطباعة  ،عمان  1،ط التعلم النشط( ،  2008بدير ، كرميان ) -14

 ، االردن.
التخطيط الرتبوي عملياته ومداخله وارتباطه ابلتنمية والدور ( ، 2001البوهي ، فاروق ) -15

 والنشر. للطباعة قباء دار:  القاهرة ،املتغري للمعلم 
اجتاهات معلمات ومشرفات الكيمياء حنو استخدام ( ،  2011إميان عبد الغين مجيل )ثقة،  -16

، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية تقنية املعامل االفرتاضية وبعض مطالبها يف مدينة مكة املكرمة 
 الرتبية ، جامعة أم القرى. 

شارك  –زاوج  –ية فكر أثر اسرتاتيج( ، 2013الثًلب ،سعيد حسني و عمر ،هتاين غالب ) -17
،  يف التحصيل الدراسي لطالبات الصف الثاين املتوسط يف مادة الرايضيات وتفكريهن االستداليل

 . 2013،كانون األول  17جملة أداب الفراهيدي ، العدد 
القاهرة : دار الفكر  ،اسرتاتيجيات التدريس والتعلم (، 1999) جابر عبد احلميد جابر ، -18

 العريب. 
مدرس القرن احلادي والعشرين الفعال املهارات ( ،  2000جابر ، جابر عبد احلميد ) -19

 ، القاهرة ، دار الفكر العريب. والتنمية واملهنية 

https://goo.gl/rxXYPe
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،عمان :دار  طرق التدريس العامة ختطيطها وتطبيقاهتا الرتبوية(،  2005جابر ، وليد أمحد ) -20 
 الفكر انشرون.

 االقتصاد مقرر تدريس يف املفاهيم خرائط استخدام أثر،  (2012جاها ، عهود جًلل ) -21
، رسالة  املكرمة مبكة االبتدائي السادس الصف تلميذات لدى واالجتاهات التحصيل يف املنزيل

 ماجستري غري منشورة ، مكة املكرمة ، كلية الرتبية ،جامعة أم القرى.
خالل األلعاب العلمية يف تنمية أتثري تدريس العلوم من (،2008جرب، حسام أمحد يوسف ) -22

، رسالة ماجستري مهارات العلم واالجتاه حنو العلوم لدى طلبة الصف السابع االساسي يف األردن
 غري منشورة ،كلية الدراسات العليا ،اجلامعة األردنية.

، منشورات مركز اإلعًلم  التعلم النشط  الصف كمركز تعلم حقيقي( ، 2002جربان ، وحيد ) -23
 لتنسيق ، رام هللا ، فسلطني.وا

أثر توظيف بعض اسرتاتيجيات التعلم النشط يف تدريس ( ، 2012اجلدي ، مروة عدانن ) -24
، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية ،  العلوم على تنمية املهارات احلياتية يف حمافظة غزة

 جامعة األزهر ، غزة.
،  1،ط اإلحصاء النفسي تطبيقات وتدريبات عمليةمبادئ ( ، 2008جًلل ، أمحد سعد ) -25

 الدار الدولية لًلستثمارات الثقافية :القاهرة.
أثر (،  2015اجلمعان ، أمل محد و فودة ، الفت حممد و حج عمر ، سوزان حسني ) -26

( يف حتصيل طالبات الصف األول   S W H اسرتاتيجية الكتابة كحل مشكلة يف تعليم العلوم )
،  1، العد  4، اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة ، اجمللد يف مقرر الكيمياء واجتاهاهتن حنوها الثانوي 

 .47 –  32، ص  2015كانون الثاين  
أثر التعلم النشط يف التحصيل واالجتاه حنو مادة الفيزايء لدى (، 2010احلريب ، خالد عودة ) -27

 رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية :جامعة طيبة. ،طالب الصف الثاين الثانوي ابملدينة املنورة
شارك ( لتعلم  -زاوج  -فاعلية اسرتاتيجية )فكر( ،2009احلريب ،عبد العزيز اليف ضيف هللا ) -28

العلوم يف تنمية العمليات املعرفية العليا واالجتاه حنو املادة لدى طالب املرحلة املتوسطة ابملدينة 
 جامعة طيبة.، جستري غري منشورة ،كلية الرتبية والعلوم االنسانيةرسالة ما ،املنورة
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أثر استخدام أسلوب لعب األدوار على التحصيل الدراسي (،  2011حلس ، مايسة يوسف ) -29
،رسالة ماجستري غري منشورة ،  لتنمية املفاهيم التارخيية لدى طالبات الصف السابع مبحافظة غزة

 الرتبية. غزة ، جامعة األزهر ، كلية
، إصالح تعليم العلوم التجربة األمريكية واالستفادة منهام( ، 1998حيدر ، عبداللطيف ) -30

أغسطس  اجمللد الثاين ،  5-2املؤمتر العلمي الثاين : إعداد معلم العلوم للقرن احلادي والعشرين من 
 اجلمعية املصرية للرتبية ، القاهرة : جامعة عني مشس.   

، االمارات العربية  3،ط  طرائق التدريس واسرتاتيجياتهم( ، 2003حممد حممود ) احليلة ،  -31
 املتحدة ، دار الكتاب اجلامعي .

 والطباعة، والتوزيع للنشر املسرية دار ،3ط ، التعليم تصميم م ( ، 2005حممود ) حممد احليلة، -32
 عمان.

،عمان ،دار املسرية للنشر  1،ط جميع، تعليم العلوم للم (  2005خطابية ، عبدهللا حممد ) -33
 والتوزيع.

 صفاء للنشر. :دار،عمان 1ط ، علم النفسم (  2008) الداهري ، صاحل حسني -34
 ، الكويت : مكتبة الفًلح. 2، ط مقدمة يف تدريس العلومم( ، 1994الدمرداش ، صربي ) -35
 املعارف، القاهرة.، دار  2، ط (، أساسيات تدريس العلوم1997الدمرداش ،صربي ) -36
 ( ، املدخل يف تدريس العلوم ، القاهرة : دار الفكر العريب.2002راشد ، علي وآخرون ) -37
اجتاهات الطالبات معلمات الصفوف الثالثة األوىل جبامعة (، 2015الربيعان، نوال علي ) -38

الدولية الرتبوية املتخصصة ،اجمللة  األمرية نورة حنو تدريس العلوم وعالقته بفهمهن للمفاهيم العلمية
 .48 – 28ص  2015، أيلول  9، العد  4، اجمللد 

 التعلم نواتج وتقومي واالسرتاتيجيات املفهوم النشط التعلم ،( 2012) حممود عقيل رفاعي، -39
 العربية. مصر ،مجهورية االسكندرية ، للنشر اجلديدة اجلامعة دار ،

لية برانمج مقرتح يف تنمية ممارسات التعلم وتعديل فاع( ، 2007الروساء، هتاين حممد ) -40
، رسالة ماجستري غري منشورة  االعتقادات لدى املعلمات الطالبات بكلية الرتبية )األقسام العلمية (

 ، الرايض ، جامعة الرايض.
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، فاعلية استخدام التعلم النشط يف تنمية التقدير (  2016الرويس ، عبد العزيز حممد ) -42
، اجمللة الدولية الرتبوية  ي واملهارات احلسابية لدى طالبات الصف اخلامس االبتدائيالرايض

 .144 – 124، ص   2016، آذار  3، العد  3املتخصصة ، اجمللد 
، أثر اسرتاتيجيات التعلم النشط يف تنمية التفكري ( 2008الزايدي، فاطمة خلف هللا  ) -43

لعلوم لدى طالبات الصف الثالث املتوسط ابملدارس االبتكاري والتحصيل الدراسي مبادة ا
، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية ،جامعة أم القرى ،مكة  احلكومية مبدينة مكة املكرمة

 املكرمة.
 ،دار النهضة املصرية ،القاهرة. علم النفس االجتماعي( ،  1984زهران ، حامد عبد السًلم ) -44
 اسرتاتيجيات التدريس رؤية معاصرة لطرق التعليم والتعلم( ، 2009زيتون ، حسن حسني ) -45
 ، القاهرة : عامل الكتب . 1، ط

البنائية منظور أبستمولوجي (، 1992زيتون ، حسن حسني ، زيتون ، كمال عبد احلميد ،) -46 
 ، منشأة املعارف ، اإلسكندرية.1، ط وتربوي

 األردن ، 1ط ، العلوم تدريس يف العلمية وامليول االجتاهات ،(  1988) حممود عايش زيتون، -47
 التعاونية. املطابع: 

، القاهرة :عامل  1، ط ، التدريس مناذجه ومهاراتهم (  2003زيتون، كمال عبد احلميد ) -48
 الكتب.

،عمان  1، طالنظرية البنائية واسرتاتيجيات تدريس العلوم( ، 2007زيتون ،عايش حممد ) -49 
 ،دار الشروق.

، االجتاهات العاملية املعاصرة يف مناهج العلوم وتدريسها( ، 2010زيتون ،عايش حممود )  -50
 عمان :دار الشروق للنشر والتوزيع. 

التعليم والتدريس من منظور ( ، 2003زيتون، حسن حسني و زيتون ، كمال عبد احلميد ) -51
 ، عامل الكتب : القاهرة. 1، ط النظرية البنائية

طرائق التدريس العامة وتقوميها ( ، 2010ي ، عبد احلي أمحد و قسامية ،حممد عبد هللا )السبح -52
 ، خوارزم العلمية للنشر والتوزيع  ، جدة اململكة العربية السعودية.  1،ط
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 صياغة األهداف الرتبوية والتعليمية يف مجيع املواد الدراسية(، 2001سعادة، جودت أمحد ) -53
 ،عمان : األردن.، دار الشروق  1،ط 

،عمان  ،تدريس مهارات التفكري مع مئات األمثلة التطبيقية( ، 2006سعادة، جودت أمحد ) -54 
 : دار الشروق .

،عمان ،دار  1،ط التعلم النشط بني النظرية والتطبيق( ، 2006سعادة، جودت وآخرون ) -55
 الشروق.

وذج التعلم البنائي يف تدريس العلوم فعالية استخدام من( ، 1998سعودي، مىن عبد اهلاي ) -56
، املؤمتر العلمي الثاين : إعداد  على تنمية التفكري االبتكاري لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي

أغسطس ، اجمللد الثاين ، اجلمعية املصرية للرتبية العلمية  5 – 2معلم العلوم للقرن احلادي والعشرين من 
 ، القاهرة : جامعة عني مشس .

اجتاهات طالب املرحلة الثانوية حنو مادة الفيزايء وعالقتها ( ، 2012سعيد، أمحد صاحل ) -57
، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية، جامعة شندي بتوافقهم الدراسي وبعض املتغريات األخرى

 ،السودان.
، عمان ، التفكريطرائق تدريس العلوم ودورها يف تنمية  ( ،2002سًلمة، عادل أبو العز ) -58

 دار الفكر.
، عامل الكتب  1، طاسرتاتيجيات التعليم والتعلم النظرية والتطبيق( ، 2008السلييت، فراس ) -59

 احلديث للنشر والتوزيع ، إربد األردن.
فعالية منوذج دورة التعلم يف تنمية التفكري االستداليل ( ، 2003سيد ،عبد الناصر عبد الكرمي ) -60

، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية دى تالميذ املرحلة اإلعدادية يف الرايضياتوالتحصيل ل
 ،جامعة حلوان.

 1، ط معجم املصطلحات الرتبوية والنفسية( ،  2003شحاته، حسن و النجار، زينب )  -61
 القاهرة : الدار املصرية اللبناية.

 ،القاهرة :مكتبة األجنلو املصرية.تطبيقات التعلم نظرايت و (، 2012الشرقاوي، أنور حممد ) -62
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أثر استخدام خرائط املفاهيم يف التحصيل وتعديل قصور ( ،  2011شريف ، غصون خالد ) -63
، 11، جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ،جامعة املوصل ،اجمللد االنتباه لدى تالميذ الرتبية اخلاصة 

 98 – 63، ص 2العدد 
، اإلدارة العامة  1، ط اسرتاتيجية يف التعلم النشط 101( ، 2011مد )الشمري ، ماشي حم -64

 للرتبية والتعليم مبنطقة حائل ،اململكة العربية السعودية.
، جملة  منوذج هاي سكوب حيث التعلم متعة وجناح يف احلياة( ، 2009شهاب ، ميسون ) -65

 9-6قطر الندى العدد الرابع عشر ص 
اسرتاتيجيات التعلم والتعليم النظرية ( ،2009الصمادي ،حيىي وآخرون )الصرايرة، ابسم و  -66

 ، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع ، إربد األردن. 1، طوالتطبيق
، دار أسامة للنشر  1، طاملعلم واسرتاتيجيات التعليم احلديث(، 2009الصيفي، عاطف ) -67

 والتوزيع ،عمان، األردن.
 حتليل احملتوى يف العلوم اإلنسانية مفهومه أسسه استخداماته(، 2004طعيمة، رشدي أمحد ) -68

 ، القاهرة :دار الفكر العريب. 4، ط 
أثر توظيف بعض اسرتاتيجيات التعلم النشط يف تنمية مهارات ( ، 2012العالول، ران فتحي ) -69

ماجستري غري ، رسالة  حل املسألة الرايضية لدي طالبات الصف الرابع األساسي مبحافظة غزة
 منشورة ،كلية الرتبية :جامعة األزهر ،غزة :فلسطني.

،القاهرة  1،ط التعلم النشط(،  2014عامر، طارق عبد الرؤوف و املصري ،إيهاب عيسى ) -70
 ،مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع.

