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الملخص
استنادًا إلى قيمة التعلم النشط ،تهدف هذه الدراسة الى التعرف على مفهوم التعلم النشط ،التعرف على أهمية التعليم النشط في التحصيل
الدراسي للطالب ،التعرف على مفهوم التحصيل الدراسي للطلبة ،واخيراً .تقصي فاعلية التدريس باستخدام التعلم النشط .وتتمثل أهمية
الدراسة الحالية من جوهر الموضوع الذي تبحث عنه ،ألن البحث عن طريقة تدريس فعالة ال يزال يهيمن على عقول الباحثين ،ألن
طريقة التدريس هي الركيزة الرئيسية التي يعتمد على نجاح العملية التعليمية .إذا كان المنهج مناسبًا للدور التربوي ،يتم تحقيق األهداف
التربوية المنشودة ومن ثم التأثير على حل المشكالت المتعلقة بتنفيذ البرنامج ،وقلة إدراك تحصيل الطالب وحل المشكالت األخرى التي
يعاني منها المعلم .تنبع أهمية هذه الدراسة من مجموعة متنوعة من المبررات النظرية والعملية ،حيث تؤكد الدراسات األخيرة على دور
المتعلم كمتفاعل نشط وليس مستقبالً فقط ،في المعرفة التعليمية .غالبًا ما تؤكد أنماط التعلم الحديثة على دور المتعلم في تحمل المسؤولية
عن تعلمه ،وتقع هذه المسؤولية على عاتقه ،ويساهم تحمل هذه المسؤولية في تحسين قدرة المتعلم على استدعاء التجارب المحفوظة
وتتبع نجاحه والتقنيات المستخدمة في تعزيز عملية دمج الطالب في التعلم .وتطرقت الدراسة الى معرفة مفهوم التعلم النشط واهميته
وفوائده ،باإلضافة الى عرض دور المعلم والمتعلم في التعلم النشط وخطوات احداث هذا النوع من التعلم .ايضاً تطرقت الدراسة الي
بيان مفهوم التحصيل الدراسي مع توضيح أنواع وشروط تحقيق تحصيل دراسي عالي للمتعلمين.
الكلمات المفتاحية :التعليم النشط ،التحصيل الدراسي ،الصفوف األولية ،المعلم ،المتعلم ،العملية التربوية ،التفاعل ،األردن.
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The effect of the active learning strategy on the academic achievement of the first
three grades

Abstract
Based on the value of active learning, this study aims to identify the concept of active learning, to
identify the importance of active education in students' academic achievement, to understand the
concept of academic achievement of students, and finally. Investigate the effectiveness of teaching with
active learning. The importance of the current study is the essence of the topic you are looking for,
because the search for an effective teaching method still dominates the minds of researchers, because
the teaching method is the main pillar that depends on the success of the educational process. If the
curriculum is suitable for the educational role, the desired educational goals are achieved and then the
effect on solving problems related to the implementation of the program, lack of awareness of student
achievement and solving other problems that the teacher suffers from. Modern learning styles often
emphasize the learner’s role in taking responsibility for his learning, and this responsibility rests with
him, and this responsibility contributes to improving the learner’s ability to recall the saved experiences
and track his success and the techniques used to enhance the process of integrating students into
learning. The study touched on the knowledge of the concept of active learning, its importance and
benefits, in addition to presenting the role of the teacher and the learner in active learning and the steps
for making this type of learning. The study also touched upon the concept of academic achievement,
clarifying the types and conditions for achieving a high academic achievement for learners.

