
 

 

 

 

 

 

 

 

على تحصٌل طالب كلٌة  أثر استخدام استراتٌجٌات التعلم النشط فً تدرٌس مقرر المدخل إلى التدرٌس

 التربٌة فً جامعة شقراء

 

 د. سلمان بن حدٌد الشمري

 جامعة شقراء -أستاذ المناهج وطرق التدرٌس المشارك 



 الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام استراتٌجٌات التعلم النشط فً تدرٌس مقرر المدخل إلى التدرٌس على تحصٌل طالب 

فً شقراء بجامعة شقراء فً المملكة العربٌة السعودٌة؛ حٌث تم استخدام استراتٌجٌتٌن من استراتٌجٌات التعلم النشط كلٌة التربٌة 

)التعلم التعاونً، العصؾ الذهنً(، وتكّون مجتمع الدراسة من جمٌع طالب كلٌة التربٌة بشقراء للفصل الدراسً األول من العام 

( طالباً؛ ٌمثلون الطالب المسجلٌن فً شعبتٌن من ُشعب مقرر المدخل 38عٌنة الدراسة من )هـ، بٌنما تكونت 1437/1438الجامعً 

إلى التدرٌس، وموزعٌن بشكل متكافا إحداهما تجرٌبٌة؛ درست موضوع كفاٌات التدرٌس باستخدام استراتٌجٌات التعلم النشط 

 واألخرى ضابطة درست من خالل الطرٌقة المعتادة فً التدرٌس.

 انات الدراسة باستخدام اختبار تحصٌلً صمم خصٌصاً ألؼراض الدراسة، وأظهرت الدراسة النتابج اآلتٌة:وجمعت بٌ

وجود أثر الستخدام استراتٌجٌات التعلم النشط فً تدرٌس مقرر المدخل إلى التدرٌس على التحصٌل الدراسً لطالب كلٌة التربٌة 

 بشقراء ولصالح المجموعة التجرٌبٌة.

بضرورة االهتمام باستخدام استراتٌجٌات التعلم النشط فً تدرٌس الطالب بدٌالً للطرق التقلٌدٌة، أما على المستوى وأوصى الباحث 

البحثً فقد أوصى الباحث بتوجٌه البحث المستقبلً إلى دراسة أثر استخدام االستراتٌجٌات األخرى للتعلم النشط على تحصٌل 

 الطالب.
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Abstract   

 This study aimed for investigating the impact of using active learning strategies in teaching "An 

Introduction for Teaching" on the achievement of Education Faculty students at Shaqra University in 

Saudi Arabia. Whereas cooperative learning and brainstorming strategies were used, and the study 

society was consisted of all students of Education College in Shaqra for the first semester of the 

academic year 1437-1438 H.  The study sample was also consisted of 38 students who were 

registered into two groups of An Introduction for Teaching course, and were divided equally.  One 

group was experimental and studied Teaching Competencies subject using two strategies from 

active learning strategies, and the other one studied the usual method of teaching. 

     The study data were collected by using an achievement test which was specially designed for the 

purposes of the study, and the study showed the following results: 

Finding out an effect of using cooperative learning strategies and brainstorming on academic 

achievement with the students of Education Faculty in Shaqra and for the good of the experimental 

group by teaching them "An Introduction for Teaching" course. 

     The researcher has recommended the exigency of taking care of using active learning strategies in 

teaching students instead of the traditional methods.  As for the research level, the researcher also 

recommends of directing future research for studying the impact of using the other strategies of 

active learning on the students' achievement. 
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 المقدمة:

تماعٌة، وهً ٌعّد تدنً مستوى التحصٌل الدراسً مشكلة كبٌرة ال بد لها من حل؛ فهً مشكلة ذات ارتباطات نفسٌة، وتربوٌة، واج

 محط عناٌة علماء النفس بالدرجة األولى، ومن ثم المربون واألخصابٌون االجتماعٌون واآلباء.

وٌقترن التطور الحضاري لألمم بمدى نموها علمٌاً، مما ٌحتم على الباحثٌن القٌام بواجباتهم نحو الكشؾ عن الواقع الفعلً للعملٌة 

 لمؤسسات التعلٌمٌة أن تنهض بواجباتها نحو التخطٌط الهادؾ والتنفٌذ الشامل والتقوٌم الواقعً.التعلٌمٌة التعلمٌة، وفً المقابل على ا

ونظراً للتقدم المعرفً الذي واكب هذا العصر، وما رافقه من نمو ُمتسارع للمعارؾ والعلوم فً جمٌع المجاالت، لذلك تعددت 

جراء تؽٌٌرات أساسٌة فً مكوناتها وأسالٌب ممارستها وتطبٌقها، والحث المحاوالت الجادة لتحدٌث األنظمة التعلٌمٌة وتطوٌرها، وإ

على ابتكار الوسابل واألسالٌب المالبمة للمواقؾ التعلٌمٌة، ووضع االستراتٌجٌات الكفٌلة بحل جمٌع المشكالت التً قد تعٌق التنفٌذ 

نطالقاً من مبدأ أن المعلم لم ٌعد مصدر المعلومة على الوجه الصحٌح، وقد رافق ذلك إحداث تؽٌر فً دور المعلم والمتعلم، وا

الوحٌد، كان التركٌز على تعلٌم المتعلم كٌؾ ٌفكر، وكٌؾ ٌتعلم وكٌؾ ٌضطلع بدوره فً التعلم على أساس من الدافعٌة الذاتٌة التً 

أن المعلم فً  (،480، 2010شتات )د أكدت تحفزه لٌتعلم بشكل ذاتً، وبهذا ٌصبح المتعلم نشطاً فّعاالً، ال متلقٌاً سلبٌاً للمعلومات، وق

 المنظومة التربوٌة أضحى مٌسراً للمعرفة، ولم ٌعد دوره مقتصراً على التلقٌن ونقل المعلومات.

إال أن األدب التربوي ٌشٌر إلى أن بعض المعلمٌن ٌفضلون القٌام بالدور الربٌس من حٌث تخطٌط وتنظٌم المواقؾ التعلٌمٌة، والقٌام 

شرح ونقل المعلومات للمتعلمٌن، األمر الذي ٌجعلهم ٌفضلون استخدام استراتٌجٌات التدرٌس التقلٌدٌة، وتحدٌداً اإللقاء بعملٌة ال

والمحاضرة، وال ٌهتمون باالستراتٌجٌات الحدٌثة فً التدرٌس؛ التً تحث الطالب على التعلم، وتؤدي دوراً كبٌراً جداً فً تحقٌق 

تعلٌمً إلى تحقٌقها، ومن هذه االستراتٌجٌات الحدٌثة ما ٌسمى باستراتٌجٌات التعلم النشط، التً تدعو األهداؾ التً ٌسعى النظام ال

أن  (،334، 2010بدوي )إلى مبدأ التشاركٌة، بل إنها تلقً الجزء األكبر من مسؤولٌة تعلم الطالب وتقدمه على عاتقه، وقد ذكر 

لبة لتولٌد المعرفة بدالً من تلقٌها، وتسهٌل تعلمهم بدالً من فرضه علٌهم، واكتسابهم استراتٌجٌات التعلم النشط تتٌح الفرصة أمام الط

 لمهارات التفكٌر العلٌا كالتحلٌل والتركٌب والتقوٌم.   

وحٌث أن استراتٌجٌات التعلم النشط تشمل جمٌع الممارسات التربوٌة التً تهدؾ إلى تفعٌل دور المتعلم، واعتماده على ذاته فً 

ل إلى المعلومة؛ مما ٌؤدي إلى أن ٌكون شخصاً فاعالً فً المجتمع، تأتً الدراسة الحالٌة الستقصاء أثر استخدام استراتٌجٌات الوصو

 التعلم النشط على تحصٌل الطالب.

 مشكلة الدراسة وأسبلتها

لتً ٌمكن أن ٌمتلكها المتعلم بعد تعرضه انطالقاً من قناعة الباحث بأن التحصٌل الدراسً الجٌد ما هو إال إتقان للمهارات والمعارؾ ا

 لخبرات تربوٌة فً مقرر دراسً معٌن أو مجموعة من المقررات. 

ومن خالل اطالع الباحث على نتابج بعض الدراسات التً أثبتت وجود عالقة بٌن التحصٌل الجٌد واالتجاهات الموجبة نحو التعلٌم، 

اٌجابٌاً، وتعمل على تعزٌز الثقة بالنفس، وتنمٌة التفكٌر االبداعً، فً حٌن أن طرق  وأن استراتٌجٌات التعلم النشط تجعل من المتعلم

 التدرٌس التقلٌدٌة ال تؤدي إلى تعلم حقٌقً.  