ية اجتاهات حديثة لتعليم العلوم يف ضوء املعايري العامل( ، 2005عبد اهلادي، مىن وآخرون ) -71
 ، القاهرة : دار الفكر العريب. 1، ط وتنمية التفكري والنظرية البنائية

 ، األردن ،دار وائل . 2، ط مناذج تربوية معاصرة(،  2004عبد اهلادي، نبيل ) -72
فاعلية استخدام بعض اسرتاتيجيات العلم النشط يف تدريس (،  2005عبد الوهاب، علي ) -73

فكري التارخيي واالجتاه حنو املادة لدى طالب املرحلة الثانوية ، جملة التاريخ لتنمية مهارات الت
 . 151 -121ص  50، العدد   اجلمعية الرتبوية للدراسات االجتماعية
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فعالية استخدام بعض اسرتاتيجيات التعلم النشط يف ( ، 2004فاطمة حممد ) ،هابعبد الو -74
ياة وامليول العلمية لدى تالميذ الصف اخلامس حتصيل العلوم وتنمية بعض مهارات التعلم مدى احل

 . 127، يونية ص  2،جملة الرتبية العملية ، اجمللد الثامن ، العدد  االبتدائي
أثر استخدام األسلوب البنائي يف املخترب يف حتصيل ( ، 2001عبدالرزاق، حمسن حممود ) -75

منشورة ، كلية الدراسات العليا ، فلسطني ، رسالة ماجستري غري الطلبة وتنمية التفكري الناقد لديهم 
 : جامعة القدس .

اسرتاتيجيات التدريس يف القرن احلادي (،  2005عبيدات، ذوقان وأبو السميد ،سهيلة ) -76
 ،ديبونو للنشر والطباعة والتوزيع ،عمان األردن. 1، طوالعشرين

ة التعلم يف حتصيل الرايضيات فاعلية استخدام طريقة دور ( ، 2008العتييب، نوال سعد مبطي ) -77
، رسالة ماجستري  وتنمية مهارات التفكري الناقد لدى طالبات الصف الثاين املتوسط مبكة املكرمة

 غري منشورة ، جامعة أم القرى ،مكة املكرمة .
فاعلية أسلوب التعلم النشط القائم على املواد اليدوية ، (2000رضا مسعد السيد ) ،عصر -78

، جملة تربوايت الرايضيات ، كملية الرتبية ، اجمللد  تدريس املعادالت واملرتاجحات اجلربية التناولية يف
  113-83الرابع ، أبريل ص 

، دار صفاء  1ط ، االسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس الفعال م ( ، 2008عطية ، حمسن علي ) 
 للنشر والتوزيع ، عمان األردن.

التوجهات النظرية والتطبيقية ملعلمي اللغة العربية يف ( 2005)العقيلي، عبد احملسن سامل  -79
، اجمللة الرتبوية ، الكويت : كلية الرتبية ، جامعة  مدينة الرايض ومدى عالقتها ابلنظرية البنائية

 ( .76( ، العدد )19الكويت ، اجمللد )
أساسياته ،وتطبيقاته القياس والتقومي الرتبوي والنفسي (، 2000عًلم، صًلح الدين حممود ) -80

 ، القاهرة ، دار الفكر العريب. 1، ط ،توجهاته املعاصرة
 1، طاجتاهات وتطبيقات حديثة يف املناهج وطرق التدريس(،  2011علي ، حممد السيد ) -81

 ،عمان دار املسرية للنشر والتوزيع. 

 2010،آمنة عبد هللا )عمر، حممود أمحد و فخرو، حصة عبد الرمحن و السبيعي ، تركي و تركي  -82
 ، عمان ، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة 1، طالقياس النفسي والرتبوي( ، 
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التعلم النشط حنو فلسفة تربوية ( ، 2010عواد ، يوسف دايب و زامل ، جمدي علي ) -83 
 ، األردن ،عمان ، دار املناهج للنشر والتوزيع.تعليمية فاعلة

فاعلية املعرفة املسبقة ابألهداف اإلجرائية يف حتصيل ( 1999مد ) عوض، فايزة السيد حم -84
 21، يناير ص13. جملة العلوم الرتبوية عددالتالميذ يف مادة النحو يف املرحلة اإلعدادية

فاعلية برانمج تدرييب قائم على نظرية الذكاءات املتعددة (، 2015عوض هللا، إبراهيم حممد ) -85
،رسالة  ادة الفيزايء والتفكري االبتكاري لدى عينة من طالب املرحلة الثانويةيف التحصيل الدراسي مل

 دكتوراه غري منشورة ، كلية الرتبية ، ماليزاي ، جامعة املدينة العاملية.
 :القاهرة مكتبة االجنلو. التقومي والقياس النفسي والرتبوي(، 1981الغريب، رمزية ) -86
، أثر توظيف اسرتاتيجيتني للتعلم النشط يف تنمية مهارات ( 2014الغلبان، حامت خالد صاحل ) -87

، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية الفهم القرائي لدى تلميذات الصف الرابع األساسي
 ،اجلامعة اإلسًلمية بغزة.

االمتحاانت ، إدارة  اسرتاتيجيات التقومي وأدواته ) اإلطار النظري ( (، 2004) الفريق الوطين للتقومي 
 2004 اململكة األردنية اهلامشية كانون أول، وزارة الرتبية والتعليم واالختبارات

، األردن،  1،ط معايري البناء للمنهاج وطرق تدريس العلوم(، 2013الفًلح، فخري علي ) -88
 عمان: دار ايفا العلمية للنشر والتوزيع.

منوذج ابييب يف تدريس الفيزايء لتنمية أثر استخدام ( ، 2013القحطاين، مبارك حممد ) -89
، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التحصيل وبقاء أثر التعلم لدى طالب الصف االول الثانوي

 الرتبية ،جامعة أم القرى ، مكة املكرمة.
أثر تدريب معلمي الرايضيات على استخدام منوذج مقرتح (،  2015القيسي، تيسري خليل ) -90

فعال يف اكتساهبم بعض مهارات التدريس وعلى حتصيل واجتاهات طالهبم حنو يف التعلم ال
 .77 –  59ص  2015، آذار  3، العد  4،اجمللة الدولية الرتبوية املتخصصة ،اجمللد  الرايضيات

القاهرة دار  ، أساسيات املناهج ، م ( 1982جابر عبد احلميد ) و جابر، كاظم ، أمحد خريي  -91
 بية العر ة ـالنهض :

،دار اليازوري  1، ط القياس والتقومي يف علم النفس رؤية جديدة(، 1997كراجة، عبد القادر)  -92
 العلمية للنشر والتوزيع: عمان ،األردن.
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فاعلية برانمج تدرييب قائم على اسرتاتيجية التدريس التباديل (، 2015الكلثم، محد مرضي ) -93
، اجمللة الدولية الرتبوية  و مهنة التدريس ملواد الرتبية اإلسالميةيف تنمية املهارات التدريسية واالجتاه حن

 .138 –  106ص  2015، كانون الثاين   1، العد  4املتخصصة ، اجمللد 
 1، ط علم النفس الرتبوي وتطبيقاته يف جمال الرتبية اخلاصة (،2007) تيسري مفلح كوافحة،  -94

 لطباعة.، عمان : دار املسرية للنشر والتوزيع وا
دليل املعلم لتحسني  –تنويع التدريس يف الفصل (،  2008كوجك ، كوثر حسني وآخرون )  -95

 ، بريوت :مكتب اليونسكو اإلقليمي للرتبية يف الدول العربية. طرق التعليم والتعلم يف الوطن العريب 
رة : دار ،القاه اجتاهات حديثة يف املناهج وطرق التدريس(، 1997كوجك ،كوثر حسني)   -96

 .الكتب
 طلبة حتصيل يف K-W-L اسرتاتيجيَّة استخدام أثر( ،  2016مبسلط ، جىن سامي راجح ) -97

اهاهتم القراءة يف اخلامس الصف ، رسالة  انبلس حمافظة يف احلكومي ة املدارس يف تعل مها حنو واجت 
 ليا.ماجستري غري منشورة ، انبلس ،جامعة النجاح الوطنية ،كلية الدراسات الع

 مجهورية مصر العربية ،القاهرة ،مكتبة الشروق الدولية.، 4جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط ،ط  -98
برانمج تدرييب قائم على بعض اسرتاتيجيات التعلم (،  2013حممد، مىن مصطفى كمال ) -99

ي العلوم حديثي النشط وفاعليته على التحصيل واألداء لتلك االسرتاتيجيات والتفكري الناقد ملعلم
 .174-135، ص ص: 4، عدد 16، جملد 2013جملة الرتبية العلمية،  ،التخرج

 املفاهيم بعض حتصيل يف النشط التعلم استخدام أثر( ،  2009مداح، سامية صدقة محزة ) -100
املكرمة  مكة مدينة يف االبتدائي اخلامس الصف تلميذات لدى الرايضيات حنو واالجتاه  اهلندسية

ص ص  2009، العدد األول يناير  لة دراسات يف املناهج واإلشراف الرتبوي ، اجمللد االول،جم
19-107 . 

 (، صحيح مسلم ،الرايض ،دار السًلم.1998مسلم ، احلسني )  -101
( أثر استخدام منوذج التعلم البنائي يف تدريس العلوم على 2007املطريف، غازي صًلح ) -102

،رسالة دكتوراه غري منشورة ، مكة  ملادة لدى طالب الصف الثالث املتوسطالتحصيل واالجتاه حنو ا
 املكرمة: جامعة أم القرى.
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،عمان :  3، ط  القياس والتقومي يف الرتبية علم النفسم( ، 2005ملحم، سامي حممد)  -103 
 دار املسرية للنشر والتوزيع.

ة ، القاهر ، م النماذج التطبيقاتاملفهو  –التعلم  ( ،2003حممود عبد احلليم ) منسي ، -104
 مكتبة األجنلو املصرية.

أثر استخدام اسرتاتيجية التدريس املتمايز يف تنمية (، 2014املهداوي، فايز حممد ) -105
، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية الرتبية التحصيل ملقرر األحياء لدى طالب الصف الثاين الثانوي

 مة.،جامعة أم القرى ، مكة املكر 
أثر اختالف منط ممارسة األنشطة التعليمية يف منوذج ( ، 2003امليهي، رجب السيد ) -106

تدريس مقرتح قائم على املستحداثت التكنولوجية والنظرية البنائية على التحصيل وتنمية مهارات 
الداخلي قراءة الصور والتفكري االبتكاري يف العلوم لدى طالب املرحلة الثانوية ذوي مركز التحكم 

، جملة الرتبية العلمية ، اجلمعية املصرية للرتبية العلمية ، القاهرة ، كلية الرتبية : جامعة عني  واخلارجي
 ( .3( ، العدد )6مشس ، اجمللد )

الفكر دار :  اهرةـالق ، املدخل يف تدريس العلوم، (2002 )  أمحد وآخرون النجدي ، -107
 العريب.
اجتاهات حديثة يف تعليم العلوم يف ضوء املعايري العاملية ( ،  2005) النجدي، أمحد وآخرون -108

 ، القاهرة : دار الفكر العريب. وتنمية التفكري والنظرية البنائية
تدين مستوى التحصيل واإلجناز املدرسي أسبابه  ( ، 2004)  عمر عبد الرحيم ، نصر هللا -109

 دار وائل. ،عمان: وعالجه
أثر تنوع استخدام بعض اسرتاتيجيات التعلم النشط يف (، 2002اد ) مح هندي، حممد -110

تعليم وحدة مبقرر األحياء على اكتساب بعض املفاهيم البيولوجية وتقدير الذات واالجتاه حنو 
، جملة دراسات يف املناهج وطرق االعتماد اإلجيايب املتبادل لدى طالب الصف األول الثاين الزراعي

 .237 – 185 ص أبريل ، ،79التدريس، العدد 
، تدريس العلوم يف  ( 1996يوسف، خليل و حيدر ، عبد احلميد و مجال الدين ،حممد ) -111  

 ،الكويت ، دار القلم للنشر والتوزيع . 1، ط مراحل التعليم العام
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أثر التعلم النشط يف التحصيل الدراسي لتالمذة الصف (، 2011يوسف، مسر حممد ) -112
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 املالحق

 (1) ملحق رقم
للمجموعتين تدريسهم تم اللتان ،الحثالكهرومغناطيسي( )المجاالتالمغناطيسية موضوعاتوحدتي

 التجريبيةوالضابطة.

زمن 

 الحصة

عدد 

 الحصص
 م الموضوع المحتوى

،المجاالت 1 45 المغناطيسية األقطاب ، المغناطيسية تاريخ

 المغناطيسية،المغناطيسيةاألرضية.

العامة الخصائص

 للمغانط
1 

لتيار 2 45 المغناطيسي المجال الكهربي، للتيار المغناطيسي التأثير

لولبي،القاعدةاألولىلليداليمنى،القاعدةالثانيةمستقيمودائريو

 لليداليمنى

 2 الكهرومغناطيسية

الثالثةلليداليمنى، 2 45 القاعدة القوةفيسلكمستقيميمربهتيار،

، المغناطيسية المجاالت عن الناتجة القوى تطبيقات ، التسال

 مكبراتالصوت.