ونظراً لما لمسه الباحث من ضعؾ واضح فً تحصٌل بعض الطالب من خالل تدرٌس الباحث لمقرر المدخل إلى التدرٌس على 

ذا رأى الباحث ضرورة استثارة نشاط الطالب فً تعلمهم من خالل استخدام بعض االستراتٌجٌات مدى فصلٌن دراسٌٌن سابقٌن، ل

 الحدٌثة فً التدرٌس مثل استراتٌجٌات التعلم النشط، وتتحدد مشكلة الدراسة فً اإلجابة عن السؤال اآلتً:

 لى تحصٌل طالب كلٌة التربٌة فً جامعة شقراء؟ما أثر استخدام استراتٌجٌات التعلم النشط فً تدرٌس مقرر المدخل إلى التدرٌس ع

 أهداؾ الدراسة

 هدفت هذه الدراسة إلى:



الكشؾ عن أثر استخدام استراتٌجٌات التعلم النشط فً تدرٌس مقرر المدخل إلى التدرٌس على تحصٌل طالب كلٌة التربٌة فً جامعة 

 د تعالج ضعؾ التحصٌل لدى الطالب. شقراء بالمملكة العربٌة السعودٌة، ومن ثم إبداء التوصٌات التً ق

 أهمٌة الدراسة

ٌُعد عملٌة نشطة تؤدي  تأتً هذه الدراسة تمشٌاً مع االتجاهات الحدٌثة التً اهتمت بطرق التدرٌس الحدٌثة، وما تؤكده من أن التعلم 

 إلى بناء المعرفة ولٌس نقلها، وقد ُتسهم نتابج هذه الدراسة فً:

 س على استخدام طرق تدرٌس تناسب المرحلة الجامعٌة.مساعدة أعضاء هٌبة التدرٌ -

 إثراء األدب التربوي، وبخاصًة أثر استخدام بعض استراتٌجٌات التعلم النشط على تحصٌل الطالب. -

 حدود الدراسة

العصؾ اقتصرت هذه الدراسة على استخدام استراتٌجٌتٌن من استراتٌجٌات التعلم النشط )التعلم التعاونً، و حدود موضوعٌة:

 الذهنً( فً تدرٌس مقرر المدخل إلى التدرٌس وتحدٌداً فً موضوع كفاٌات التدرٌس، وذلك لمناسبتهما لعٌنة الدراسة.

 هـ.1437/1438الفصل الدراسً األول من العام الجامعً  حدود زمانٌة:

 مصطلحات الدراسة

 التعلم النشط: 

 فٌما ٌلً استعراض لبعض تلك المفاهٌم: ورد فً األدب التربوي عدد من مفاهٌم التعلم النشط، و

ًٌّا على األنشطة التً تسمح للمتعلم بالمشاركة بفاعلٌة فً عملٌة التعلم، مع وجود بعض التوجٌهات  - هو التعلم الذي ٌعتمد اعتماًدا كل

، 2015م )رضوان، واإلرشادات من المعلم، وٌعتمد فً تنفٌذه على مجموعة من استراتٌجٌات التدرٌس التً تركز على المتعل

258.) 

هو التعلم الذي ٌتم بمشاركة المتعلم فً مختلؾ األنشطة والقضاٌا التعلٌمٌة، واندماجه بطرٌقة إٌجابٌة، حٌث ٌتعدى دوره من متلٍق  -

 للمعرفة إلى مستثمر ومحلل لها، ٌتفاعل مع الخبرة من مهارات ومعارؾ وقٌم واتجاهات، وٌكتسبها من خالل ممارسة أكبر قدر

 (.11، 2016 الخزرجً،ممكن من الحواس والعمل )

نوع من أنواع التعلم القابم على األنشطة، ٌكون فٌه المتعلم مشاركاً إٌجابٌاً أكثر من كونه متلقٌاً للمعرفة،  وٌعرفه الباحث إجرابٌاً بأنه:

 كالعصؾ الذهنً.حٌث ٌتم التعلم من خالل العمل فً مجموعة كالتعلم التعاونً، أو االعتماد على الذات 

 مقرر المدخل إلى التدرٌس: 

هو مقرر تربوي ٌتم تدرٌسه لطالب المستوى الرابع فً كلٌة التربٌة بشقراء، وٌتناول عدداً من المواضٌع؛ ومنها كفاٌات التدرٌس 

 )كفاٌات تخطٌط التدرٌس، وكفاٌات تنفٌذ التدرٌس، وكفاٌات تقوٌم التدرٌس(.

 التحصٌل: 

درجة امتالك المتعلم للمهارات والمعارؾ التً اكتسبها نتٌجة دراسته لموضوع كفاٌات التدرٌس، وٌقاس  بٌاً بأنه:ٌعرفه الباحث إجرا

 بالدرجة التً حصل علٌها فً االختبار الذي أعده الباحث لهذا الؽرض. 

 اإلطار النظري

 التعلم النشط:

طرٌقة إٌجابٌة أكثر من تلقٌه المعلومات بشكل سلبً، وال ٌعنً ذلك هو عملٌة تعتمد على نشاط المتعلم، حٌث ٌشارك المتعلم زمالءه ب

أن العدٌد من نتابج (، 116، 2010خٌر هللا )إلؽاء دور المعلم بل إن للمعلم دوراً بارزاً ٌتمثل فً التوجٌه واإلرشاد. وقد ذكر 

معلم والتلقً السلبً من جانب المتعلم ال تؤدي إلى الدراسات أشارت إلى أن طرٌقة التدرٌس التقلٌدٌة التً تتسم باإللقاء من جانب ال

تعلم حقٌقً؛ األمر الذي أدى إلى ضرورة تفعٌل الطرق التً تجعل المتعلم إٌجابٌاً فً الموقؾ التعلٌمً، وهذا ٌتوافق مع ما أكداه 



(Williams & Chinn, 2012, 168ٌُسهم فً تنمٌة مهارات التفكٌر العلٌا لد ى الطالب مما ٌؤدي إلى زٌادة ( من أن التعلم النشط 

 تفاعلهم، وزٌادة تحصٌلهم األكادٌمً. 

 وفٌما ٌلً نتناول التعلم النشط من خالل:

 والمشارٌع والتمارٌن األنشطة فً الطلبة فٌها ٌشارك واحد آن فً وتعلٌم تعلم طرٌقة تم تعرٌؾ التعلم النشط بأنه: مفهوم التعلم النشط:

 أو قراءته تمت ما السلٌم لكل والتحلٌل الثرٌة، والمناقشة البناء، والحوار اإلٌجابً، باإلصؽاء لهم سمحت ؼنٌة تعلٌمٌة خالل بٌبة من

 (.526، 2012 وآخرٌات، عشاوموضوعات ) وقضاٌا آراء من طرحه أو كتابته

، 2002) جبرانكما ذكرها  لقد تباٌن األدب التربوي فً ذكر أهداؾ التعلم النشط، ومن أهداؾ التعلم النشط أهداؾ التعلم النشط:

 (، ما ٌلً:21

 اكتساب المتعلمٌن مهارات التفكٌر العلٌا ومهارات حل المشكالت التً قد تعترضهم فً حٌاتهم.

 زٌادة قدرة المتعلمٌن على بناء المعرفة وفهمها.

 تكوٌن اتجاهات إٌجابٌة لدى المتعلمٌن نحو التعلم. 

 ٌتهم.تحفٌز المتعلمٌن على التعلم بإثارة دافع

 تشجٌع المتعلمٌن على تحمل مسؤولٌة تعلمهم.

 تشجٌع المتعلمٌن على اكتساب مهارات التعاون مع اآلخرٌن.  

 أهدافاً عدة منها:(، 33، 2011سعادة وآخرون )فٌما ذكر 

 .الناقدة والقراءة الناقد، التفكٌر مهارات اكتساب على المتعلمٌن تشجٌع

  .واستعداداتهم وتناسب قدراتهم تالبم التً التعلٌمٌة األنشطة وٌعتن خالل من المتعلمٌن حاجات مراعاة

 .تواجههم التً المشكالت وحل المتنوعة، األمثلة طرح على المتعلمٌن تشجٌع

 التفكٌر العلٌا.  مهارات اكتساب على وتشجٌعهم اإلبداعٌة، المتعلمٌن مهارات تنمٌة

 الوحٌد للمعرفة.   السابدة التً توحً بأنه المصدر المعلم صورة وتؽٌٌر التعلٌمٌة، العملٌة فً المتعلم دور إبراز

(، بعض 206، 2015)فرحات (، و262، 2015) رضوانفقد ذكر  التعلم، عملٌة فً كبٌرة أهمٌة النشط للتعلم أهمٌة التعلم النشط:

 النقاط التً من خاللها تتجلى أهمٌة التعلم النشط، ومنها:  

 الدراسة. مادة نحو لدٌه إٌجابٌة اتجاهات تكوٌن على وٌعمل المتعلم دافعٌة ٌزٌد

 .التعلٌمٌة للعملٌة ومٌسر ومرشد موجه إلى للمعرفة، الوحٌد المصدر أنه من المعلم صورة تؽٌر على النشط التعلم ٌعمل

 .للمتعلم اإلٌجابً الدور تؤكد التً واالستراتٌجٌات التعلم، ووسابل أسالٌب تحسٌن فً ٌسهم