عن الناتجة القوى

المجاالت

 يسيةالمغناط

3 

45 2 ، األميتر ، الجلفانومتر عمل شرح ، الجلفانومتر تركيب

 الفولتميتر،المحركالكهربي،القوةالمؤثرةفيجسممشحون
 4 الجلفانومترات

قوانينفاراداي،القاعدةالرابعةلليداليمنى،القوةالدافعةالحثية 2 45

 ،تطبيقاتالقوةالدافعةالكهربيةالحثية

ثالح

 الكهرومغناطيسي
5 

الكهربي 2 45 التيار ، الكهربي المولد عمل شرح ، تركيبالمولد

 المتردد،القيمالفعالةوالعظمىللتياروالجهد
 6 المولدالكهربي

45 2 ، لنز قانون شرح والعكسي، الطردي الحثي الكهربي التيار

 المحركاتوقانونلنز،تطبيقاتقانونلنز
 7 قانونلنز

الحثالمتبادل،قدكالمتولدةبالحثالمتبادل،الحثالذاتي 2 45

 لملف،تطبيقاتالحثالذاتيلملف

الذاتي الحث

 والمتبادل
8

تركيبالمحول،شرحعملالمحول،أنواعالمحوالت،قوانين 2 45

 المحوالت،استخداماتالمحولالمختلفة
9 المحولالكهربي
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 (2ملحق رقم )
األهدافالسلوكيةواإلجرائيةالمتوقعمنالطالباإللمامبهابعددراستهلوحدتي)المجاالتالمغناطيسية

،الحثالكهرومغناطيسي(

             للمغانط. العامة اخلصائص الطالب يذكر أن         (1

 . املغناطيسي اجملال الطالب يعرف أن         (2

                        دائم. مغناطيس حول ملغناطيسيا اجملال الطالب يرسم أن         (3

   تيار. به مير مستقيم سلك من ابلقرب اجملال خطوط الطالب يرسم أن         (4

 . مستقيم تيار من ابلقرب اجملال عليها يتوقف اليت العوامل الطالب يستنتج أن         (5
             كهريب.  تيار به مير لوليب فمل من ابلقرب املغناطيسي اجملال الطالب يرسم أن         (6

 .    اللوليب للتيار املغناطيسي اجملال شدة تتوقف اليت العوامل الطالب يعدد أن         (7

      لوليب. لتيار املغناطيسي اجملال اجتاه الطالب حيدد أن         (8

   مستقيم. ارلتي  املغناطيسية القوة على املؤثرة العوامل الطالب يستنتج  أن         (9

 فيه. الكهريب التيار مرور عند السلك حركة سبب الطالب يعلل أن (10

 .الكهرومغناطيسية القوة تطبيقات من تطبيقا الطالب يستنتج أن (11

 اجللفانوميرت. وظيفة الطالب يذكر أن (12

 اجللفانوميرت. تركيب الطالب يشرح أن (13

 ألميرت. حتويله بعد اجللفانوميرت دائرة الطالب يرسم أن (14
 لفولتميرت. اجللفانومرت حتويل كيفية  الطالب يشرح أن (15

  الكهريب. احملرك عمل فكرة الطالب يذكر أن (16

  الكهريب. احملرك من الغرض الطالب يستنتج أن (17

  مشحون. جسم يف املؤثرة القوة عليها تتوقف اليت العوامل الطالب يعدد أن (18

  مشحون. جسم يف املؤثرة القوة الطالب حيسب أن (19

           كهريب.  تيار توليد على املغناطيسي اجملال يف التغري يعمل كيف  لبالطا يوضح أن (20

 .احلثية الدافعة القوة عليها تتوقف اليت العوامل الطالب يستنتج أن (21

 احلثية. الكهربية الدافعة القوة على عمليا تطبيقا الطالب يذكر أن (22
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                                احلثية. الكهربية الدافعة القوة على مسائل الطالب حيل أن (23

    الكهريب. املولد تركيب الطالب يشرح أن (24

   والتيار. للجهد الفعالة القيم الطالب حيسب أن (25
 .بطريقتني فقط ابلرسم لنز قاعدة الطالب يوضح أن (26

 . لنز قانون على عمليا تطبيقا الطالب يذكر أن (27

 .ملفني بني املتبادل احلث الطالب يعرف أن (28

 .مللف الذايت احلث البالط يعرف أن (29

  مللف. الذايت احلث لتوضيح جتربة الطالب جيري أن (30

 . الكهريب احملول وظيفة الطالب يذكر أن (31

  الكهريب. احملول عمل فكرة الطالب يستنتج أن (32

  حمول. أي لرتكيب الرئيسية املكوانت الطالب يعدد أن (33

  الكهريب. احملول عمل طريقة الطالب يشرح أن (34

  احملوالت. أنواع الطالب يعدد أن (35

  اخلافض. واحملول الرافع احملول بني الطالب يقارن أن (36

  الكهريب. احملول قوانني الطالب يستنتج أن (37

  مبعلومية أحد اجلهدين وعدد اللفات. حيسب الطالب اجلهد يف احملول أن (38
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 (3ملحق رقم )
 قائمة أبمساء األساتذة حمكمي أدوات البحث.

 ن العملالدرجة ومكا االسم  م
 جامعة امللك فيصل –أستاذ مساعد القياس والتقومي  يسرى زكي عبود  1
 جامعة دمشق  -أستاذ اإلحصاء املشارك عزيزة عبد العال رمحة  2
 جامعة امللك فيصل –أستاذ مساعد الرتبية اخلاصة  عواطف حممد احملمود  3
 جامعة امللك فيصل -أستاذ مساعد علم النفس التعليمي محدان ممدوح الشامي  4
 جامعة املدينة العاملية –أستاذ املناهج وطرق التدريس  أمل حممود علي  5
 جامعة املدينة العاملية –أستاذ املناهج وطرق التدريس  عمران أمحد مصلح  6
 مدارس الكفاح االهلية –مشرف التوجيه واإلرشاد  هنى عزب حممد   7
 إدارة التعليم مبحافظة االحساء -رئيس قسم العلوم عبد العزيز عبد الرمحن البو سعد 8
 ادارة التعليم مبحافظة االحساء -مشرف الفيزايء  عبد هللا عثمان اخلطيب  9

 ادارة التعليم مبحافظة االحساء -مشرف الفيزايء  عبد العزيز أمحد الصاهود 10
 اثنوية الكفاح األهلية –معلم فيزايء  حممد عبده أمحد 11
 اثنوية الكفاح األهلية –معلم فيزايء  بوي حممد جاد هللا الن 12
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 (4ملحق رقم )
معامالتالسهولةوالصعوبةوالتمييزلمفرداتاالختبارالتحصيليلوحدتي

 المجاالتالمغناطيسيةوالحثالكهرومغناطيسي.


رقم 
 الفقرة

رقم  معامل التمييز  معامل الصعوبة  معامل السهولة 
 الفقرة

 معامل التمييز  معامل الصعوبة  السهولة  معامل

10.920.080.4160.640.360.46

20.360.640.3170.510.490.3

30.540.460.3180.680.320.42

40.540.460.5190.760.240.54

50.490.510.53200.330.670.53

60.330.670.33210.470.530.25

70.360.640.33220.280.720.37

80.390.610.67230.390.610.42

90.330.670.33240.440.560.3

100.360.640.3250.640.360.45

110.490.510.3260.370.630.47 

120.530.470.4270.660.340.11

130.480.520.82280.910.090.34

140.690.310.52290.380.62-0.27

150.480.520.5130
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 (5ملحق رقم )
الصورةالمبدئيةالختبارالتحصيلالدراسي



أخيالطالب/

يهدفهذااالختبارإلىقياستحصيلكللمعلوماتوالمفاهيمالعلميةالتيدرستهافيوحدتيالمجاالت

تكونهذااالختبارمن...فقرةمننوعاالختيارمنمتعدد،المغناطيسيةوالحثالكهرومغناطيسيوي

وسيتمتصحيحاالختبارآليًا.

لذلكأرجومنكعزيزيالطالبقراءةالتعليماتالتاليةبدقةقبلاإلجابة.



التنسكتابةاالسموالفصلعلىورقةاإلجابة.-1



اقرأمقدمةالسؤالبعنايةقبلالشروعفياإلجابة.-2

التعتمدفيإجابتكعلىالتخمين.-3

إذالمتستطعاإلجابةعلىأيسؤالانتقلللسؤالالذييليهثمعدإليهفيالنهايةوفكرفيإجابته-4

مرةأخرى.

ظللرقماإلجابةالصحيحةجيًدافيورقةاإلجابة.-5

السابقةجيًدا.فيحالةاالضطرارلتغييرإجابةسؤال،امسحتظليلاإلجابة-6

التتركأيسؤالبدونإجابة.-7

تأكدمنأنرقمالسؤالالذيتجيبعليههونفسرقمالسؤالفيورقةاإلجابة.-8

اليسمحباستخدامأيقلمغيرالقلمالرصاص.-9

التبدأفياإلجابةقبلأنيؤذنلك.-10

معأجملاألمنياتبالتوفيق.
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فضلكأجبعنجميعاألسئلةالتالية.****عزيزيالطالبمن

له:المغناطيسنأيعني؟المغناطيسمستقطبماذايعنيقولناأن-1

 .قطب واحد جنويب -قطب واحد مشايل   د -قطبان متشاهبان        ج -قطبان متعاكسان      ب -أ

المغناطيسالذيينشأعنسريانتياركهربائيفيملفيسمى:-2

 املغناطيس الكهريب -د   املغناطيس احلثي  -ج        املغناطيس الطبيعي  -ب      الدائم املغناطيس -أ

ملفلولبينستخدمقاعدةاليدالناتجعنمرورتياركهربيفيلتحديداتجاهالمجالالمغناطيسي-3

اليمنى:

 اليمىن  لليد الثانية القاعدة -ب         اليمىن                                      لليد األوىل القاعدة -أ

 اليمىن. لليد الرابعة القاعدة – اليمىن                                              د الثالثة لليد القاعدة -ج

شدةالمجالالمغناطيسيللتيارالدائريتتناسبطرديامع:-4

 عدد اللفات فقط         -ب                                                   شدة التيار فقط      -أ
 شدة التيار و عدد اللفات -د                                               نصف القطر فقط     -ج 

العالقة:المؤثرةعلىسلكيمربهتياركهربيوموضوعفيمجالمغناطيسيمنحسبالقوةت-5

F= B/LI   -د              =LI/B    F   -ج       F=LIB(cosθ )  -ب F=LIB(sinθ)      -أ

:القوةالمؤثرةفيهتكوننإفمغناطيسيالمجالموازيًيمربهتياركهربيسلكتحركذاإ-6

تساوي شدة اجملال -د                منعدمة -ج        نصف القوة العظمى -أكرب ما ميكن          ب -أ

هي:المجالالمغناطيسيشدةقياسلدوليةلاوحدةال-7

 أمبري -تسًل                  د -ج     فولت                    -ب  واط                  -أ
يستخدمجهاز:وتحديداتجاههااالتياراتالصغيرةجدًشدةلقياس-8

 زجاجة ليدن -الفولتمرت               د -ج            اجللفانوميرت -األميرت                   ب -أ
:حركيةدورانيةهوطاقةلىإلالطاقةالكهربائيةيحوالذييقومبتجهازال-9

مولد فان دي جراف -د       كهريبالرك احمل -ج        كهريبالقاوم امل -ب           كهريبالولد امل -أ
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امع:تتناسبطرديًالكهربيالقوةالكليةالمؤثرةفيملفالمحرك-10

مجيع ما سبق -شدة اجملال املغناطيسي     د -ج  مساحة امللف فقط     -ب  عدد اللفات فقط       -أ

العالقة:بالقوةالتييؤثربهاالمجالالمغناطيسيفيجسيممشحونمتحركتعطى-11

F=qv/B-د                F=vB/q -ج               F=q/vB -ب               F=qvB -أ

T3-10× 9شدتهموضوعفيمجالمغناطيسيمنتظمA 7.2سلكمستقيميحملتيارامقداره-12

N 2.1الموجودفيالمجالالذييتأثربقوةمقدارهاm وعموديعليه.ماطولجزءالسلكبوحدة

3.24×110  -د             3.3×10-1   -ج           3.24×10-2 -ب        2.6×10-3 -أ

مامقدار4.02mTتتحركبسرعةالضوءفيمجالمغناطيسيمقداره7.12µCشحنةمقدارها-13

القوةالمؤثرةفيالشحنة

    1.00×1610  -د              8.59×1210 -ج              N29  -ب             N8.59  -أ

بائيبواسطة:يمكنتوليدتياركهر،فإنهفارادايتجاربحسب-14

 لوليب. حتريك مغناطيس داخل ملف -ب               .حتريك سلك داخل جمال مغناطيسي -أ
.تغيري مصدر الطاقة يف دائرة كهرابئية -د                                 .أ و ب صحيحان -ج

االتجاهاالصطالحيللتيارالمتولدبالحثالكهرومغناطيسي:-15

 دائما ابجتاه حركة السلك -ب               جهة حركة السلك              يتغري بتغري -أ
 030يصنع مع السلك زاوية  -د                 دائما عمودي على اجتاه حركة السلك -ج

لىاتجاه:إاليدالمبسوطةيجبأنيشيرمهمإب،فيالقاعدةالرابعةلليداليمنى-16

التيار الفعلي -د        حركة السلك    -التيار االصطًلحي        ج -ب      اجملال املغناطيسي      -أ

ابوحدة:دوليEMFًالقوةالدافعةالكهربيةتقاس-17

 كولوم  -د             أمبري        -ج                فولت      -ب                 نيوتن       -أ

مىللجهدبالعالقة:لقيمةالعظايرتبطالجهدالفعالب-18

 = -أ
Vعظمى

√2
          Vفعال=   Vعظمى     -ب                                                 Vفعال   

 = -ج
Vعظمى

2
عظمىV  -د                                                 Vفعال  

 Vفعال=  2

نصقانون:هورفيالمجالالمغناطيسيالذييسببه""اتجاهالتيارالحثييعاكسالتغي-19

كولوم  -د      لنز                 -ج    فولت                   -ب            أمبري              -أ
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يكونpNفيالمحولأكبرمنعددلفاتالملفاالبتدائيsNذاكانعددلفاتالملفالثانويإ-20

المحول:

 خافض للجهد          -ب                                                 رافع للجهد        -أ
 خافض للمقاومة -د                                         رافع للتيار                -ج

يتحركبسرعة427mmفيسلكطوله4.20Vتولدتقوةدافعةكهربائيةحثيةمقدارها-21

18.6cm/sمامقدارالمجالالمغناطيسيالذيحثعلىتوليدهذهالقوةالدافعةالكهربائيةEMF؟

T52.9 -د              T 3-10×3.34 -ج                 T1.89 -ب            T5.29 -أ

. 480Ωلسخانكهربائيمقاومته202Vقيمتهالعظمىامولدتيارمتناوب)متردد(يعطيجهدً-22

مامقدارالتيارالفعالفيالسخان؟

  3.37A -د               2.38A -ج                      1.68A -ب            0.298A -أ

 التوازي.على..............بمقاومةتوصيلةيتمأميترالىالجلفانومترلتحويل-23

 فائقة التوصيل – د                   متغرية -ج                     جًدا كبرية  -ب          جًدا صغرية – أ

 عندمرورتياركهربيفيسلكينمستقيمينمتوازيينفينفساالتجاهفإنالسلكين:-24

 يتقاطعان – د                  يتنافران -ج يتأثران                      ال -ب              يتجاذابن -أ

لفةوكانالجهد 150لفة،وعددلفاتملفهالثانوي 10000فاتملفهاالبتدائيمحولمثاليعددل -25

،فإنالجهدفيدائرةالملفالثانوييساوي: V 8200 فيدائرةالملفاالبتدائي

       V1.2 -د                 V 123  -ج                V 120 -ب        V 0.12 -أ

الملفالثانويلمحولالكهربيمثاليخافضللجهدهي:الكميةالتيتزدادفي-26

 الفيض املغناطيسي – د                  تردد التيار  -قيمة التيار              ج -ب     القدرة الكهربية -أ

يعتمدالميزانالحساسفيعملهعلىقانون:–27

 نيوتن – د                    اداي فار  -أرمخيدس                ج -ب                  لنز -أ

تستخدممحوالتكهربية...................للجهدعندمحطاتالتوليدالكهربي.-28

 عادمة – د                      خافضة -مثبتة                     ج -ب              رافعة  -أ
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المغناطيسي.........القوةالدافعةالحثية.كلمازادتسرعةحركةالسلكعموديًاداخلالمجال-29

 ثبتت – د                     زادت -قلت                    ج -ب             انعدمت -أ

مستقيم:كهربييمرفيسلكشكلخطوطالمجالالمغناطيسيلتيار-30

دوائر متقاطعة -ة املركز    ددوائر متحد -خطوط متوازية       ج -منحنيات مغلقة             ب -أ

فأنكثافةالفيضالمغناطيس  2IإلىIعندماتزيدشدةالتيارالكهربيمنداخلملفلولبيمن-31

إلى:Bداخلهتتغيرمن

0.4B – د                    4B -ج                   0.5B -ب             2B -أ

داخلملفلولبيوعلىمحورةتتناسبعكسيًامع:شدةالمجالالمغناطيسيعندنقطة-32

طول امللف – د      معامل نفاذية الوسط -شدة التيار املار فيه         ج -ب       عدد لفاته -أ

)0.12m\s(بسرعة)15cmيتحركسلكطوله) -33 (عمودياعلىمجالمغناطيسيمقداره

1.4Tالحثيةالمتولدةفيه؟(مامقدارالقوةالدافعةالكهربائية  

 V 2.5 – د                 V 0.025 -ج V 0.018                -ب               V 0   -أ

شدةالمجالالمغناطيسيعندنقطةداخلملفلولبيوعلىمحورةتتناسبطرديًامع: -34

 طول امللف – د      الوسطمعامل نفاذية  -شدة التيار املار فيه         ج -ب       عدد لفاته -أ
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 (6ملحق رقم )
الصورةالنهائيةالختبارالتحصيلالدراسي.

أخيالطالب/

يهدفهذااالختبارإلىقياستحصيلكللمعلوماتوالمفاهيمالعلميةالتيدرستهافيوحدتيالمجاالت

ارمن...فقرةمننوعاالختيارمنمتعدد،المغناطيسيةوالحثالكهرومغناطيسيويتكونهذااالختب

وسيتمتصحيحاالختبارآليًا.

لذلكأرجومنكعزيزيالطالبقراءةالتعليماتالتاليةبدقةقبلاإلجابة.



التنسكتابةاالسموالفصلعلىورقةاإلجابة.-1



اقرأمقدمةالسؤالبعنايةقبلالشروعفياإلجابة.-2

جابتكعلىالتخمين.التعتمدفيإ-3

إذالمتستطعاإلجابةعلىأيسؤالانتقلللسؤالالذييليهثمعدإليهفيالنهايةوفكرفيإجابته-4

مرةأخرى.

ظللرقماإلجابةالصحيحةجيًدافيورقةاإلجابة.-5

فيحالةاالضطرارلتغييرإجابةسؤال،امسحتظليلاإلجابةالسابقةجيًدا.-6

التتركأيسؤالبدونإجابة.-7

تأكدمنأنرقمالسؤالالذيتجيبعليههونفسرقمالسؤالفيورقةاإلجابة.-8

اليسمحباستخدامأيقلمغيرالقلمالرصاص.-9

التبدأفياإلجابةقبلأنيؤذنلك.-10

معأجملاألمنياتبالتوفيق.
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ميعاألسئلةالتالية.****عزيزيالطالبمنفضلكأجبعنج

ملفلولبينستخدمقاعدةاليدالناتجعنمرورتياركهربيفيلتحديداتجاهالمجالالمغناطيسي-1

اليمنى:

  الرابعة -د                     الثالثة  -ج                        الثانية -ب                      األوىل -أ

دائريتتناسبطرديامع:الماربسلكيسيللتيارشدةالمجالالمغناط-2

 عدد اللفات فقط         -ب                                                   شدة التيار فقط      -أ
 شدة التيار و عدد اللفات -د                                               نصف القطر فقط     -ج 

العالقة:مؤثرةعلىسلكيمربهتياركهربيوموضوعفيمجالمغناطيسيمنالحسبالقوةت-3

F= B/LI   -د              =LI/B    F   -ج       F=LIB(cosθ )  -ب F=LIB(sinθ)      -أ

يستخدمجهاز:وتحديداتجاههااالتياراتالصغيرةجدًشدةلقياس-4

 األوميرت -الفولتمرت               د -ج            لفانوميرتاجل -األميرت                   ب -أ

حركيةدورانيةهو:طاقةلىإلالطاقةالكهربائيةيحوالذييقومبتجهازال-5

مولد فان دي جراف -د       كهريبالرك احمل -ج        كهريبالقاوم امل -ب           كهريبالولد امل -أ

العالقة:بمجالالمغناطيسيفيجسيممشحونمتحركتعطىالقوةالتييؤثربهاال-6

F=qv/B-د                F=vB/q -ج               F=q/vB -ب               F=qvB -أ

T3-10× 9شدتهموضوعفيمجالمغناطيسيمنتظمA 7.2سلكمستقيميحملتيارامقداره-7

N 2.1لموجودفيالمجالالذييتأثربقوةمقدارهااm وعموديعليه.ماطولجزءالسلكبوحدة

3.24×110  -د             3.3×10-1   -ج           3.24×10-2 -ب        2.6×10-3 -أ

ما4.02mTتتحركبسرعةالضوءفيمجالمغناطيسيمقداره7.12µCشحنةمقدارها-8

مقدارالقوةالمؤثرةفيالشحنة

    N 1610×1.00 -د          N 1210×8.59 -ج            N29  -ب           N8.59  -أ

يمكنتوليدتياركهربائيبواسطة:،فإنهفارادايتجاربحسب-9

 لوليب. حتريك مغناطيس داخل ملف -ب               .حتريك سلك داخل جمال مغناطيسي -أ
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.تغيري مصدر الطاقة يف دائرة كهرابئية -د                                 .أ و ب صحيحان -ج

لىاتجاه:إاليدالمبسوطةيجبأنيشيرمهمإب،فيالقاعدةالرابعةلليداليمنى-10

التيار الفعلي -د        حركة السلك    -التيار االصطًلحي        ج -اجملال املغناطيسي           ب -أ

ابوحدة:دوليEMFًالقوةالدافعةالكهربيةتقاس-11

 كولوم  -د             أمبري        -ج                فولت      -ب                 نيوتن       -أ

لقيمةالعظمىللجهدبالعالقة:ايرتبطالجهدالفعالب-12

 = -أ
Vعظمى

√2
          Vفعال=   Vعظمى     -ب                                                 Vفعال   

 = -ج
Vعظمى

2
عظمىV  -د                                                 Vفعال  

 Vفعال=  2

نصقانون:هو"اتجاهالتيارالحثييعاكسالتغيرفيالمجالالمغناطيسيالذييسببه"-13

كولوم  -د      لنز                 -ج     فولت                  -ب            أمبري              -أ

يكونpNفيالمحولأكبرمنعددلفاتالملفاالبتدائيsNذاكانعددلفاتالملفالثانويإ-14

المحول:

 خافض للجهد          -ب                                                 رافع للجهد        -أ
 خافض للمقاومة -د                                                    رافع للتيار     -ج

يتحركبسرعة427mmفيسلكطوله4.20Vتولدتقوةدافعةكهربائيةحثيةمقدارها-15

18.6cm/sمامقدارالمجالالمغناطيسيالذيحثعلىتوليدهذهالقوةالدافعةالكهربائيةEMF؟

T52.9 -د              T 3-10×3.34 -ج                 T1.89 -ب            T5.29 -أ

. 480Ωلسخانكهربائيمقاومته202Vقيمتهالعظمىامولدتيارمتناوب)متردد(يعطيجهدً-16

مامقدارالتيارالفعالفيالسخان؟

  3.37A -د               2.38A -ج                      1.68A -ب            0.298A -أ

 التوازي.على..............بمقاومةتوصيلةيتمأميترالىالجلفانومترلتحويل-17
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 فائقة التوصيل – د                  متغرية -ج                 جًدا كبرية  -ب          جًدا صغرية – أ

 التجاهفإنالسلكين:عندمرورتياركهربيفيسلكينمستقيمينمتوازيينفينفسا-18

 يتقاطعان – د                  يتنافران -ج يتأثران                      ال -ب              يتجاذابن -أ

لفةوكانالجهد 150لفة،وعددلفاتملفهالثانوي 10000محولمثاليعددلفاتملفهاالبتدائي -19

الجهدفيدائرةالملفالثانوييساوي:،فإن V 8200 فيدائرةالملفاالبتدائي

       V1.2 -د                 V 123  -ج                V 120 -ب        V 0.12 -أ
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 (7ملحق رقم)
الصورةاألوليةلمقياساالتجاه

مقياساالتجاهنحوالفيزياء

 أخي الطالب

 السًلم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

دة الفيزايء ، وضع لبحث اجتاهات طًلب الصف الثالث الثانوي حنو ما االستبانةهذا 
التعاون يف اإلجابة على بنوده املختلفة مع العلم  أن إجاابتكم لن  –شاكًرا  –أرجو منكم 

 تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.
ويتضمن هذا املقياس عدة فقرات متعلقة مبادة الفيزايء ، كل فقرة متثل فكرة معينة قد يكون 

( √)كل فقرة بفهم عميق مث ضع عًلمة   لك موقف حمدد منها ، واملطلوب  منك أن تقرا
 حتت اخليار الذي يعرب عن رأيك فيها .

  ..............................................................................................................اسم الطالب  :

  



208 
 

.ا موافقة لرأيكحتت العبارة اليت تراه( √)أخي الطالب من فضلك ضع عًلمة 

ال أوافق 
 بشدة

 ال أوافق
غري 
 متأكد

 موافق
أوافق 
 بشدة

 م العبارة

أرى أن مادة الفيزايء تساعدين يف تفسري      
 كثري من الظواهر الطبيعية  

1 

أعتقد أن مادة الفيزايء جتعلين أجتنب الكثري      
 من الكوارث الطبيعية

2 

أي جمال  أشعر أبن مادة الفيزايء ليس هلا     
 تطبيقي يف احلياة العملية. 

3 

أشعر أبن فهم مادة الفيزايء يساعدين يف      
 حل كثري من املشاكل الطبيعية 

4 

أعتقد أن مادة الفيزايء عدمية الفائدة      
 ودراستها مضيعة للوقت. 

5 

أشعر أن مادة الفيزايء مهمة فقط      
 للمختصني فيها

6 

فيزايء تزيد من تعقيد أشعر أن دراسة ال     
 املشكًلت اليت تواجه اإلنسان. 

7 

أرى أن استفاديت من الفيزايء ينعكس على      
 املواد األخرى.

8 

أعتقد أن عمل اإلنسان يف جمال الفيزايء      
 يبعث يف نفسه السعادة.

9 

 10 أشعر أن قوانني الفيزايء غري ذات جدوى.     
الكتب اليت  أشعر بسعادة عند قراءة     

 تتحدث عن علماء الفيزايء
11 

أعتقد أن الفيزايء من املقررات الدراسية      
 ة.همامل

12 

أرغب يف مشاهدة الربامج التلفازية املتعلقة       13 
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 مبادة الفيزايء

أشعر بضياع الوقت عند قراءة كتب خاصة      
 مبادة الفيزايء

14 

ن اجلهد أعتقد أن االهتمام وبذل قليل م     
 ميكن أي شخص من تعلم الفيزايء

15 

 16 أجتنب املشاركة يف اندي الفيزايء     
أرغب يف عمل التجارب يف املعمل داخل      

 املدرسة
17 

 18 استمتع بعمل اجملسمات ملادة الفيزايء      
أرغب يف املشاركة يف أنشطة الفيزايء داخل      

 الصف الدراسي.
19 

 الظاهر الطبيعية ابستخدام أحب تفسري     
 الفيزايء. 