 .الطالب لدى والتحصٌلٌة والعملٌة المعرفٌة المهارات ٌةتنم على ٌعمل

 .والقدرات االستعدادات وٌراعً والحاجات، واالهتمامات المٌول إشباع إلى ٌؤدي

 .التعلم على بقدرته الثقة وٌنمً المتعلم لدى الذاتً التعلم ٌُعزز

 وبهجة. متعة التعلٌم ٌجعل

  .العمل فً المتعلمٌن اندماج ٌُحقق



  .والمعلم المتعلمٌن وبٌن بعضاً  بعضهم المتعلمٌن بٌن االجتماعٌة عالقاتال ٌُنمً

  .المتعلمٌن بٌن اإلٌجابً التنافس ٌُعزز

 .المتعلمٌن بٌن الفردٌة الفروق ٌُعالج

فً من خالل استعراض فلسفة التعلم النشط ٌتضح أنها تدور حول المتعلم، ودوره فً المشاركة اإلٌجابٌة ون أسس التعلم النشط:

السلبٌة؛ وهو ما ٌؤكد ضرورة إعادة النظر فً أدوار كل من المعلم؛ كونه ناقالً للمعرفة إلى موجه ومشرؾ؛ والمتعلم كونه متلقٌاً 

(، مجموعة من األسس والمبادئ التً ٌعتمد 217، 2011) سلٌمانسلبٌاً للمعرفة إلى مشارك إٌجابً ومنتج للمعرفة، وقد أوردت 

 ما حددتها الٌونٌسٌؾ؛ ومنها ما ٌلً: علٌها التعلم النشط ك

 إشراك المتعلمٌن فً اختٌار نظام العمل وقواعده.

 إشراك المتعلمٌن فً تحدٌد أهدافهم التعلٌمٌة.

 استخدام استراتٌجٌات التدرٌس المتمركزة حول المتعلم.

 إشاعة جو من الطمأنٌنة والمرح والمتعة أثناء التعلم.

 بلة لبعضهم ولمعلمهم.السماح للمتعلمٌن بتوجٌه األس

 تفعٌل تقوٌم المتعلمٌن أنفسهم وتقوٌم األقران.

 إتاحة التواصل فً جمٌع االتجاهات.

تعمل استراتٌجٌات التعلم النشط على تحوٌل التعلم من حدث خاص ؼٌر ظاهر إلى عملٌة عامة ومشتركة  استراتٌجٌات التعلم النشط:

 (Bowers, 2011, 40)داخل الفصل الدراسً 

(، بأنها "مجموعة من اإلجراءات والممارسات المخطط لها التً 203، 2015) فرحاتالُمشار إلٌه فً  (Janice, 2007)رفها وٌع

ٌقوم بها المعلم والمتعلم داخل ؼرفة الفصل أو خارجه من أجل استٌعاب محتوى التعلم المقدم له خالل الموقؾ التعلٌمً، وتتطلب من 

 موقؾ التعلٌمً وإصدار ردود الفعل المناسبة فً الموقؾ التعلٌمً".المتعلم التعامل مع عناصر ال

بأنها "جمٌع األسالٌب التً تتطلب من التلمٌذ القٌام بممارسة بعض أنواع المهام فً الموقؾ (، 282، 2013التركً )كما تعرفها 

تعلم للتحدث، واالستماع، والقراءة، والكتابة، التعلٌمً أكثر من مجرد االستماع للمعلم، وتدور عناصر التعلم النشط حول ممارسة الم

 وإلقاء األسبلة، والحركة، والتفاعل مع الموقؾ التعلٌمً بجمٌع عناصره".

(، ودراسة 2016الشمري، ومن خالل االطالع على بعض الدراسات التً تطرقت إلى استراتٌجٌات التعلم النشط، ومنها: دراسة )

 تعطً التً االستراتٌجٌات الجٌدة من الكثٌر ٌتضمن النشط التعلم تبٌن أن (،2015وان، (، ودراسة )رض2016)األكوع وآخرون، 

االستراتٌجٌات: المحاكاة، وحل المشكالت،  هذه بٌن المعلم والمتعلم، ومن بشرط التعاون بٌن إٌجابٌة فً حال استخدامها، ولكن نتابج

العصؾ الذهنً، والخرابط المعرفٌة، وطرح األسبلة، والتعلم الذاتً، والحوار والمناقشة، والتعلم التعاونً، والتعلم باللعب، و

 ، وتعلم األقران، واالكتشاؾ.)شارك – زاوج – فكر(واستخدام الصور والرسومات والبطاقات، و

 التعلم التعاونً، والعصؾ الذهنً(.(وفٌما ٌلً توضٌح لالستراتٌجٌتٌن اللتٌن تم استخدامهما فً هذه الدراسة، وهما: 

 والً: استراتٌجٌة التعلم التعاونًأ

اختلؾ كثٌر من التربوٌٌن حول تسمٌة التعلم التعاونً؛ فمنهم من أشار إلى أنه أسلوب، ومنهم من ٌراه  مفهوم التعلم التعاونً:

تفقون جمٌعاً استراتٌجٌة، وآخرون ٌرونه طرٌقة من طرق التعلم الحدٌثة، وبالرؼم من كل ذلك االختالؾ فً وجهات النظر إال أنهم م

 على وجود نشاط جماعً ٌحقق أهدافاً معٌنة، وفٌما ٌلً استعراض لبعض المفاهٌم التً وردت فً األدب التربوي: 

(، أن المقصود بالتعلم التعاونً هو أن ٌعمل الطلبة فً مجموعات أو أزواج لتحقٌق 121، 2013وقد أوضح عبٌدات وأبو السمٌد )

ض األسس، مثل: التعاون واالعتماد المتبادل بدالً من التنافس، والعمل فً فرٌق مع إقامة عالقات أهداؾ التعلم، مستندٌن إلى بع



قوٌة، وتحقٌق االلتزام بالعمل مع اآلخرٌن، وضرورة المساواة الفردٌة لكل عضو فً الفرٌق، والعمل مع الفرٌق لحل  اجتماعٌة

 مشكالت ٌصعب حلها بشكل فردي.   

أن التعلم التعاونً هو أحد أنواع التعلم الصفً الذي ٌتم فٌه تقسٌم طالب الصؾ إلى مجموعات (، 246 ،2003زٌتون )كما أوضح 

ؼٌر متجانسة فً القدرات األكادٌمٌة، والهدؾ من ذلك تنمٌة التحصٌل األكادٌمً والمهارات االجتماعٌة جنباً إلى جنب، وُتسند لكل 

المجموعة من خالل التفاعل المباشر فٌما بٌنهم، مع أهمٌة أن ٌالحظ أعضاء  مجموعة مهمة تعلٌمٌة تتطلب مشاركة جمٌع أعضاء

 المجموعة سلوك بعضهم البعض؛ حٌث سٌتم تقوٌم الطالب على أساس أدابه الفردي وأداء مجموعته. 

تصار على إنجاز إلى أن التعلم التعاونً أكبر من كونه ترتٌباً للطلبة فً مجموعات، أو االق (،13، 2016)الخزرجً فٌما ذهب 

مهمات محددة فقط، ولكنه بناء عالقات اجتماعٌة هادفة والعمل بروح الفرٌق؛ مما ٌؤدي إلى االستمتاع عند إنجاز العمل المطلوب 

 من خالل تبادل األدوار فٌما بٌن الطلبة.

لبٌبة الصفٌة فً إطار محدد، وفق ( فقد عرفا التعلم التعاونً على أنه صٌؽة من صٌػ تنظٌم ا132، ص 2015) أما الخلٌفة ومطاوع

استراتٌجٌات محددة واضحة المعالم، تقوم فً أساسها على تقسٌم الطالب فً حجرات الدراسة إلى مجموعات صؽٌرة، ٌتسم أفرادها 

ٌُعلّم بعضهم بعضاً من خالل هذا  التفاعل على بتفاوت القدرات، وٌطلب منهم العمل معاً، والتفاعل فٌما بٌنهم ألداء عمل معٌن، بحٌث 

 أن ٌتحمل الجمٌع مسؤولٌة التعلم داخل المجموعة، وصوالً إلى تحقٌق األهداؾ المرجوة تحت إشراؾ المعلم وتوجٌهه.

 (، خصابص التعلم التعاونً، ومنها:132، 2015) الخلٌفة ومطاوعذكر خصابص التعلم التعاونً: 

 تنظٌم الفصل فً صورة مجموعات صؽٌرة.

 مجموعة الواحدة من أهم ما ٌمٌز التعلم التعاونً.التفاعل بٌن طالب ال

 ٌتسم باالجتماعٌة فً أداء أدوار التعلم.

 ٌعتمد التعلم التعاونً على جهد ُكٍل من المعلم والمتعلم.

 ٌعمل على تكامل خبرات المتعلمٌن، حٌث إن التعاون سمة من سمات التعلم التعاونً.  

 (، ممٌزات للتعلم التعاونً، ومنها:163، 2004) صقرأورد  ممٌزات التعلم التعاونً:

 تنمٌة االتجاهات المرؼوبة.