20 

يسعدين التعاون مع زمًلئي يف عمل بعض      
 التجارب الفيزايئية. 

21 

أجتنب املشاركة يف اإلذاعة املدرسية اخلاصة      
 مبادة الفيزايء

22 

أفضل الصمت عند حدوث مناقشة خاصة      
 مبادة الفيزايء

23 

 24 زايءأشعر مبلل يف حصة الفي     
 25 أرغب يف زايدة عدد حصص الفيزايء      
 26 أمتىن أن أدرس الفيزايء يف اجلامعة      
أشعر ابملتعة عند مساعي للموضوعات      

 املتعلقة مبادة الفيزايء
27 

أشعر ابمللل عند احلديث عن القوانني      
 املتعلقة مبادة الفيزايء 

28 

وضوع يتعلق أتوقع االبتعاد عن أي م     
 ابلفيزايء عند انتهاء هذا العام الدراسي 

29 
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أحب قراءة اإلجنازات العلمية املتعلقة مبادة      
 30 الفيزايء 

يسرين إلغاء مادة الفيزايء من املقررات      
 الدراسية 

31 

ا يف مادة الفيزايء.     
ً
 32 أحب أن أكون عامل
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 (8ملحق رقم )
لنهائيةلمقياساتجاهالطالبنحوالفيزياءالصورةا

 أخي الطالب

 السًلم عليكم ورمحة هللا وبركاته.

وضع لبحث اجتاهات طًلب الصف الثالث الثانوي حنو مادة الفيزايء ،  االستبانةهذا 
التعاون يف اإلجابة على بنوده املختلفة مع العلم  أن إجاابتكم لن  –شاكًرا  –أرجو منكم 

 ألغراض البحث العلمي.تستخدم إال 
ويتضمن هذا املقياس عدة فقرات متعلقة مبادة الفيزايء ، كل فقرة متثل فكرة معينة قد يكون 

( √)لك موقف حمدد منها ، واملطلوب  منك أن تقرا كل فقرة بفهم عميق مث ضع عًلمة 
 حتت اخليار الذي يعرب عن رأيك فيها .

  ..............................................................................................................اسم الطالب  :
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.حتت العبارة اليت تراها موافقة لرأيك( √)أخي الطالب من فضلك ضع عًلمة 

ال أوافق 
 بشدة

 ال أوافق
غري 
 متأكد

 موافق
أوافق 
 بشدة

 م العبارة

 تفسري كثري من تساعدين مادة الفيزايء يف     
 الظواهر الطبيعية  

1 

جتعلين مادة الفيزايء على جتنب الكثري من      
 الكوارث الطبيعية

2 

أعتقد أن مادة الفيزايء ليس هلا أي جمال      
 تطبيقي يف احلياة العملية. 

3 

يساعدين فهم مادة الفيزايء يف حل كثري من      
 املشاكل الطبيعية 

4 

مادة الفيزايء عدمية الفائدة  أعتقد أن     
 ودراستها مضيعة للوقت. 

5 

أعتقد أن مادة الفيزايء هي جمال مهم      
 للمتخصصني فيها فقط.

6 

تزيد دراسة الفيزايء من تعقيد املشكًلت      
 اليت تواجه اإلنسان. 

7 

تنعكس استفاديت من مادة الفيزايء على      
 املواد األخرى.

8 

ن عمل اإلنسان يف جمال الفيزايء أعتقد أ     
 يبعث يف نفسه السعادة.

9 

 10 أشعر أن قوانني الفيزايء غري ذات جدوى.     
أشعر بسعادة عند قراءة الكتب اليت      

 تتحدث عن علماء الفيزايء
11 

أعتقد أن الفيزايء من املقررات الدراسية      
 ة.همامل

12 

لفازية املتعلقة أرغب يف مشاهدة الربامج الت      13 
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 مبادة الفيزايء

أعتقد أن قراءة كتب خاصة مبادة الفيزايء      
 مضيعة للوقت واجلهد.

14 

أعتقد أن االهتمام وبذل قليل من اجلهد      
 ميكن أي شخص من تعلم الفيزايء

15 

 16 أجتنب املشاركة يف اندي الفيزايء     
خل أرغب يف عمل التجارب يف املعمل دا     

 املدرسة
17 

 18 استمتع بعمل اجملسمات ملادة الفيزايء      
أرغب يف املشاركة يف أنشطة الفيزايء داخل      

 الصف الدراسي.
19 

أحب تفسري الظاهر الطبيعية ابستخدام      
 الفيزايء. 

20 

يسعدين التعاون مع زمًلئي يف عمل بعض      
 التجارب الفيزايئية. 

21 

املشاركة يف اإلذاعة املدرسية اخلاصة أجتنب      
 مبادة الفيزايء.

22 

أفضل الصمت عند حدوث مناقشة خاصة      
 مبادة الفيزايء.

23 

 24 أشعر مبلل يف حصة الفيزايء.     
 25 أرغب يف زايدة عدد حصص الفيزايء.      
 26 أمتىن أن أدرس الفيزايء يف اجلامعة.     
مساعي للموضوعات  أشعر ابملتعة عند     

 املتعلقة مبادة الفيزايء
27 

أشعر ابمللل عند احلديث عن القوانني      
 املتعلقة مبادة الفيزايء 

28 

عند انتهاء هذا العام الدراسي سأبتعد عن      
 املوضوعات املتعلقة ابلفيزايء .

29 
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أحب قراءة اإلجنازات العلمية املتعلقة مبادة      
 30 الفيزايء .

يسرين إلغاء مادة الفيزايء من املقررات      
 الدراسية.

31 

ا يف مادة الفيزايء.     
ً
 32 أحب أن أكون عامل
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 (9ملحق رقم )
خطابتسهيلمهمةباحث.
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 (10ملحق رقم )
دليلالمعلم



دولةماليزيا

جامعةالمدينةالعالمية

كليةالتربية

 رقالتدريس.قسمالمناهجوط

 

 

دليل المعلم لتدريس وحدتي المجاالت المغناطيسية والحث الكهرومغناطيسي في مقرر 

 الفيزياء

 للصف الثالث الثانوي ،

 بالتعلم النشط

 

 إعداد الباحث 
 أمني عبد املنعم الشيخ 

 إشراف 
 د/ عمران مصلح 

  أستاذ املناهج وطرق التدريس املساعد

.م2016-2017
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 مقدمة 

 املعلم:أخي 
فصلي اجملاالت  -يساعدك هذا الدليل بعون هللا وقوته يف تدريس الفصلني اخلامس والسادس     

من مقرر الفيزايء للصف الثالث الثانوي وفق اسرتاتيجيات  -املغناطيسية واحلث الكهرومغناطيسي 
اهاهتم حنو مادة مدى أتثريها يف التحصيل الدراسي للطًلب واجت تعرفالتعلم النشط وذلك بغرض 

 الفيزايء .
هذا الدليل مبثابة تنظيم جديد حملتوايت وعرض وحديت اجملاالت املغناطيسية واحلث  يعدو    

الكهرومغناطيسي وفًقا السرتاتيجيات التعلم النشط وذلك بغرض حتقيق األهداف التعليمية املرجوة 
 من هاتني الوحدتني.

الرتبوية املعاصرة اليت هلا أثر كبري يف عملية تعلم الطًلب  التعلم النشط  أحد االجتاهات يعدو      
والسيما التحصيل الدراسي  وإكساهبم االجتاهات اإلجيابية حنو املواد الدراسية بصفة عامة وخصوًصا 

 إذا توفرت البيئة املناسبة للتعلم النشط .
العلوم فإنه البد تنميتها بطريقة  ونظرًا ألمهية االجتاهات العلمية ومكانتها الكبرية يف تدريس        

كحقائق جامدة أو   حيدث بتقدمي املعرفة ال وألن إكساب الطًلب االجتاهات الصحيحة صحيحة،
ابستخدام الطرق التقليدية يف التدريس  واملعتمدة على التلقني واحلفظ ، بل البد من تقدميها كمادة 

ص  1982 كاظم وآخرون) ية خمتلفة وهذا ما أكده وطريقة وال يتم ذلك إال ابستخدام اسرتاتيجيات تدريس

إن من أهم املداخل األساسية اليت ميكن من خًلهلا تنمية االجتاهات حنو املواد الدراسية  " بقوله  ( 94
هي استخدام اسرتاتيجيات التعليم املختلفة ومنها اسرتاتيجيات التعلم النشط و اليت جتعل املتعلم 

 ملية التعلم." متفاعًًل بوصفه حمورًا لع
 ومن أجل ذلك كان هذا الدليل.
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 أهداف الدليل:⓿ 
 يساعد هذا الدليل املعلم يف :

 حتديد احملتوى العلمي املراد تعليمية للطًلب. -
 حتديد األهداف التعليمية املراد  حتقيقها وصياغتها بصورة سليمة. -
 حتديد االسرتاتيجيات املناسبة لتدريس احملتوى  التعليمي.  -
 حتديد األنشطة التعليمية املناسبة للطًلب واملراعية لظروف تعلمهم واحتياجاهتم. -
 حتديد املواد واألجهزة الًلزمة لتحقيق األهداف التعليمية املنشودة. -
 اختيار أساليب التقومي املناسبة للتحقق من النواتج التعليمية املطلوبة. -
 يف الوقت املناسب.  وضع جدول زمين يساعد على حتقيق األهداف -

 جدول اسرتاتيجيات التعلم النشط وتوزيعها على مراحل الدرس . ⓿
 االسرتاتيجيات املستخدمة مرحلة التدريس م

 املًلحظة والكتابة احللقية.   التمهيد للدرس 1
     

 جيكسو   عرض الدرس 2
3 

 اخلتام والتقومي
 سباق املدرب. 

  

 
 اسرتاتيجيات 3 
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 تطبيقها:ن كل اسرتاتيجية وخطوات نبذه ع ⓿
 اسم االسرتاتيجية:
املًلحظة والكتابة 

 احللقية 

  التمهيد للدرسمرحلة  الدرس:مكان استخدامها يف 

فرض اهلدوء واالستعداد لبداية الدرس ، ومتكني الطالب من العبري عن رأيه ، اإلاثرة  اهلدف منها
 وجذب االنتباه وربط الطًلب مبوضوع الدرس.

 يقسم الطًلب جمموعات رابعية. - طوات تطبيقها خ
 تعطى لكل جمموعة ورقة واحدة. -
 يبدأ املعلم يف عرض مقطع الفيديو أو الصورة أو ما يريد من الطًلب مًلحظته. -
يبدأ الطالب األول يف تدوين مًلحظاته على املعروض أمامه ومناقشتها بصوت  -

 مسموع مع ابقي أفراد اجملموعة.
نتهاء الطالب األول ميرر الورقة لزميله الذي يضيف مًلحظاته بنفس الطريقة مع بعد ا -

 مراعاة عدم تكرار مع كتبه زميله األول من مًلحظات.
 تكرر اخلطوة السابقة حىت تعود الورقة للطالب وتعاد اخلطوات إن لزم األمر. -
ًدا للعرض أمام حيدث نقاش بني أعضاء اجملموعة واتفاق هنائي على ما كتبوه متهي -

 (106ص  2011الشمري ابقي اجملموعات يف حال طلب املعلم ذلك.) 
 درس احملول الكهريب. مثال عملي 

يعرض املعلم عدة صور لـ شاحن جوال ، منظم كهرابء ثًلجة ، حمول كهريب من  -
 حموالت أعمدة اإلانرة ، ترانس )موبينة( ملبة نيون ، صورة حملطة توليد كهرابء.

ب املعلم إخراج ورقة املًلحظة والكتابة احللقية من ملف االوراق أو يوزعها على يطل -
 الطًلب.

 يطرح املعلم السؤال التايل : ما ذا يوجد هبذه الصور؟  وما الرابط بينها . -
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 اسم االسرتاتيجية:
 جيكسو  

  درسعرض المرحلة  الدرس:مكان استخدامها يف 

ومشاركة الطًلب  قصري،ممكن من معلومات الدرس يف وقت تغطية أكرب قدر  اهلدف منها
 الذين ال يقدمون على املشاركة دائًما.

 ضروري شرط وهو)  متجانسة غري طًلب 6 -5 من مؤلفة جمموعات إىل الطًلب تقسيم - خطوات تطبيقها 
 مهيةأ ذات أهنا املعلم يرى أخرى فردية فروق أي أو القدرات يف التجانس عدم يكون فقد    

 . ( مثًلً  الطًلب بني القبلية العنصرية مثل ابلغة،    
 ( الطًلب عدد=  الفقرات عدد. )  فقرات 6 - 5 إىل الدرس املعلم حمتوى يقسم -
 يفضل و اجملموعات بقية مث من و الواحدة اجملموعة يف الطًلب عدد على املعلم الفقرات يوز ع -
 .جمموعة كل  يف احملددة فقرته و الطالب اسم موضحاً  بورقة حتدد أن   
 الفقرة. لقراءة كافياً   وقتاً  الطًلب مجيع يعطي املعلم  -
 أخر)جمموعة جمموعات بتشكيل جمموعة كل  من ذاهتا الفقرة لديه طالب كل  من يطلب املعلم -

 .اخلرباء(   
 احملددة رةالفق حول األفكار املناقشة وتبادل يف اجملموعات اجلديدة على املعلم الطًلب يشجع -

 .األصلية جمموعاهتم يف لزمًلئهم الفقرة هذه تدريس كيفية  على يتفقوا أن و الستيعاهبا،
 .األصلية جمموعاهتم إىل العودة الطًلب املعلم من بعد ذلك يطلب -
 زمًلئه بقية يشجع و تعل مه عما اجملموعة يف زمًلءه يعلم و يشرح طالب يطلب املعلم من كل -
 .األسئلة بطرح نفسها اجملموعة يف   
أبو احلاج ،املصاحلة )  .قصري اختبار خًلل من الطًلب املعلم مجيع يقي م ، النقاش هناية بعد و أخرياً  -

 ( 73 -72ص  2016

 درس اجملاالت املغناطيسية : مثال عملي 
 ر اللوليب.يقسم املعلم الدرس ثًلث قطع ،قطعة للتيار املستقيم ،قطعة التيار الدائري ، قطعة التيا-
 يقسم املعلم الطًلب جمموعات سداسية. -
من الطًلب ،طالب لشكل اجملال املغناطيسي ،وطالب للعوامل  2كل قطعة يكون مسؤول عنها -

 اليت تتوقف عليها شدة اجملال.
 ينفذ الطًلب الدرس مبتابعة املعلم حسب اخلطوات أعًله. -
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 اسم االسرتاتيجية:
 سباق املدرب . 