 اكتساب المهارات والقٌم.

 االنفتاح االقتصادي باإلمكانات المتاحة.

 تفاعل الطالب مع المواد واألجهزة التعلٌمٌة.

 ٌساعد على تخفٌؾ مسؤولٌة المعلم فً إدارة الصؾ.

 ب.ٌساعد المعلم على تشخٌص التعلم عند الطال

 ٌحقق االتصال الفعال بٌن أفراد المجموعة.

 ٌنمً القدرة على حل المشكالت.

 ٌزٌد من حب الطالب للمادة الدراسٌة والمعلم.

 ٌؤدي إلى تقّبل الطالب لوجهات النظر.

 ٌولد لدى الطالب الثقة بالنفس واالعتزاز بالذات.

 ٌمكن الطالب من إتقان المادة الدراسٌة بصورة أفضل.  



ورد فً األدب التربوي مجموعة من العناصر المهمة التً ٌجب توافرها عند ممارسة استراتٌجٌة التعلم  التعلم التعاونً:عناصر 

(، عدداً من هذه العناصر 133، 2015) الخلٌفة ومطاوعالمشار إلٌهما فً  (Johnson & Johnson, 1987) التعاونً، وقد حددا

 كما ٌلً: 

 : وٌقصد بهذا العنصر ضرورة شعور جمٌع أعضاء المجموعة بارتباطهم وشراكتهم فً النجاح والفشل.االعتماد اإلٌجابً المتبادل

 التفاعل المعزز وجهاً لوجه: وٌقصد بهذا العنصر أن ٌشجع كل عضو زمالءه وٌتبادل معهم المعلومات الالزمة لنجاح المجموعة.

ٌُقّدر المتعلم مسؤولٌة تعلمه؛ وهو ما ٌؤدي إلى تعاون المجموعة إلنجاز المسؤولٌة الفردٌة تجاه المجموعة: وٌقصد بهذا العنصر أن 

 المهمة الموكلة لها.

توافر المهارات االجتماعٌة: وٌقصد بهذا العنصر تشجٌع بعض المتعلمٌن ؼٌر الماهرٌن اجتماعٌاً على اكتساب المهارات االجتماعٌة 

 من خالل حوار زمالبهم والتعاون معهم.

 مجموعة: وٌقصد بهذا العنصر التقوٌم، أي تقوٌم أداء أفراد المجموعة.معالجة عمل ال

 الوكٌل والمفتًلكٍل من المعلم والمتعلم دوٌر ٌقوم به فً إطار التعلم التعاونً، وقد ذكر  دور المعلم والمتعلم فً التعلم التعاونً:

 (، تلك األدوار كما ٌلً:146، 2011)

إدارة مجموعات التعلم وتوزٌع العمل وتنظٌمه داخل كل مجموعة وتحدٌد أدوار األفراد،  المعلم هو المسؤول عن دور المعلم:

 وتشجٌعهم، وتوجٌههم، وحفزهم على العمل، وتقوٌم أدابهم، ومكافأة المجموعة التً تنجز عملها على أتم وجه.

والتعلم؛ فهو مسؤول عن إنجاز ما ٌسند إلٌه من عمل المتعلم ٌنبؽً أن ٌكون إٌجابٌاً ونشطاً ومشاركاً فً عملٌة التعلٌم  دور المتعلم:

باعتباره فرداً فً مجموعة، فٌبحث عن المعلومات، وٌقوم بتجمٌعها وتصنٌفها، وتوجٌه زمالبه أثناء العمل، وتوظٌؾ خبراته السابقة 

 وربطها بالحالٌة.

 عند اإلعداد للدرس التعاونً وتنفٌذه:

 تلك القضاٌا، ومنها:   ( 16ه، 1438الكنعان )إعداد الدرس التعاونً وتنفٌذه، وقد ذكرت هناك قضاٌا مهمة ٌنبؽً مراعاتها عند 

ٌمكن تكوٌن المجموعة من طالبٌن أو أكثر إلى ستة أو سبعة طالب، والمجموعة المالبمة حسب رأي التربوٌٌن من  حجم المجموعة:

 طالب.  6- 4

وٌراعى فً تنسٌقها أن تضم طالباً من مستوٌات مختلفة؛ فالمجموعات ٌتم تنسٌق المجموعة بشكل عشوابً،  تشكٌل المجموعة:

 المتجانسة لٌست ضرورٌة.

ٌفضل إعطاء التعلٌمات مكتوبة ومن ثم توزٌع المهام على الطالب قبل أن ٌبدأ الطالب بالعمل فً  إعطاء التعلٌمات وتوزٌع المهام:

 مجموعاتهم.

 آلتٌة:ٌقوم المعلم أثناء عمل المجموعات بالمهام ا

 التجول بٌن المجموعات ومساعدة المجموعة التً تحتاج للمساعدة.

 المحافظة على الجو اإلٌجابً، المثٌر للعمل، بعٌداً عن الصخب والفوضى.

 تحفٌز األفراد على المشاركة.

اعل مع أعداد كبٌرة، كما ٌمكن للمعلم أن ٌؽٌر من تشكٌل المجموعة إلتاحة الفرصة أمام الطالب لاللتقاء والتف تنظٌم المجموعات:

 ٌمكن للمعلم أن ٌبقً تشكٌل المجموعة ثابتاً لٌعمل أفرادها معاً لفترة طوٌلة مما ٌسمح بإقامة عالقات وثٌقة بٌن أفراد المجموعة.

 ثانٌاً: استراتٌجٌة العصؾ الذهنً

دح الذهنً، وهً استراتٌجٌة ٌتم فٌها تسمى التفاكر أو استمطار األفكار أو عصؾ الدماغ أو عصؾ الفكر أو عصؾ العقل أو الق

تولٌد أكبر عدد من األفكار حول مشكلة معٌنة للوصول إلى حل إبداعً لهذه المشكلة. وُتساعد استراتٌجٌة العصؾ الذهنً على تولٌد 



استراتٌجٌات التعلم األفكار، وابتكار المعلومات، وقد ورد فً األدب التربوي تأكٌد ألهمٌتها؛ بل إن بعض التربوٌٌن صنفها من أهم 

الذي بدأ  Osbornأن أول من ابتكر استراتٌجٌة العصؾ الذهنً هو أُسبورن  (،78، 2015الخلٌفة ومطاوع )النشط، فقد ذكر 

 م على األفراد والجماعات من أجل التوصل إلى حلول جدٌدة ومبتكرة للمشكالت.  1938باستخدامها عام 

 صؾ الذهنً، وفٌما ٌلً استعراض لبعض المفاهٌم التً وردت فً األدب التربوي: تعددت مفاهٌم الع مفهوم العصؾ الذهنً:

بأنه أسلوب من أسالٌب التعلٌم المستخدمة مع الطالب، وبه ٌتم إطالق العنان للتفكٌر بحرٌة تامة فً (، 18، 2002)البكر عرفه 

دون كبح، ٌلً ذلك البحث عن أفضل فكرة من بٌن األفكار المشكلة المراد إٌجاد الحلول لها، وٌتم التشجٌع على تدفق أفكار الطالب 

 التً تم تولٌدها؛ دون نقد أو تخطبة بقٌة األفكار.    

( فرداً بإشراؾ ربٌس 5-12بأنه أحد أسالٌب المناقشة الجماعٌة التً ٌشجع بمقتضاه أفراد مجموعة )(، 575، 2006)زٌتون وعرفه 

المتنوعة المبتكرة بشكل عفوي، تلقابً حر وفً مناخ مفتوح ؼٌر نقدي ال ٌحد من إطالق  لها على تولٌد أكبر عدد ممكن من األفكار

هذه األفكار التً تخص حلوالً لمشكلة معٌنة مختارة سلفاً، ومن ثم ؼربلة هذه األفكار واختٌار المناسب منها، وٌتم ذلك عادة خالل 

 دقٌقة.    20-15جلسة / عدة جلسات تستؽرق الواحدة منها من 

بأنه أسلوب حوار جماعً الهدؾ منه الحصول على أكبر قدر ممكن من األفكار (، 184، 2015)الصالح والصرٌمً وعرفه 

 والمقترحات ذات العالقة بموضوع العصؾ الذهنً. 

تسوده ( على أنه أسلوب ٌستخدم من أجل تولٌد أكبر كم من األفكار لمعالجة موضوع معٌن فً جو 165، 2009) العامري كما عرفه

 الحرٌة واألمان فً طرح األفكار بعٌداً عن المصادرة والتقٌٌم 

(، أن نجاح استراتٌجٌة العصؾ الذهنً ٌعتمد على أربعة 156، 2017) أبو النصرذكر  شروط نجاح استراتٌجٌة العصؾ الذهنً:

 شروط، هً:

 تأجٌل تقٌٌم األفكار.                                

 ألفكار.عدم وضع قٌود على ا

 كمٌة األفكار هً المهمة ولٌس نوع األفكار.     

 البناء على أفكار اآلخرٌن وتطوٌرها. 

 مجموعة من القواعد األساسٌة لتحقٌق عصؾ ذهنً ناجح، وهً: (،187، 2015الصالح والصرٌمً )فً حٌن ذكر 

 المشاركة دون نقد أو تقوٌم من أي نوع كان.

 ح األفكار.مراعاة اإلبداع والموضوعٌة فً طر

 الحٌادٌة وعدم التحٌز فً التفكٌر وطرح األفكار.

 محاولة إعطاء أكبر قدر ممكن من األفكار فً وقت قصٌر.

 مراعاة االستفادة والبناء على أفكار اآلخرٌن.

 ممٌزات استراتٌجٌة العصؾ الذهنً:

 ما ٌلً:(، 105، 2008بدٌر )من مزاٌا استراتٌجٌة العصؾ الذهنً كما ذكرتها 

 ولة التطبٌق.سه

 تنمً التفكٌر اإلبداعً.

 تنمً الثقة بالنفس.



 اقتصادٌة.

 مسلٌة ومبهجة.

 تنمً القدرة على التعبٌر بحرٌة.

 تؤدي إلى ظهور أفكار إبداعٌة.

 تفعل دور المتعلم.

 ُتعّود الطالب على احترام وتقدٌر أفكار األخرٌن.

 عالجٌة.

 تدرٌبٌة.      

 (، خمس مراحل للعصؾ الذهنً، وهً:1450، 2008) أبو سنٌنةذكر  :مراحل استراتٌجٌة العصؾ الذهنً

صٌاؼة المشكلة ومناقشتها: وفً هذه المرحلة ٌجب على المشاركٌن معرفة تفاصٌل المشكلة المراد مناقشتها؛ وذلك من خالل اإلعداد 

 الُمسبق أو عن طرٌق المعلم.

ٌُطلب من الم شاركٌن اقتراح الحلول بل إعادة صٌاؼة المشكلة؛ وذلك من خالل تحدٌد إعادة صٌاؼة المشكلة: وفً هذه المرحلة ال 

 أبعاد المشكلة من جدٌد وطرح األسبلة المتعلقة بها.

 تسخٌن الجلسة: وفً هذه المرحلة ٌتم طرح األفكار العامة من قِبل المشاركٌن، وتستؽرق بحدود خمس دقابق.

طرح أكثر عدد ممكن من األفكار، وٌستحسن أن ٌكون تدفق األفكار بشكل العصؾ الذهنً: وفً هذه المرحلة ٌشجع المعلم على 

 سرٌع، مع ضرورة تدوٌن جمٌع األفكار.

تحدٌد أؼرب فكرة: وفً هذه المرحلة تتم ؼربلة جمٌع األفكار وتحدٌد أؼرب فكرة، مع التشجٌع على كٌفٌة تحوٌل هذه الفكرة إلى 

 فكرة عملٌة مفٌدة.  

 

 الدراسات السابقة

، دراسة هدفت إلى مناقشة عدد من استراتٌجٌات التعلم النشط التً ٌجري تطبٌقها فً تدرٌس (Scheyvens & et, 2008)ى أجر

مادة الجؽرافٌا، وأهمٌة هذه االستراتٌجٌات فً زٌادة فاعلٌة المتعلمٌن فً الموقؾ التعلٌمً، مقارنًة بطرق التعلٌم التقلٌدٌة، وقد 

م استراتٌجٌات التعلم النشط فً تدرٌس مادة الجؽرافٌا، وما له من فوابد كبٌرة تعود على الطالب؛ أظهرت الدراسة أهمٌة استخدا

كتنمٌة التفكٌر الناقد، واكتساب مهارات عامة كالتعاون، والعمل الجماعً، إضافة إلى أن استراتٌجٌات التعلم النشط تعد محفزة للعدٌد 

استٌعاب المعلومات، بدالً من محاولة حفظ الحقابق والنظرٌات المختلفة، التً تتمثل فً من الطالب، وتعزز إلى حٍد كبٌر القدرة على 

طرق التعلٌم التقلٌدٌة، وأسفرت الدراسة عن عدد من التوصٌات، ومن أبرزها: االهتمام بأنشطة التقوٌم المناسبة لما لها من دور 

 بارز فً تعزٌز التعلم النشط.   

(، دراسة هدفت إلى مقارنة تأثٌر التعلم النشط فً مدرسة ثانوٌة مع التدرٌس فً كلٌة Ravishankar & et, 2009كما أجرى )

( طالب من كلٌة الطب فً جامعة 8( طالب من مدرسة أربروث الثانوٌة، و)10الطب فً المملكة المتحدة، وبلؽت عٌنة الدراسة )

ر، وأظهرت النتابج أثراً كبٌراً الستخدام أسالٌب التعلم النشط، فً سانت أندروز، وقد استخدم الباحثون استبانة باإلضافة إلى اختبا

اكتساب طالب المدارس وطالب كلٌة الطب أٌضاً للمهارات الالزمة، باإلضافة إلى فهم أعمق للموضوع األساس، وفً الوقت نفسه 

عن عدد من المقترحات، ومن أبرزها  تطوٌر مجموعة من المهارات األساسٌة ذات الصلة لمهنتهم فً المستقبل، وأسفرت الدراسة

 أهمٌة استخدام اسالٌب التعلم النشط. 

دراسة هدفت إلى التعرؾ إلى أثر استخدام بعض استراتٌجٌات التعلم النشط فً دافعٌة  (،2011) وأجرى أبو هدروس والفرا

( تلمٌذاً موزعٌن بالتساوي على 80الدراسة ) اإلنجاز، والثقة بالنفس، والتحصٌل الدراسً، لدى التالمٌذ بطٌبً التعلم، وبلؽت عٌنة



مجموعتٌن ضابطة وتجرٌبٌة، وقد تم استخدام ثالث أدوات، وهً: مقٌاس دافعٌة اإلنجاز، ومقٌاس الثقة بالنفس، ودلٌل المعلم فً 

إحصابٌة بٌن  استخدام استراتٌجٌات التعلم النشط، وأظهرت الدراسة عدداً من النتابج، ومن أبرزها: وجود فروق ذات داللة

المجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة فً مقٌاسً دافعٌة اإلنجاز والثقة بالنفس والتحصٌل الدراسً لصالح المجموعة التجرٌبٌة، وأسفرت 

الدراسة عن عدد من التوصٌات، ومن أهمها: ضرورة مساعدة التالمٌذ بطٌبً التعلم على استخدام استراتٌجٌات التعلم النشط فً 

 ملٌة.حٌاتهم الع

دراسة هدفت إلى استقصاء أثر استراتٌجٌات التعلم النشط فً تنمٌة الفاعلٌة الذاتٌة والتحصٌل  (،2012وقد أجرت عشا وأخرٌات )

( طالباً وطالبة موزعٌن على شعبتٌن من طلبة كلٌة العلوم التربوٌة الجامعٌة، التابعة لوكالة 95األكادٌمً، وبلؽت عٌنة الدراسة )

( فقرة، واختباراً تحصٌلٌاً فً مادة اإلرشاد التربوي، 30فً األردن، وقد تم استخدام مقٌاس الفاعلٌة الذاتٌة مكوناً من ) الؽوث الدولٌة

وأظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن نتابج الطلبة فً الفاعلٌة الذاتٌة، والتحصٌل الدراسً، لصالح المجموعة 

 ة عن عدد من التوصٌات تدعو إلى االهتمام بتوظٌؾ استراتٌجٌات التعلم النشط فً التدرٌس.التجرٌبٌة، وقد أسفرت الدراس

التعلم  –(، دراسة هدفت إلى التعرؾ إلى فاعلٌة استخدام بعض استراتٌجٌات التعلم النشط )حل المشكالت 2012كما أجرى مسعد )

ٌات لدى تالمٌذ الصؾ األول اإلعدادي، وقد تكونت عٌنة الدراسة العصؾ الذهنً(، فً تنمٌة التفكٌر الناقد فً الرٌاض –التعاونً 

( تلمٌذة، تم اختٌارهن بالطرٌقة العشوابٌة، وتم تقسٌمهن إلى مجموعتٌن تجرٌبٌة وضابطة، وانتهجت الدراسة المنهج شبه 96من )

التجرٌبٌة والضابطة فً اختبار التجرٌبً، وأظهرت وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطً درجات تلمٌذات المجموعتٌن 

مهارات التفكٌر الناقد ولصالح المجموعة التجرٌبٌة، وأسفرت الدراسة عن مجموعة من التوصٌات، ومن أبرزها: ضرورة االهتمام 

 باستخدام استراتٌجٌات التعلم النشط فً التدرٌس. 

النشط فً ارتفاع دافعٌة اإلنجاز األكادٌمً فً ، دراسة هدفت إلى معرفة تأثٌر التعلم Soltanzadeh & et, 2013)وأجرى )

( AMST( طالبة، واستخدم الباحثون اختبار )462طالباً و) 561)المدارس الثانوٌة فً إٌران، وقد تكون أفراد الدراسة من )

ه تأثٌر إٌجابً فً واالستبٌان السكانً، وأظهرت نتابج الدراسة أن استخدام أسلوب التعلم النشط فً الفصول الدراسٌة أمر حٌوي ول

 دافعٌة اإلنجاز والتعلم.