 تخدامها يف الدرس : مرحلة تقومي الدرس  مكان اس

تدريب الطًلب على إدارة الوقت واستثماره، وتشجيعهم على تقبل النقد البناء  اهلدف منها
 ومساع اآلخرين تنمية عادة ومهارة الشكر والثناء والتشجيع لآلخرين.

 إجابة لكل سؤال منها عدة أسئلة أو أو سؤااًل  يقسم املعلم الطًلب ثنائيات ، يطرح املعلم - خطوات تطبيقها 
 ومن املمكن كتابة جمموعة األسئلة يف ورقة وتعطى ورقة واحدة لكل ثنائي. .فقط واحدة

 حيدد املعلم من سيبدأ ابإلجابة أواًل وينتظر الطًلب إشارة البداية من املعلم. -2
 يقوم الطالب األول حبل السؤال أو املشكلة والتفكري بصوت مسموع. -3
أثناء حل الطالب األول للسؤال يقوم الطالب اآلخر  ابملراقبة  والتشجيع والتحية لزميله يف  -4

 حالة ما إذا كانت اإلجابة صحيحة. 
يقوم الطالب الثاين ابلتوجيه ، والتدريب لزميله يف حالة ما إذا كانت اإلجابة خاطئة ، وإذا  -5

 ا ،وعند االتفاق على اإلجابة يقوممل يعرف يبدأ يف إعطائه بعض مفاتيح اإلجابة وهكذ
 الطالب األول بتدوينها يف الورقة. 

 ينتقل بعد ذلك الثنائي إىل السؤال التايل ولكن تنعكس األدوار فيبدأ الطالب الثاين يف -6
 اإلجابة والتفكري بصوت مسموع والطالب اآلخر يشجع أو يدرب ويوجه ويقوم وهكذا.

 حىت ينتهي الطًلب من مجيع األسئلة أو يطلب املعلمتعاد  نفس اخلطوات مرة أخرى  -6
  ( 33-32ص  2011الشمري .) التوقف

 درس القوة املؤثرة على شحنة كهربية : مثال عملي 
 الطًلب جيلسون جمموعات ثنائية ابلتجاور.-

 . 165ابستخدام كتاب املدرسة صـ
 . 3،4يطلب من الطًلب اإلجابة على السؤالني  -
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وات واملصادر واألجهزة املستخدمة يف تدريس وحديت اجملاالت املغناطيسية واحلث األد ⓿
 الكهرومغناطيسي.

 جهاز الكمبيوتر ، جهاز دااتشو ، أوراق النشاط . -1

 مواقع على الشبكة العنكبوتية ، برامج احملاكاة )املعامل االفرتاضية ( -2

، مصباح ليد ، قاطع ، مغناطيس دائري  أكواب فلني ، أسًلك توصيل ، فولتميرت ، ملف حث -3
، أقًلم رصاص ، مسدس مشع ، بطارايت مقاسات خمتلفة ، ألواح تقطيع ، مشبك مًلبس ، قاطع ، 

 الصق . سلك حناسي معزول ، بوصلة ، بردة حديد .

 ة :مهمملحوظة 

املغناطيسية . صنع منها الباحث عدد من النماذج اليدوية مثل جهاز القوة  3جمموعة األدوات رقم 
 ،واحملرك ، واملولد ، ومكرب صوت .
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 خطة العمل مسلسلة حسب الدروس والمحتوى              
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 للمغانط.اخلصائص العامة  األول:الدرس 

 األهداف اإلجرائية

 للمغانط. العامة اخلصائص الطالب يذكر أن

 املغناطيسي اجملال الطالب يعرف أن
 ب خصائص خطوط اجملال املغناطيسيأن يذكر الطال

 دائم. مغناطيس حول املغناطيسي اجملال الطالب يرسم أن
 املًلحظة الكتابة احللقية ،جيكسو ،سباق املدرب. االسرتاتيجيات املستخدمة

 األدوات واألجهزة
جهاز الكمبيوتر ، دااتشو ، ورقة نشاط ، جهاز ختطيط اجملال 

 املغناطيسي ، مغانط خمتلفة.

 طة سري الدرس :خ

 د5املرحلة :  التمهيد       االسرتاتيجية : املًلحظة والكتابة واحللقية         الزمن : 

 اإلجراءات 
 1يعرض عنوان الدرس املعلم وأهدافه واالسرتاتيجيات املستخدمة  شرحية رقم  -1

 ة : تكرر هذه اخلطوة بداية كل درس.مهمملحوظة 
على جهاز الدااتشو وهبا صور جملموعة  2املعلم الشرحية رقم  يتم التمهيد من خًلل عرض -2

مغانط وجمموعة أحجار مغناطيسية وبعض املعادن ويطلب من الطًلب اجلالسني يف جمموعات 
 كتابة أكرب عدد من املًلحظات والتعليقات على الصورة املعروضة ابسرتاتيجية الكتابة احللقية.

 د25يجية : جيكسو         الزمن : املرحلة :  العرض       االسرتات
 اإلجراءات.

 الطًلب مقسمون جملموعات كل واحد له دور حمدد. -1
  3يطرح املعلم األسئلة التالية :شرحية رقم  -2
 1طالب 1مهمة للمغانط.  العامة اخلصائص أذكر -

 2طالب  2مهمة املغناطيسي.  اجملال عرف -

 3طالب  3مهمة  اذكر خصائص خطوط اجملال املغناطيسي. -
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 4طالب  4مهمة دائم.  مغناطيس لقضيب املغناطيسي ارسم اجملال -
 ينفذ املعلم ابقي خطوات االسرتاتيجية حسب املذكور سابقا هبذا الدليل. -3
يستمع املعلم لكل إجاابت اجملموعات على كل األسئلة  ويقوم ابلعرض واإلجابة على أسئلة  -4

 الطًلب 

 د10االسرتاتيجية : سباق املدرب                  الزمن :                    املرحلة :  التقومي

 اإلجراءات 
 يطلب املعلم من الطًلب اجللوس يف جمموعات ثنائية. -
   1يطلب املعلم من الطًلب إخراج ورقة نشاط رقم  -
 حيل الطًلب الورقة ابسرتاتيجية سباق املدرب .  -
  الطًلب وتقدمي التغذية الراجعة.يقوم املعلم ابملرور بني -
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 الدرس الثاين : الكهرومغناطيسية

 األهداف اإلجرائية

  تيار. به مير مستقيم سلك حول املغناطيسي اجملال خطوط الطالب يرسم أن -

 مستقيم تيار من ابلقرب اجملال عليها يتوقف اليت العوامل الطالب يستنتج أن -

             كهريب.  تيار به مير لوليب ملف من ابلقرب املغناطيسي اجملال الطالب يرسم أن -

.    اللوليب للتيار املغناطيسي اجملال شدة تتوقف اليت العوامل الطالب يعدد أن -
      لوليب. لتيار املغناطيسي اجملال اجتاه الطالب حيدد أن  -

 ، ،سباق املدرب، لوحة االختيار. جيكسو املًلحظة الكتابة احللقية ، االسرتاتيجيات املستخدمة

جهاز الكمبيوتر ، دااتشو ، ورق األنشطة ، برادة حديد ، سلك  األدوات واألجهزة
 حناسي ، ملف لوليب ، ورق مقوى ، بطارية ،بوصلة 

 خطة السري يف الدرس

 د5املرحلة :  التمهيد       االسرتاتيجية : املًلحظة والكتابة واحللقية ، الزمن : 

 جراءات اإل
يقوم املعلم بوضع البوصلة يف مكان واضح للطًلب ويضع ابلقرب منها سلك ويطلب من  -1

الطًلب مًلحظة البوصلة مث يقوم بتوصيل البطارية ابلسلك ويفصلها ويكرر ذلك عدة مرات 
 ويطلب من الطًلب كتابة مًلحظاهتم .

ة البوصلة عند توصيل البطارية بعد كتابة الطًلب مًلحظاهتم وابلطبع تكون كلها حول حرك -2
 ابلسلك يسأل املعلم األسئلة التالية.

 ملاذا حتركت البوصلة ؟ -
 اذكر عدد من األجهزة يف حياتنا اليومية تعتمد على هذه الفكرة. -
 يستمع املعلم إلجاابت الطًلب ويقوم بتقوميها وتشجيع الطًلب. -3
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 د28الزمن :          املرحلة :  العرض       االسرتاتيجية : جيكسو
 اإلجراءات.

 يقسم املعلم الدرس ثًلث قطع ،قطعة للتيار املستقيم ، قطعة التيار الدائري ، قطعة التيار اللوليب.- 1
 يقسم املعلم الطًلب جمموعات رابعية. -2
 كل قطعة يكون تقسم ألربع أجزاء أو أربع مهمات ، كل مهمة تكون مسؤولية طالب.-3
 ىل شكل اجملال املغناطيسي.املهمة األو  -
 املهمة الثانية رسم اجملال املغناطيسي. -
 املهمة الثالثة العوامل اليت تتوقف عليها شدة اجملال املغناطيسي. -
 املهمة الرابعة حتديد اجتاه اجملال املغناطيسي. -
 ية عصا املثلجات.بعد انتهاء الطًلب من اجلزء األول يقوم املعلم بتقومي طًلبه جزئًيا ابسرتاتيج -4
 ينتقل الطًلب ابجلزء الثاين والثالث وهلما نفس املهمات ويقومهم املعلم بنفس الطريقة. -5

 د12املرحلة :  التقومي                   االسرتاتيجية : خرائط املفاهيم ،لوحة االختيار            الزمن : 

 اإلجراءات 
 موعات رابعية ويطلب تلخيص الدرس يف خريطةيطلب املعلم من الطًلب اجللوس يف جم -1

 مفاهيم وميكنهم االستعانة ابملفاهيم التالية ) الكهرومغناطيسية ، دوائر ، خطوط مستقيمة ،     
 قاعدة اليد اليمىن األوىل ، قاعدة اليد اليمىن الثانية ،......(     

 3 بعد انتهاء الطًلب يعرض املعلم خريطة املفاهيم شرحية رقم -2
 يطلب املعلم من الطًلب االستعداد لتنفيذ اسرتاتيجية لوحة االختيار بتعليق ورقة احلل على -3

 ( 2اجلدار ، وينادي مسؤول األدوات الستًلم ورقة األسئلة )ورقة نشاط رقم      
 يعطي املعلم إشارة البداية ويقوم املعلم بتقدمي التغذية الراجعة وقت العمل  -4
 ء يقو م املعلم الطًلب ابلطريقة الذاتية أي يعرض اإلجاابت وقائد كل جمموعة بعد االنتها -5

 يصحح وحتفز اجملموعة أو اجملموعات الفائزة.     
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 الدرس الثالث : القوى الناجتة عن اجملاالت املغناطيسية.

 األهداف اإلجرائية

 فيه.  الكهريب التيار مرور عند السلك حركة سبب الطالب يعلل أن -
   مستقيم. لتيار  املغناطيسية القوة على املؤثرة العوامل الطالب يستنتج  أن -
 أن حيدد الطالب اجتاه القوة املؤثرة على السلك )القوة الكهرومغناطيسية( -

 .الكهرومغناطيسية القوة تطبيقات من تطبيًقا الطالب يستنتج أن -
 ،سباق املدرب،  جيكسو، ةاملًلحظة والكتابة احللقي االسرتاتيجيات املستخدمة

 جهاز الكمبيوتر ، دااتشو ، ورق األنشطة ، جهاز القوة املغناطيسية.   األدوات واألجهزة

 خطة السري يف الدرس

 د5الزمن :        االسرتاتيجية : املًلحظة والكتابة احللقة            املرحلة :  التمهيد               

 اإلجراءات 
بوضع جهاز القوة املغناطيسية يف مكان واضح للطًلب ويوم بتوصيل التيار  يقوم املعلم -1

 الكهريب وفصله عدة مرات على التوايل ويطلب من الطًلب مًلحظة اجلهاز.
 يكرر املعلم اخلطوة السابقة مع تغيري اجتاه التيار ويسأل املعلم األسئلة التالية. -2
 ملاذا حتركت السلك عند توصيل التيار ؟ -
 هل تغري اجتاه حركة السلك ؟وملاذا؟. -
 يستمع املعلم إلجاابت الطًلب ويقوم بتقوميها وتشجيع الطًلب. -3

 د25الزمن :         جيكسواملرحلة :  العرض       االسرتاتيجية : 
 اإلجراءات.