دراسة هدفت إلى تشخٌص التالمٌذ ذوي صعوبات التعلم لدولة الكوٌت، والتعرؾ إلى فاعلٌة استخدام  (،2013كما أجرت التركً )

اخلٌة لدى التالمٌذ، وقد بعض استراتٌجٌات التعلم النشط )التعلم التعاونً ولعب األدوار(، على تنمٌة التفكٌر اإلبداعً والدافعٌة الد

استخدمت الباحثة اختباري المسح النٌورولوجً السرٌع، والتفكٌر اإلبداعً، باإلضافة إلى مقٌاس الدافعٌة الداخلٌة، وقد تم تطبٌق 

الدراسة على مجموعتٌن إحداهما تجرٌبٌة واألخرى ضابطة، وأظهرت مجموعة من النتابج من أبرزها: فاعلٌة استخدام بعض 

تٌجٌات التعلم النشط فً تنمٌة التفكٌر اإلبداعً والدافعٌة الداخلٌة لدى التالمٌذ، وقد أسفرت الدراسة عن عدد من التوصٌات، استرا

 ومن أهمها: أهمٌة تدرٌب معلمً المرحلة االبتدابٌة بدولة الكوٌت على توظٌؾ استراتٌجٌات التعلم النشط فً العملٌة التعلٌمٌة. 

، دراسة هدفت إلى الكشؾ عن أثر التعلم النشط فً تحصٌل الطلبة فً الموسٌقى بمدرسة فتٌحة (Koksal & et, 2013)وأجرى 

( طالباً وطالبة تم توزٌعهم على مجموعتٌن ضابطة وتجرٌبٌة، 52الثانوٌة فً قونٌة التركٌة، وقد تكونت عٌنة الدراسة من )

ة القابمة على التعلم النشط فً تدرٌس المجموعة التجرٌبٌة، فً حٌن واستخدمت الدراسة المنهج التجرٌبً، حٌث تم استخدام األنشط

تم تدرٌس المجموعة الضابطة بالطرٌقة التقلٌدٌة القابمة على سٌطرة المعلم، وأظهرت نتابج الدراسة أن أسالٌب التعلم النشط عززت 

وصٌات والمقترحات، ومن أبرزها إجراء دراسات لدى المتعلمٌن فً اإلبقاء على ما تم تعلمه، وقد أسفرت الدراسة عن عدد من الت

حول أثر التعلم النشط فً تحصٌل الطلبة فً مجاالت أخرى ؼٌر الموسٌقى، وتقدٌم دورات تدرٌبٌة للمعلمٌن حول أهمٌة التعلم النشط 

 وأسالٌبه.  

لنشط فً تنمٌة االستطالع الفٌزٌابً (، دراسة هدفت إلى الكشؾ عن أثر استراتٌجٌتٌن للتعلم ا2014وقد أجرى الحافظ وعبد هللا )

( طالباً فً مدٌنة الموصل، وقد تم استخدام أداة لقٌاس االستطالع الفٌزٌابً 96لطالب الصؾ الثانً متوسط، وبلؽت عٌنة الدراسة )

الطلبة، وأسفرت ( فقرة، وأظهرت الدراسة وجود أثر الستراتٌجٌات التعلم النشط فً تنمٌة االستطالع الفٌزٌابً لدى 37مكونة من )

عن عدد من االقتراحات، من أبرزها: ضرورة اعتماد استراتٌجٌات التعلم النشط فً تدرٌس مادة الفٌزٌاء، إضافة إلى إجراء بحوث 

 مستقبلٌة لدراسة أثر استراتٌجٌات التعلم النشط فً تنمٌة التفكٌر اإلبداعً لدى الطلبة.  

هدفت إلى التعرؾ إلى فاعلٌة استخدام استراتٌجٌتً تعلم نشط، فً خفض أعراض دراسة  (،2015كما أجرت البصٌر وأبو هدرة )

النشاط الزابد وتحسٌن التحصٌل الدراسً لدى عٌنة من التلمٌذات ذوات صعوبات التعلم مفرطات النشاط فً المدرسة، وبلؽت عٌنة 

ختٌارهن بالطرٌقة العمدٌة، وقد استخدمت الباحثتان المنهج ( تلمٌذات من المدرسة االبتدابٌة الرابعة والعشرٌن بالدمام ثم ا6الدراسة )

التجرٌبً، واعتمدتا على خمسة أدوات )االختبار التشخٌصً فً الرٌاضٌات، واالختبار التشخٌصً فً اللؽة العربٌة، وقابمة 



التعلم النشط(، وأظهرت أعراض اضطراب نقص االنتباه وفرط الحركة، واختبار بٌنٌه، وبرنامج تدرٌسً قابم على استراتٌجٌات 

الدراسة فاعلٌة التعلم النشط فً خفض أعراض النشاط الزابد وتحسن مستوى التحصٌل الدراسً لدى عٌنة من التلمٌذات ذوات 

صعوبات التعلم مفرطات النشاط، وأسفرت الدراسة عن عدد من التوصٌات، ومن أهمها: ضرورة اهتمام مخططً المناهج للمرحلة 

ٌكون تخطٌط المنهج قابماً على تحوٌل الدور التقلٌدي للمعلم إلى الدور النشط، وإجراء المزٌد من البحوث والدراسات  االبتدابٌة بأن

 حول االستراتٌجٌات التً ٌمكن تطبٌقها مع األطفال ذوي صعوبات التعلم مفرطً النشاط.

العصؾ الذهنً فً تدرٌس الرٌاضٌات ودورة فً  (، دراسة هدفت إلى التعرؾ إلى فاعلٌة استخدام أسلوب2015وأجرى الفرهود )

( طالباً فً الصؾ األول اإلعدادي من طالب مدرسة الزالق االبتدابٌة 54تنمٌة مهارات التفكٌر الناقد، وبلؽت عٌنة الدراسة )

لمهارات التفكٌر واإلعدادٌة فً مملكة البحرٌن موزعٌن بالتساوي على مجموعتٌن تجرٌبٌة وضابطة، وقد اعتمد الباحث اختباراً 

الناقد مكوناً من خمسة اختبارات منفصلة )اختبار معرفة االفتراضٌات، واختبار التفسٌر، واختبار تقوٌم المناقشات، واختبار 

االستنباط، واختبار االستنتاج(، وأظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن نتابج الطلبة لصالح المجموعة التجرٌبٌة، 

 ت الدراسة عن عدد من التوصٌات تدعو إلى االهتمام بتوظٌؾ أسلوب العصؾ الذهنً أثناء التدرٌس.وقد أسفر

دراسة هدفت إلى استقصاء أثر استخدام استراتٌجٌات التعلم النشط فً تدرٌس مقرر  (،2016) وأخٌراً أجرى األكوع وآخرون

لباً فً المستوى الرابع من طالب قسم الهندسة الطبٌة الحٌوٌة فً ( طا40األجهزة الطبٌة على تحصٌل الطلبة، وبلؽت عٌنة الدراسة )

جامعة العلوم والتكنولوجٌا الٌمنٌة موزعٌن بالتساوي على مجموعتٌن ضابطة وتجرٌبٌة، وقد استخدم الباحثون اختباراً تحصٌلٌاً 

الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصابٌة ( فقرة تمت صٌاؼته على هٌبة اختٌار من متعدد وملء الفراؼات، وأظهرت 30مكوناً من )

بٌن نتابج الطلبة لصالح المجموعة التجرٌبٌة، وأسفرت الدراسة عن عدد من التوصٌات، ومن أهمها: إعادة تطوٌر مناهج قسم 

 الهندسة الطبٌة الحٌوٌة بحٌث ٌتضمن استراتٌجٌات التعلم النشط.

 مدى االستفادة من الدراسات السابقة:

ت السابقة حول استراتٌجٌات التعلم النشط، فقد تناول بعضها األثر فً حٌن تناول بعضها اآلخر الفاعلٌة، وبالنظر إلى تباٌنت الدراسا

نتابج بعض تلك الدراسات نجد أنها اتفقت على أهمٌة استخدام استراتٌجٌات التعلم النشط فً التدرٌس، وتشابهت الدراسة الحالٌة مع 

ستخدام استراتٌجٌات التعلم النشط، إال أنها اختلفت عن سابقاتها فً مجتمع الدراسة، واالستراتٌجٌات الدراسات السابقة فً أهمٌة ا

التً تناولتها مقارنًة باالستراتٌجٌات التً تناولتها الدراسات السابقة، كما أن الُمالَحظ قلة الدراسات التً تناولت أثر استخدام 

الجامعات السعودٌة؛ وبالذات فً كلٌات التربٌة، وأتت الدراسة الحالٌة للكشؾ عن أثر  استراتٌجٌات التعلم النشط على التحصٌل فً

 استخدام استراتٌجٌات التعلم النشط )التعلم التعاونً، والعصؾ الذهنً(، على تحصٌل طالب كلٌة التربٌة فً جامعة شقراء.

 

 الطرٌقة واإلجراءات

باإلضافة إلى وصؾ مجتمع الدراسة وعٌنتها واألدوات المستخدمة فً الدراسة،  تتضمن وصفاً إلجراءات الدراسة التً تم اتباعها،

 وكٌفٌة التحقق من صدقها وثباتها، كما تتناول المعالجة اإلحصابٌة التً اُستخدمت فً تحلٌل البٌانات واستخالص النتابج. 

 منهج الدراسة

أهدافها، وقد تم بشكل قصدي اختٌار شعبتٌن من ُشعب مقرر المدخل اتبعت الدراسة المنهج شبه التجرٌبً لمناسبته لطبٌعة الدراسة و

إلى التدرٌس؛ كعٌنة للدراسة، وتلى ذلك اختٌار بشكل عشوابً ألحد الشعبتٌن لتصبح تجرٌبٌة، واألخرى ضابطة، وتم تطبٌق اختبار 

طٌط التدرٌس، وكفاٌات تنفٌذ التدرٌس، قبلً على كٍل منهما، وقد درست المجموعة التجرٌبٌة موضوع كفاٌات التدرٌس )كفاٌات تخ

وكفاٌات تقوٌم التدرٌس(، باستخدام استراتٌجٌتٌن من استراتٌجٌات التعلم النشط )التعلم التعاونً، والعصؾ الذهنً(، أما المجموعة 

قٌاس أثر استخدام الضابطة فقد تم تدرٌسها بالطرٌقة المعتادة، وبعد انتهاء التجربة تم تطبٌق اختبار بعدي على المجموعتٌن ل

 استراتٌجٌات التعلم النشط على تحصٌل طالب كلٌة التربٌة فً جامعة شقراء. 

 مجتمع الدراسة وعٌنتها

/ 1437تكّون مجتمع الدراسة الحالٌة من جمٌع طلبة كلٌة التربٌة بشقراء للفصل الدراسً األول من العام الدراسً  مجتمع الدراسة:

 ( طالب وطالبة، حسب احصابٌة شؤون الطالب فً الكلٌة. 1451والبالػ عددهم ) هـ )فترة إجراء الدراسة(،1438



تم اختٌار عٌنة الدراسة قصدٌاً من طالب كلٌة التربٌة بشقراء، وتحدٌداً شعبتٌن من ُشعب مقرر المدخل إلى التدرٌس،  عٌنة الدراسة:

(، والثانٌة 2( طالب من طالب الشعبة رقم )19تجرٌبٌة )( طالباً، وتتوزع عٌنة الدراسة على مجموعتٌن، األولى 38ومجموعهم )

 (. 54( طالب من طالب الشعبة رقم )19ضابطة )

(؛ 54(؛ وتم تدرٌسها بالطرٌقة العادٌة، والمجموعة التجرٌبٌة وتمثلها شعبة رقم )2المجموعة الضابطة وتمثلها شعبة رقم ) التجانس:

تٌجٌات التعلم النشط )التعلم التعاونً، والعصؾ الذهنً(، كما تم إجراء التجربة وتم تدرٌسها باستخدام استراتٌجٌتٌن من استرا

(، فً الفصل الدراسً السابق للفصل الذي تم اجراء الدراسة فٌه، وجمٌعهم طالب المستوى 91االستطالعٌة على الشعبة رقم )

لدراسة متجانس تقرٌباً، كما أن المستوى االقتصادي الرابع من طالب كلٌة التربٌة بشقراء )بنٌن(، لذلك فالعمر الزمنً ألفراد ا

 واالجتماعً متجانس إلى حٍد ما كونهم فً نفس الكلٌة.

 أداتا الدراسة: 

 اعتمد الباحث أداتٌن لهذه الدراسة؛ كما ٌلً:

علم النشط من مقرر وتتمثل فً دلٌل عضو هٌبة التدرٌس الخاص بتدرٌس موضوع كفاٌات التدرٌس باستخدام الت أوالً: اداة تعلٌمٌة:

 المدخل إلى التدرٌس، وقد تم اعداده وفق اآلتً:

 (.2015المرجع الربٌس: وفق توصٌؾ المقرر تم اعتماد كتاب مدخل إلى التدرٌس المشار الٌه فً المراجع )الخلٌفة ومطاوع، 

التدرٌس، وكفاٌات تقوٌم التدرٌس(؛ تحدٌد المادة التعلٌمٌة: موضوع كفاٌات التدرٌس )كفاٌات تخطٌط التدرٌس، وكفاٌات تنفٌذ 

 المتمثل فً الفصل السادس من المرجع الربٌس.

 األهداؾ المتعلقة بموضوع كفاٌات التدرٌس. - ت

 المحاضرات الالزمة لتؽطٌة موضوع كفاٌات التدرٌس. - ث

 نً(.عرض محتوى كل محاضرة موضحاً فٌه االستراتٌجٌة المناسبة )التعلم التعاونً، والعصؾ الذه - ج

 تحدٌد األنشطة فً صورة أوراق عمل توزع على الطالب فً كل محاضرة.  - ح

 : وتتمثل باختبار تحصٌلً، وقد تم إعداده وفقاً للخطوات اآلتٌة:ثانٌاً: أداة قٌاسٌة

ٌات التعلم تحدٌد الهدؾ من االختبار: قٌاس تحصٌل طالب المجموعتٌن الضابطة والتجرٌبٌة من أجل معرفة أثر استخدام استراتٌج

 النشط فً تدرٌس مقرر المدخل إلى التدرٌس على تحصٌل طالب كلٌة التربٌة فً جامعة شقراء.

 إعداد جدول الوزن النسبً للمحتوى.

 إعداد جدول الوزن النسبً لألهداؾ.

 إعداد جدول المواصفات المبنً على الجدولٌن السابقٌن.

الختبار وفق جدول المواصفات، وقد ضم االختبار بصورته النهابٌة عشرٌن صٌؽة االختبار وطرٌقة تصحٌحه: تم إعداد فقرات ا

فقرة من نوع االختٌار من متعدد بواقع ثالثة بدابل لكل فقرة تتضمن إجابة واحدة صحٌحة؛ وخصص لها عالمة واحدة فقط، فً حٌن 

 .( عالمة20خصص لإلجابة الخاطبة صفر، لذلك تراوحت عالمات االختبار بٌن )صفر إلى 

 صدق أداتً الدراسة:

 الصدق الظاهري لألداتٌن:

تم عرض أداتً الدراسة )التعلٌمٌة، والقٌاسٌة( بصورتهما األولٌة على مجموعة محكمٌن من المتخصصٌن فً المناهج وطرق 

طلوبة، كما التدرٌس من أساتذة الجامعات، للتأكد من سالمتهما وشمولٌتهما وموضوعٌتهما، ومدى قدرتهما على قٌاس السمات الم

 تمت مراجعة وقت وتعلٌمات االختبار، وفً ضوء آرابهم تم إعداد أداتً هذه الدراسة بصورتهما النهابٌة. 



 صدق االتساق الداخلً لألداة القٌاسٌة:

ة إلجراء تم إٌجاد معامالت االرتباط بٌن معدل كل عبارة والمعدل الكلً لألداة القٌاسٌة )االختبار(، وكانت جمٌع المعامالت مناسب

 الدراسة.  

   ثبات أداة الدراسة:

( طالب، 23(، وتضم )91تم إجراء االختبار على عٌنة استطالعٌة من خارج المجموعتٌن )التجرٌبٌة والضابطة(، تمثل الشعبة رقم )

(، وقد أُعٌد هـ )الفصل الدراسً السابق إلجراء الدراسة1437/ 1436وكان ذلك فً الفصل الدراسً الثانً من العام الدراسً 

( والذي ٌدل على 0.78تطبٌق االختبار مرة أخرى بعد أسبوعٌن، ثم بعد ذلك تم حساب معامل االرتباط بٌن االختبارٌن حٌث كان )

 أن هناك ثباتاً ألداة االختبار.

 مرحلة التنفٌذ:

وكفاٌات تنفٌذ التدرٌس، وكفاٌات تدرٌس المجموعتٌن )الضابطة والتجرٌبٌة( موضوع كفاٌات التدرٌس )كفاٌات تخطٌط التدرٌس، 

 تقوٌم التدرٌس( من مقرر المدخل إلى التدرٌس.

 استخدام استراتٌجٌتٌن من استراتٌجٌات التعلم النشط )العصؾ الذهنً، والتعلم التعاونً( فً تدرٌس المجموعة التجرٌبٌة. 

 تدرٌس المجموعة الضابطة بالطرٌقة المعتادة.

 ( ساعة؛ ساعتٌن فً األسبوع. 12ابٌع، بواقع )تدرٌس المجموعتٌن لمدة ستة أس

 مراعاة الزمن فً تنفٌذ التجربة، بحٌث تم البدء فً تدرٌس المجموعتٌن معاً، كما تم االنتهاء من تدرٌسهما معاً.