بعد مشاهدة الطًلب للتجربة التمهيدية وحماولة اإلجابة على سبب حركة السلك يقوم املعلم 
 بتوضيح سبب احلركة للطًلب وكيفية تولد القوة املغناطيسية، وبعد ذلك ينفذ التايل

 يقسم املعلم الطًلب جمموعات ثنائية.- 1
 يطرح املعلم السؤال التايل: -2
 ؟ ماهي العوامل اليت تتوقف عليها القوة املؤثرة على سلك حيمل تيار كهريب 
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 بق ابسرتاتيجية فكر ..زاوج ..شاركمث يطلب من الطًلب اإلجابة عن السؤال السا
 وبعد االنتهاء يعرض املعلم العوامل املؤثرة ويقوم بتنفيذ بعضها عملي أمام الطًلب .

 مث يكتب العوامل على صورة قانون رايضي )قانون القوة املغناطيسية(
اعدة الثالثة لليد اليمىن بعد ذلك يشرح املعلم تغري اجتاه القوة املغناطيسية مع تغري اجتاه وكيف تستخدم الق-3

 يف حتديد اجتاه القوة
 يطرح املعلم السؤال التايل: -4
 ويوضح للطًلب امكانية البحث يف االنرتنت وكتاب الطالب ماهي تطبيقات القوة املغناطيسية؟  -

 مث يطلب من الطًلب اإلجابة عن السؤال السابق ابسرتاتيجية فكر ..زاوج ..شارك
 عرض املعلم على الطًلب بعض تطبيقات القوة املغناطيسية .وبعد انتهاء الطًلب ي

 د10املرحلة :  التقومي            االسرتاتيجية : البطاقات املروحية ، سباق املدرب             الزمن : 

 اإلجراءات 
 يطلب املعلم من الطًلب اجللوس يف جمموعات ثنائية متجاورة ابلكتف. -1
 )هبا مسألتني على القوة املغناطيسية( 3ة نشاط رقم يوزع املعلم على ورق -2
 يطلب املعلم من الطًلب حل هذه الورقة ابسرتاتيجية سباق املدرب. -3

 يقو م املعلم الطًلب أثناء احلل ويقدم التغذية الراجعة الًلزمة.
 يطلب املعلم من الطًلب االستعداد لتنفيذ اسرتاتيجية البطاقات املروحية واجللوس يف -3

 جمموعات رابعية. 
بطاقة  16يطلب املعلم من مسؤول أدوات كل جمموعة استًلم البطاقات اخلاصة ابجملموعة )  -4

 أسئلة على الدروس السابقة (. 8أسئلة على الدرس احلايل ، 8هبا 
 بعد االنتهاء يقو م املعلم الطًلب ابسرتاتيجية عصا املثلجات.  -5
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 . الدرس الرابع : اجللفانومرتات

 األهداف اإلجرائية

 اجللفانوميرت. وظيفة الطالب يذكر أن -

 اجللفانوميرت. تركيب الطالب يشرح أن -

 ألميرت. حتويله بعد اجللفانوميرت دائرة الطالب يرسم أن -
 لفولتميرت. اجللفانومرت حتويل كيفية  الطالب يشرح أن -

 . سباق املدرب،  كسوجياملًلحظة والكتابة احللقية ، االسرتاتيجيات املستخدمة

 األدوات واألجهزة
جهاز الكمبيوتر ، دااتشو ، ورق األنشطة ، جلفانومرت ، أميرت ، 

 فولتميرت، مقاومات خمتلفة.  
 خطة السري يف الدرس:

 د5املرحلة :  التمهيد                االسرتاتيجية : املًلحظة والكتابة احللقية                 الزمن : 

 ءات اإلجرا
 هبا جمموعة خمتلفة من أجهزة القياس الكهريب . 5يقوم املعلم بعرض شرحية رقم  -1
 يكرر املعلم اخلطوة السابقة لكن هذه املرة مع عرض عملي لألجهزة مع نزع االسم  . -2
 مث يطلب كتابة مًلحظاهتم حول األجهزة من االسم والوظيفة وأي مًلحظات أخرى -
 ت الطًلب ويقوم بتقوميها وتشجيع الطًلب.يستمع املعلم إلجااب -3

 د30الزمن :          جيكسواملرحلة :  العرض       االسرتاتيجية : 
 اإلجراءات.

األجهزة شكًًل ، يؤكد املعلم على الطًلب أهنم  تعرفبعد مشاهدة الطًلب للتجربة التمهيدية و 
م استخراج ورقة النشاط اخلاصة ابلدرس سيعملون اآلن وفق اسرتاتيجية التعلم التعاوين ، يطلب منه

 .5ورقة رقم 
 يعرض املعلم األسئلة التالية. – 1
 ؟ ما وظيفة اجللفانومرت  -
 اشرح تركيب اجللفانومرت أو مكوانته الرئيسة. -
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 كيف ميكن حتويل اجللفانومرت ألميرت ؟  -
 كيف ميكن حتويل اجللفانومرت لفولتميرت ؟  -

 ستعانة ابلكتاب املدرسي لإلجابة على األسئلة يف ورقة النشاط .ويطلب املعلم من الطًلب اال
 يقوم املعلم ابملرور على الطًلب أثناء العمل وتقدمي التغذية الراجعة وقت احلاجة.

 بعد ذلك يشرح املعلم بواسطة عرض بسيط معد لذلك اجللفانومرت وتركيبة وكيفية حتويله ألجهزة أخرى-3

 

 د10االسرتاتيجية : البطاقات املروحية                  الزمن :                املرحلة :  التقومي    

 اإلجراءات 
 يطلب املعلم من الطًلب االستعداد لتنفيذ اسرتاتيجية البطاقات املروحية . -1
بطاقة  20يطلب املعلم من مسؤول أدوات كل جمموعة استًلم البطاقات اخلاصة ابجملموعة )  -2

 أسئلة على الدروس السابقة (. 10لة على الدرس احلايل ،أسئ 10هبا 
 يبدأ الطًلب يف التنفيذ وفق اخلطوات املوضحة سابًقا يف هذا الدليل. -3
 بعد االنتهاء يقو م املعلم الطًلب ابسرتاتيجية عصا املثلجات.  -4
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 الدرس اخلامس : احملرك الكهريب

 األهداف اإلجرائية

  الكهريب. احملرك عمل رةفك الطالب يذكر أن -

  الكهريب. احملرك من الغرض الطالب يستنتج أن -
 أن يشرح الطالب تركيب احملرك الكهريب. -

  .مشحون جسم يف املؤثرة القوة عليها تتوقف اليت العوامل الطالب يعدد أن -

 مشحون. جسم يف املؤثرة القوة الطالب حيسب أن -
 السابرة ،التعلم التعاوين ، ،سباق املدرب، لوحة االختيار . األسئلة االسرتاتيجيات املستخدمة

 جهاز الكمبيوتر ، دااتشو ، ورق األنشطة ، جهاز احملرك الكهريب.   األدوات واألجهزة
 خطة السري يف الدرس :

 د5الزمن : املرحلة :  التمهيد                  االسرتاتيجية : األسئلة السابرة                             

 اإلجراءات 
يقوم املعلم بعرض وتذكري الطًلب بدرس القوة املغناطيسية وأنه عند وضع سلك مير به تيار  -1

كهريب يف جمال مغناطيسي فإن السلك يتحرك .وهنا املعلم السؤالني التاليني ويرتك للطًلب فرصة 
 التفكري يف اإلجابة.

 و دائري ؟ماذا لو وضعنا مكان السلك ملف مستطيل أ -
 ينتظر املعلم إجابة الطًلب وعند إجابة أحدهم أبن امللف سيدور ،هنا يطرح املعلم سؤال -2
 ملاذا يبدأ امللف يف الدوران؟ -

 يستمع املعلم إلجاابت الطًلب ويقوم بتقوميها وشرح سبب الدوران.

 د25 املرحلة :  العرض       االسرتاتيجية : التعلم التعاوين         الزمن :
 اإلجراءات.

 بعد إجابة الطًلب على األسئلة التمهيدية يقوم املعلم ابلتايل:
خيرج املعلم النموذج اليدوي للمحرك ويقوم املعلم إبثبات صحة اإلجاابت السابقة وذلك  - 

 بتشغيل اجلهاز حىت يدور امللف ويراه مجيع الطًلب. 
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اآلن وفق اسرتاتيجية التعلم التعاوين ، يطلب بعد ذلك يؤكد املعلم على الطًلب أهنم سيعملون  - 
 .6منهم استخراج ورقة النشاط اخلاصة ابلدرس ورقة رقم 

 يعرض املعلم األسئلة التالية. )املهمة األوىل(  – 1
 ما فكرة عمل احملرك  ؟ -
 ما وظيفة احملرك الكهريب؟ -
 اشرح تركيب احملرك أو مكوانته الرئيسة. -

 ب االستعانة ابلكتاب املدرسي لإلجابة على األسئلة يف ورقة النشاط .ويطلب املعلم من الطًل
 يقوم املعلم ابملرور على الطًلب أثناء العمل وتقدمي التغذية الراجعة وقت احلاجة.

 بعد ذلك يشرح املعلم بواسطة منوذج احملرك اليدوي تركيب احملرك.-2
هلا ابلسؤال التايل ماذا لو وضعنا شحنة  بعد ذلك ينقل املعلم الطًلب للمهمة الثانية وميهد -3

 كهربية بداًل من سلك يف اجملال املغناطيسي ؟
 يعرض املعلم السؤال التايل )املهمة الثانية ( -4
 ماهي العوامل املؤثرة على القوة املؤثرة على شحنة يف جمال مغناطيسي؟ -

 د12ملدرب ، لوحة االختيار            الزمن : املرحلة :  التقومي                   االسرتاتيجية : سباق ا

 اإلجراءات 
 يطلب املعلم من الطًلب اجللوس يف جمموعات ثنائية متجاورة ابلكتف. -1
 )هبا مسألتني على القوة املؤثرة على شحنة ( 7يوزع املعلم على ورقة نشاط رقم  -2
 املدرب.يطلب املعلم من الطًلب حل هذه الورقة ابسرتاتيجية سباق  -3

 يقو م املعلم الطًلب أثناء احلل ويقدم التغذية الراجعة الًلزمة.
 يطلب املعلم من الطًلب االستعداد لتنفيذ اسرتاتيجية لوحة االختيار بتعليق ورقة احلل على -4

 ( 8اجلدار ، وينادي مسؤول األدوات الستًلم ورقة األسئلة )ورقة نشاط رقم      
 بداية ويقوم املعلم بتقدمي التغذية الراجعة وقت العمل يعطي املعلم إشارة ال -4
 بعد االنتهاء يقو م املعلم الطًلب ابلطريقة الذاتية أي يعرض اإلجاابت وقائد كل جمموعة  -5

 يصحح وحتفز اجملموعة أو اجملموعات الفائزة.     
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 الدرس السادس : احلث الكهرومغناطيسي

 األهداف اإلجرائية

 توليد على املغناطيسي اجملال يف التغري يعمل كيف  الطالب يوضح أن -
           كهريب.  تيار

 .احلثية الدافعة القوة عليها تتوقف اليت العوامل الطالب يستنتج أن -

 احلثية. الكهربية الدافعة القوة على عمليا تطبيقا الطالب يذكر أن -

                                احلثية. لكهربيةا الدافعة القوة على مسائل الطالب حيل أن -

املًلحظة والكتابة احللقية ،التعلم التعاوين ، ،سباق املدرب، لوحة  االسرتاتيجيات املستخدمة
 االختيار .

جهاز الكمبيوتر ، دااتشو ، ورق األنشطة ، ملف حث ،مغناطيس ،  األدوات واألجهزة
 جلفانومرت.  

 خطة السري يف الدرس

 د5املرحلة :  التمهيد               االسرتاتيجية : املًلحظة والكتابة احللقية                  الزمن : 

 اإلجراءات 
يضع املعلم ملف احلث واملغناطيس واجللفانوميرت يف مكان ظاهر على الطاولة حبيث يراه كل  -1

 الطًلب.
 يقوم املعلم بتوصيل ملف احلث ابجللفانوميرت. -2
 حيرك املعلم املغناطيس ابلقرب من امللف.   -3
يطلب املعلم من الطًلب اجلالسني يف جمموعات كتابة أكرب عدد من املًلحظات والتعليقات  -4

 على رؤيتهم ملا سبق ابسرتاتيجية الكتابة احللقية.
 مث يقوم املعلم بتغري اجتاه املغناطيس 

 ا كتابة مًلحظاهتم.وثبيت املغناطيس وحتريك امللف ويطلب منهم أيضً 
 يستمع املعلم ملًلحظات الطًلب ويؤكد على الصحيح منها يقوم الباقي. -5
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 د25املرحلة :  العرض       االسرتاتيجية : التعلم التعاوين         الزمن : 
 اإلجراءات.

 بعد إجابة الطًلب على األسئلة التمهيدية يقوم املعلم ابلتايل:. 
طًلب أهنم سيعملون اآلن وفق اسرتاتيجية التعلم التعاوين ، يطلب منهم يؤكد املعلم على ال - 

 .9استخراج ورقة النشاط اخلاصة ابلدرس ورقة رقم 
 يعرض املعلم األسئلة التالية.  – 1
 ملاذا تولد تيار كهريب عند حركة املغناطيس  ؟ -
 ما هي العوامل املؤثرة على تولد التيار ؟ -
 ياة؟.ما تطبيقات ذلك يف احل -

 ويطلب املعلم من الطًلب االستعانة ابلكتاب املدرسي لإلجابة على األسئلة يف ورقة النشاط .
 يقوم املعلم ابملرور على الطًلب أثناء العمل وتقدمي التغذية الراجعة وقت احلاجة.

 بعد ذلك يعرض املعلم سبب تولد التيار والعوامل املؤثرة علية وبعض تطبيقات الظاهرة.-2

 د12ملرحلة :  التقومي                   االسرتاتيجية : سباق املدرب ، لوحة االختيار            الزمن : ا

 اإلجراءات 
 يطلب املعلم من الطًلب اجللوس يف جمموعات ثنائية متجاورة ابلكتف. -1
 ) هبا مسألتني على القوة الدافعة احلثية ( 10يوزع املعلم على ورقة نشاط رقم  -2
 يطلب املعلم من الطًلب حل هذه الورقة ابسرتاتيجية سباق املدرب. -3

 يقو م املعلم الطًلب أثناء احلل ويقدم التغذية الراجعة الًلزمة.
 يطلب املعلم من الطًلب االستعداد لتنفيذ اسرتاتيجية لوحة االختيار بتعليق ورقة احلل على -4

 ( 11م ورقة األسئلة )ورقة نشاط رقم اجلدار ، وينادي مسؤول األدوات الستًل     
 يعطي املعلم إشارة البداية ويقوم املعلم بتقدمي التغذية الراجعة وقت العمل  -4
 بعد االنتهاء يقو م املعلم الطًلب ابلطريقة الذاتية أي يعرض اإلجاابت وقائد كل جمموعة  -5

 يصحح وحتفز اجملموعة أو اجملموعات الفائزة.     
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 املولد الكهريب. السابع:الدرس 

 األهداف اإلجرائية

 أن يذكر الطالب وظيفة املولد الكهريب. -
 أن يذكر الطالب الفكرة العلمية للمولد الكهريب. -
    الكهريب. املولد تركيب الطالب يشرح أن -

   والتيار. للجهد الفعالة القيم الطالب حيسب أن -
 سئلة السابرة ،التعلم التعاوين ، ،سباق املدرب، لوحة االختيار .األ االسرتاتيجيات املستخدمة

 ، دااتشو ، ورق األنشطة ، منوذج جهاز املولد الكهريب.  جهاز الكمبيوتر األدوات واألجهزة
 خطة السري يف الدرس

 د5الزمن :          املرحلة :  التمهيد                  االسرتاتيجية : األسئلة السابرة                    

 اإلجراءات 
يقوم املعلم بعرض وتذكري الطًلب بدرس احملرك الكهريب  وأنه عند وضع ملف مير به تيار  -1

كهريب يف جمال مغناطيسي فإنه يتحرك .وهنا يطرح املعلم السؤالني التاليني ويرتك للطًلب فرصة 
 التفكري يف اإلجابة.

 ناطيسي ؟ماذا لو دار امللف داخل جمال مغ -
ينتظر املعلم إجابة الطًلب وعند التوصل إلجابة )تولد تيار كهريب يف امللف( ،هنا يطرح املعلم  -2

 سؤال
 ما تطبيقات ذلك يف احلياة؟ -

 يستمع املعلم إلجاابت الطًلب ويقوم بتقوميها وشرح سبب تولد التيار وتطبيقات ذلك .

 د25لم التعاوين         الزمن : املرحلة :  العرض       االسرتاتيجية : التع
 اإلجراءات.

 بعد إجابة الطًلب على األسئلة التمهيدية يقوم املعلم ابلتايل:
خيرج املعلم النموذج اليدوي للمولد الكهريب ويقوم املعلم إبثبات صحة اإلجاابت السابقة  - 

 ب. وذلك بتشغيل اجلهاز حىت يتولد التيار و يضئ املصباح  ويراه مجيع الطًل
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بعد ذلك يؤكد املعلم على الطًلب أهنم سيعملون اآلن وفق اسرتاتيجية التعلم التعاوين ، و  - 
 .12يطلب منهم استخراج ورقة النشاط اخلاصة ابلدرس ورقة رقم 

 يعرض املعلم األسئلة التالية. )املهمة األوىل(  – 1
 ما فكرة عمل املولد الكهريب  ؟ -
 ؟ما وظيفة املولد الكهريب -
 اشرح تركيب املولد أو مكوانته الرئيسة. -

 ويطلب املعلم من الطًلب االستعانة ابلكتاب املدرسي لإلجابة على األسئلة يف ورقة النشاط .
 يقوم املعلم ابملرور على الطًلب أثناء العمل وتقدمي التغذية الراجعة وقت احلاجة.

 ركيب املولدبعد ذلك يعرض املعلم بواسطة منوذج املولد اليدوي ت-2
 بعد ذلك ينقل املعلم الطًلب للمهمة الثانية  -3
 يعرض املعلم السؤال التايل )املهمة الثانية ( -4
 ماهي العًلقة بني القيم الفعالة والعظمى للتيار واجلهد؟ -

 د12من : املرحلة :  التقومي                   االسرتاتيجية : سباق املدرب ، لوحة االختيار            الز 

 اإلجراءات 
 يطلب املعلم من الطًلب اجللوس يف جمموعات ثنائية متجاورة ابلكتف. -1
 )هبا مسألتني على القيم العظمى والفعالة ( 13يوزع املعلم على ورقة نشاط رقم  -2
 يطلب املعلم من الطًلب حل هذه الورقة ابسرتاتيجية سباق املدرب. -3

 ل ويقدم التغذية الراجعة الًلزمة.يقو م املعلم الطًلب أثناء احل
 يطلب املعلم من الطًلب االستعداد لتنفيذ اسرتاتيجية لوحة االختيار بتعليق ورقة احلل على -4

 ( 14اجلدار ، وينادي مسؤول األدوات الستًلم ورقة األسئلة )ورقة نشاط رقم      
 لراجعة وقت العمل يعطي املعلم إشارة البداية ويقوم املعلم بتقدمي التغذية ا -4
 بعد االنتهاء يقو م املعلم الطًلب ابلطريقة الذاتية أي يعرض اإلجاابت وقائد كل جمموعة  -5

 يصحح وحتفز اجملموعة أو اجملموعات الفائزة.     
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 الدرس الثامن : قانون لنز

 األهداف اإلجرائية

 أن يذكر الطالب نص قانون لنز.-
 .بطريقتني فقط ابلرسم لنز قاعدة الطالب يوضح أن -

 . لنز قانون على عملًيا تطبيقا الطالب يذكر أن -

 .مللف الذايت احلث الطالب يعرف أن -

      .مللف الذايت احلث لتوضيح جتربة الطالب جيري أن -

 املًلحظة الكتابة احللقية ،األسئلة السابرة ،جيكسو ، ،سباق املدرب، االسرتاتيجيات املستخدمة
 البطاقات املروحية.

جهاز الكمبيوتر ، دااتشو ، ورق األنشطة ، ملف حث  ، قضيب  األدوات واألجهزة
 مغناطيس ، ملف حث ، مصباح نيون ، بطارية ،مفتاح

 خطة السري يف الدرس

 د5ن : املرحلة :  التمهيد       االسرتاتيجية : املًلحظة والكتابة واحللقية ، األسئلة السابرة         الزم

 اإلجراءات 
وذلك بتقريب وإبعاد القطب   phetيقوم املعلم بعرض حماكاة لقانون لنز ابستخدام برانمج  -1

الشمايل ملغناطيس من ملف احلث وكذلك القطب اجلنويب ويطلب من الطًلب كتابة مًلحظاهتم 
 حول التجربة بطريقة الكتابة احللقية.

 املعلم األسئلة التالية.بعد كتابة الطًلب مًلحظاهتم يسأل  -2
  ملاذا تولد قطب مشابه عند حركة اإلبعاد ؟ -
 يستمع املعلم إلجاابت الطًلب ويقوم بتقوميها وتشجيع الطًلب. -3

 د28املرحلة :  العرض       االسرتاتيجية : جيكسو         الزمن : 
 اإلجراءات.

 يقسم املعلم الدرس أربع قطع متساوية - 1
 لم الطًلب جمموعات رابعية.يقسم املع -2
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 كل مهمة تكون مسؤولية طالب من الطًلب األربعة.  -3
 يكمل املعلم الدرس بطريقة جيكسو حسب اخلطوات املذكور سابًقا  -4
 أثناء عمل الطًلب يقوم املعلم بقدمي التغذية الراجعة يف الوقت املناسب. -5

 

 د12جية : خرائط املفاهيم ، لوحة االختيار            الزمن : املرحلة :  التقومي                   االسرتاتي

 اإلجراءات 
 يطلب املعلم من الطًلب اجللوس يف جمموعات رابعية ويطلب تلخيص الدرس يف خريطة -1

 مفاهيم وميكنهم االستعانة ابملفاهيم التالية ) قانون لنز  ، قرب قطب مشايل ، بعد قطب مشايل     
 ، تيار طردي ، تيار عكسي ،.......... ( قطب جنويب     

 بعد انتهاء الطًلب يقوم املعلم الطًلب ، ويعرض املعلم أفضل خريطة مفاهيم . -2
 يطلب املعلم من الطًلب االستعداد لتنفيذ اسرتاتيجية لوحة االختيار بتعليق ورقة احلل على -3

 ( 15ة )ورقة نشاط رقم اجلدار ، وينادي مسؤول األدوات الستًلم ورقة األسئل     
 يعطي املعلم إشارة البداية ويقوم املعلم بتقدمي التغذية الراجعة وقت العمل  -4
 بعد االنتهاء يقو م املعلم الطًلب ابلطريقة الذاتية أي يعرض اإلجاابت وقائد كل جمموعة  -5

 يصحح وحتفز اجملموعة أو اجملموعات الفائزة.     
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 ل الكهريبالدرس التاسع : احملو 

 األهداف اإلجرائية

 . الكهريب احملول وظيفة الطالب يذكر أن -

  الكهريب. احملول عمل فكرة الطالب يستنتج أن -

  الكهريب. تركيب احملول الطالب يشرح أن -

  اخلافض. واحملول الرافع احملول بني الطالب يقارن أن -

دين وعدد مبعلومية أحد اجله حيسب الطالب اجلهد يف احملول أن -
  اللفات.

 األسئلة السابرة ،التعلم التعاوين ، ،سباق املدرب، لوحة االختيار . االسرتاتيجيات املستخدمة

جهاز الكمبيوتر ، دااتشو ، ورق األنشطة ، حمول صغري ، برانمج  األدوات واألجهزة
 احملاكاة.  

 خطة السري يف الدرس:

 د5رتاتيجية : املًلحظة والكتابة احللقية                    الزمن : املرحلة :  التمهيد                االس

 اإلجراءات 
يعرض املعلم عدة صور لـ شاحن جوال ، منظم كهرابء ثًلجة ، حمول كهريب من حموالت أعمدة اإلانرة  - -1

 ، ترانس )موبينة( ملبة نيون ، صورة حملطة توليد كهرابء.
 ًلحظة والكتابة احللقية من ملف األوراق .يطلب املعلم إخراج ورقة امل -
 يطرح املعلم السؤال التايل : ما ذا يوجد هبذه الصور؟  وما الرابط بينها . -

 يطلب املعلم من الطًلب كتابة مًلحظاهتم بطريقة الكتابة احللقية.
 ينتظر املعلم إجابة الطًلب ، وعند االنتهاء يوضح هلم أمهية احملول يف احلياة. -2

 د25رحلة :  العرض       االسرتاتيجية : التعلم التعاوين         الزمن : امل
 اإلجراءات.

 بعد إجابة الطًلب على األسئلة التمهيدية يقوم املعلم ابلتايل:
بعد ذلك يؤكد املعلم على الطًلب أهنم سيعملون اآلن وفق اسرتاتيجية التعلم التعاوين ، و  - 
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 .16نشاط اخلاصة ابلدرس ورقة رقم يطلب منهم استخراج ورقة ال
 يعرض املعلم األسئلة التالية. )املهمة األوىل(  – 1
 ما فكرة عمل احملول الكهريب  ؟ -
 ما وظيفة احملول الكهريب  ؟ -
 اشرح تركيب احملول الكهريب  . -
 قارن بني احملول الرافع واخلافض. -

 لإلجابة على األسئلة يف ورقة النشاط . ويطلب املعلم من الطًلب االستعانة ابلكتاب املدرسي
 يقوم املعلم ابملرور على الطًلب أثناء العمل وتقدمي التغذية الراجعة وقت احلاجة.

 بعد ذلك يعرض املعلم بواسطة برانمج احملاكاة  تركيب احملول وطريقة عمله-2
 بعد ذلك ينقل املعلم الطًلب للمهمة الثانية  -3
 لتايل )املهمة الثانية (يعرض املعلم السؤال ا -4
 ماهي العًلقة بني اجلهد والتيار وعدد اللفات يف احملول الكهريب؟ -

 د12املرحلة :  التقومي                   االسرتاتيجية : سباق املدرب ، لوحة االختيار            الزمن : 

 اإلجراءات 
 جاورة ابلكتف.يطلب املعلم من الطًلب اجللوس يف جمموعات ثنائية مت -1
 )هبا مسألتني على احملول الكهريب ( 17يوزع املعلم على ورقة نشاط رقم  -2
 يطلب املعلم من الطًلب حل هذه الورقة ابسرتاتيجية سباق املدرب. -3

 يقو م املعلم الطًلب أثناء احلل ويقدم التغذية الراجعة الًلزمة.
 اتيجية لوحة االختيار بتعليق ورقة احلل علىيطلب املعلم من الطًلب االستعداد لتنفيذ اسرت  -4

 ( 18اجلدار ، وينادي مسؤول األدوات الستًلم ورقة األسئلة )ورقة نشاط رقم      
 يعطي املعلم إشارة البداية ويقوم املعلم بتقدمي التغذية الراجعة وقت العمل  -4
 إلجاابت وقائد كل جمموعة بعد االنتهاء يقو م املعلم الطًلب ابلطريقة الذاتية أي يعرض ا -5

 يصحح وحتفز اجملموعة أو اجملموعات الفائزة.     