 قام الباحث )أستاذ المقرر( بإجراء االختبار التحصٌلً للمجموعتٌن )الضابطة والتجرٌبٌة(.

 ( برصد درجات الطالب وتفرٌػ البٌانات تمهٌداً لمعالجتها إحصابٌاً.قام الباحث )أستاذ المقرر

 متؽٌرات الدراسة:

 : أسلوب التدرٌس، وٌتكون من:المتؽٌرات المستقلة

 استراتٌجٌتا التعلم التعاونً والعصؾ الذهنً.

 الطرٌقة المعتادة فً التدرٌس.

 التحصٌل فً مقرر المدخل إلى التدرٌس. لمتؽٌرات التابعة:ا

 ط المتؽٌرات الدخٌلة:ضب

( لمعرفة T-testللتأكد من درجة تجانس وتكافؤ المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة قبل تطبٌق التجربة استخدم الباحث اختبار "ت" )

 ( ٌوضح ذلك.1داللة الفرق بٌن متوسطات أفراد المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً االختبار التحصٌلً، والجدول رقم )

 ((1جدول 

( للفروق بٌن متوسطً درجات طالب المجموعتٌن التجرٌبٌة T-testلمتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة وقٌم "ت" )ا

 والضابطة فً التطبٌق القبلً لالختبار التحصٌلً

االنحراؾ  المتوسط العدد المجموعة

 المعٌاري

 حجم األثر مستوى الداللة قٌمة "ت"

 0.001 0.417 0.224 3.90 8.32 19 التجرٌبٌة



 3.32 8.05 19 الضابطة

( أن المتوسطات الحسابٌة لدرجات طالب المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً التطبٌق القبلً متقاربة؛ 1ٌتضح من خالل الجدول )

متوسط الحسابً (، فً حٌن بلػ ال3.90( واالنحراؾ المعٌاري )8.32إذ بلػ المتوسط الحسابً القبلً لطالب المجموعة التجرٌبٌة )

(؛ وحجم األثر 0.224(، كما ٌتضح أن قٌمة "ت" )3.32( واالنحراؾ المعٌاري )8.05القبلً لطالب المجموعة الضابطة )

( وهو صؽٌر جداً؛ مما ٌؤكد عدم وجود فروق دالة إحصابٌاً بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً التطبٌق القبلً 0.001)

 لى تكافؤ المجموعتٌن تقرٌباً قبل إجراء التجربة. لمقٌاس التحصٌل؛ ما ٌشٌر إ

 المعالجة اإلحصابٌة

( فً تنفٌذ المعالجات اإلحصابٌة اآلتٌة: المتوسطات الحسابٌة، واالنحرافات المعٌارٌة، SPSSاستخدم الباحث البرنامج اإلحصابً )

 ٌل مجموعات الدراسة.( لمعرفة داللة الفروق بٌن المتوسطات فً تحصT-testإضافة إلى اختبار "ت" )

 النتابج ومناقشتها

النتابج المتعلقة بسؤال الدراسة: ما أثر استخدام استراتٌجٌتً التعلم التعاونً والعصؾ الذهنً لتدرٌس مقرر المدخل إلى التدرٌس فً 

 تحصٌل طالب كلٌة التربٌة بشقراء فً جامعة شقراء؟

فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطً درجات طالب المجموعتٌن التجرٌبٌة  لإلجابة عن سؤال الدراسة ولمعرفة إذا ما كانت هناك

والضابطة فً االختبار التحصٌلً فً التطبٌق البعدي، تم حساب المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة وقٌم "ت" للفروق بٌن 

 ( ٌوضح ذلك.2بار التحصٌلً، والجدول رقم )متوسطً درجات طالب المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً التطبٌق البعدي لالخت

 ((2جدول 

( للفروق بٌن متوسطً درجات طالب المجموعتٌن التجرٌبٌة T-testالمتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة وقٌم "ت" )

 والضابطة فً التطبٌق البعدي لالختبار التحصٌلً 

االنحراؾ  المتوسط العدد المجموعة

 المعٌاري

 حجم األثر توى الداللةمس قٌمة "ت"

 2.73 15.58 19 التجرٌبٌة
5.77 0.043 0.480 

 1.70 11.32 19 الضابطة

( وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن متوسطً درجات طالب المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً 2ٌتضح من خالل الجدول )

إذ بلػ المتوسط الحسابً لدرجات طالب المجموعة التجرٌبٌة  التطبٌق البعدي لالختبار التحصٌلً لصالح المجموعة التجرٌبٌة؛

( 11.32(، فً حٌن بلػ المتوسط الحسابً البعدي لدرجات طالب المجموعة الضابطة )2.73( واالنحراؾ المعٌاري )15.58)

 تقدٌر مستوٌات ٌؾتصن ( وهذا ٌعنً أنه كبٌر وفق0.480) (، وحجم األثر5.77(، وكانت قٌمة "ت" )1.70واالنحراؾ المعٌاري )

إحصابٌة بٌن متوسطً درجات طالب المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً التطبٌق البعدي  داللة ذات فروق توجد وعلٌه األثر، 

 لالختبار التحصٌلً لصالح المجموعة التجرٌبٌة.

ضابطة ازداد بشكل عام فً (، ٌمكن القول إن متوسط درجات طالب المجموعتٌن التجرٌبٌة وال2(، )1وبمالحظة الجدولٌن )

االختبار البعدي عن االختبار القبلً، إال أن مقدار الزٌادة فً متوسط درجات طالب المجموعة التجرٌبٌة كان أكبر من مقدار الزٌادة 

فً فً متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة، وهذا ٌعنً وجود أثر الستخدام استراتٌجٌتً التعلم التعاونً، والعصؾ الذهنً، 

التحصٌل الدراسً فً تدرٌس مقرر المدخل إلى التدرٌس لدى طالب كلٌة التربٌة بشقراء، ولصالح المجموعة التجرٌبٌة، وقد ٌعزى 

ذلك إلى أن استخدام استراتٌجٌات التعلم النشط )التعلم التعاونً، والعصؾ الذهنً( فً تدرٌس المجموعة التجرٌبٌة ساعد فً الرفع 

استذكار المعلومات، وربطها مع بعضها البعض ضمن شبكة مفاهٌمٌة، مما أدى إلى تعبٌر الطالب عن من قدرة الطالب على 

أفكارهم، وربط تعلمهم الجدٌد بما ٌمتلكونه من تعلم سابق، باإلضافة إلى تنمٌة اتجاهاتهم نحو حل المشكالت بمواجهتها وتحلٌلها، 

ا بصورة أكثر فاعلٌة؛ من خالل استراتٌجٌة التعلم التعاونً، إضافة إلى تنمٌة األمر الذي استثار رؼبة الطالب فً المعرفة وتوظٌفه

مهارات التفكٌر اإلبداعً؛ من خالل استخدام استراتٌجٌة العصؾ الذهنً، وهذا بدوره ساعد على رفع مستوى التحصٌل الدراسً 



وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن المجموعتٌن  (؛ التً أظهرت2011، أبو هدروس والفرالدٌهم، واتفقت هذه النتٌجة مع دراسة )

الضابطة والتجرٌبٌة فً مقٌاسً دافعٌة اإلنجاز والثقة بالنفس والتحصٌل الدراسً لصالح المجموعة التجرٌبٌة، التً تم تدرٌسها 

ابٌة بٌن نتابج (؛ التً أظهرت وجود فروق ذات داللة إحص2012 عشا وأخرٌات،بواسطة استراتٌجٌات التعلم النشط، ودراسة )

الطلبة فً الفاعلٌة الذاتٌة، والتحصٌل الدراسً، لصالح المجموعة التجرٌبٌة التً تم تدرٌسها بواسطة استراتٌجٌات التعلم النشط، 

؛ التً أظهرت أن أسالٌب التعلم النشط عززت احتفاظ المتعلمٌن بما تعلموه، من خالل األنشطة (Koksal & et, 2013)ودراسة 

(؛ التً أظهرت وجود فروق ذات داللة إحصابٌة بٌن نتابج الطلبة 2016لى التعلم النشط، ودراسة )األكوع وآخرون، القابمة ع

 لصالح المجموعة التجرٌبٌة، التً تم تدرٌسها بواسطة استراتٌجٌات التعلم النشط.

 التوصٌات والمقترحات 

 :فً ضوء ما توصلت إلٌه الدراسة من نتابج ٌوصً الباحث بما ٌلً

 توظٌؾ استراتٌجٌات التعلم النشط فً تدرٌس طالب التعلٌم الجامعً بدٌالً للطرق التقلٌدٌة.

 عقد دورات تدرٌبٌة ألساتذة الجامعات حول توظٌؾ استراتٌجٌات التعلم النشط فً التدرٌس.

 إجراء دراسات أخرى حول أثر استخدام استراتٌجٌات التعلم النشط األخرى.
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