Key words: active education, academic achievement, elementary grades, teacher, learner, educational
process, interaction, Jordan.
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المقدمة:
يعتبرررر الرررتعلم المحررر الحقيقررري لكرررل عمليرررة تربويرررة ألنررره مرررا مرررن فعرررل تربررروي إال وينتظرررر منررره الحصرررول علرررى ت يررررات فررري سرررلوك
المرررتعلم علرررى شرررتى المسرررتويات المعرفيرررة والوجدانيرررة والحسرررية فحصرررول المرررتعلم علرررى مقررردار معرررين مرررن المعرفرررة مررررتبط بمررردى
توافق المقرر الدراسي مع ميول ورغبات التالميذ وبالبيداغوجية التعليمية وبالجو الدراسي والظروف المحيطة المناسبة.
يقرررع علررري عررراتق النظرررام التربررروي العمرررل المسرررتمر مرررن أجرررل تطررروير المجتمعرررات وإيجررراد األفرررراد القرررادرين علررري االبتكرررار واإلبرررداع،
حيرررث أن مسرررتقبل التربيرررة فررري الررروطن العربررري رهرررن باالرتقررراء بمسرررتوي المعلرررم والنهررروض بمهنرررة التعلررريم ،إذ يشرررهد العرررالم ابتكرررارا
فرررري مختلررررا مجرررراالت الحيررررا كالتكنولوجيررررا ،واالتصرررراالت والمعلومررررات ،وأثرررربح التحرررردي واضررررحا للفرررررد مررررن حيررررث اكتسررررابه
للمعررارف ،والمهررارات ،والقررريم ،والمبررادك التررري تمكنرره مرررن مواكبررة هرررذا التطررور ،لررم يعرررد يكررا أن يرررتقن المعلررم المرررادة العلميررة التررري
تدرسها ،بل أثبح عليه أن يكون موجها ومحفزا لتعليم المتعلمين(.األحمد)5002 ،
وبسررربذ هرررذا الررردور الهرررام للنظرررام التربررروي فقرررد ركرررز االهتمرررام علرررى أسررراليذ الرررتعلم والتعلررريم ،وإعطائهرررا القررردر األكبرررر مرررن االهتمرررام
مرررن أجرررل أن تتحقرررق األهرررداف ،ممرررا سررراعد فررري ظهرررور اتجاهرررات حديثرررة فررري أسررراليذ التعلررريم ،وتعرررد مفررراهيم الصرررا النشرررط والرررتعلم
النشط من أبرز هذه االتجاهات التدريسية الحديثة( .الشوبكشي)5002،
ومررن أجررل أن يكررون الطالررذ عنصرررا نشررطا فعرراال ،فذنرره البررد مرررن األخررذ بمبررادك البنائيررة الترري تركررز علررى أن الررتعلم عمليررة نشرررطة
وغرضرررية ومسرررتمرة ،ويتضرررمن العمرررل النشرررط مرررن جانرررذ المرررتعلم فررري تكررروين أو إعرررادة بنررراء معرفتررره ،فعنررردما يشرررجع الطلبرررة علرررى
المشرراركة فرري األنشررطة الترري تررؤدي بهررم إلررى المناقشررة وطرررح األسررللة والتوضرريحات الخاثررة بمحترروي المقرررر ،فررذل يسرراعد فرري
تنميررة قرردرات التفكيررر لررديهم بجانررذ االحتفرراظ بررأكبر قرردر مررن المعلومررات ،ولكرري يحرردث الررتعلم فرري الصررا النشررط البررد مررن ترروافر
بيلة تعلم نشطة( .محمد)5002 ،
ولرررذل فرررذن إدارة العمليرررة التعليميرررة التعلغميرررة تقضررري بت ييرررر دور المعلرررم ت ييرررراً جرررذريا ً والررردخول بم رررامرة الشرررراكة مرررع المرررتعلم،
شررراكة ال تنحصررر فرري الصررا بررل تطررال خبرررة المررتعلم كلغهررا .لررذل فررالمعلم ينهررل لرريس مررن علمرره فقررط ليرردير هررذه العمليررة التأهيليررة،
بل أيضا ً من كل مصدر معلومات ممكن يسمح للمتعلم أن يدخل في الشراكة المرجوة.
وفررري ضررروء االنفجرررار المعلومررراتي الهائرررل الرررذي نالحظررره هرررذه األيرررام ،فرررذن ذلررر يتطلرررذ تطررروير طريقرررة للرررتعلم تشرررجع الطلبرررة علرررى
تحمررل المسررؤولية فرري التعامررل مررع هررذا الكررم الالمحرردود مررن المعررارف ،والررذي ال يكررون ناجحررا ً إال بررالتعلم النشررط الررذي يركررز علررى
مبرردأ الرررتعلم بالعمرررل والتشرررجيع علرررى الرررتعلم العميرررق الرررذي يسررراعد الطالررذ فررري فهرررم المرررادة التعليميرررة بشررركل أفضرررل ،ويتوقرررع أن يكرررون
قرررادراً علرررى شررررحها أو توضررريحها بكلماتررره الخاثرررة ،ويطررررح األسرررللة المختلفرررة ،ويجيرررذ عرررن أسرررللة المعلرررم ،ويعمرررل جاهرررداً علرررى
حرررل المشررركالت المتنوعرررة بعرررد التعامرررل بفعاليرررة معهرررا والوثرررول إلرررى تعميمرررات مفيررردة واتخررراذ قررررارات بشرررأنه.

& Carroll

))Leander, 2001
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ويضرريا بعرررن المناثرررين للرررتعلم النشرررط أهميررة أخررررى ،تتمثررل فررري أن األنشرررطة الكثيرررة التررري يعتمررد عليهرررا هرررذا النرروع مرررن الرررتعلم
تقلرررل مرررن األنشرررطة التعلميرررة السرررلبية مثرررل اإلثررر اء السرررلبي ،وأخرررذ وتررردوين المالحظرررات طيلرررة وقرررت الحصرررة ،وذلررر بشررركل يثيرررر
دافعيتهم للتعلم واالن ماس فيها.
وإذا كررران الرررتعلم النشرررط ضرررروريا ً ومهمرررا ً للطالرررذ ،فهرررو كرررذل بالنسررربة للمعلرررم ،حيرررث يسررراعده علرررى اختيرررار النتاجرررات واألسرررللة مرررن
مسرررتو يات متفاوترررة فررري الصرررعوبة كررري تراعررري مرررا برررين المتعلمرررين مرررن فررررول فرديرررة ،ويقررردم لهرررم المسررراعدة والنصرررح واإلرشررراد فررري
الوقرررت المناسرررذ .كمرررا يمثرررل الرررتعلم النشرررط لكررر مل مرررن الطالرررذ والمعلرررم مجررراالً للتسرررلية والمتعرررة فررري العمرررل والتفكيرررر ،ويبعررردهم عرررن
الملل والرتابة في أنشطتهم اليومية)Shenker, et al, 1996). .

مشكلة الدراسة:
فررري ضرررروء مررررا يشررررير إليررره األدب التربرررروي والنفسرررري فرررري مجررررال الرررتعلم النشررررط مررررن أهميررررة التررردريذ للطلبررررة علررررى الررررتعلم النشررررط
وممارسرررة اسرررتراتيجياته مرررن خرررالل بررررامج تعرررد لرررذل  ،واسرررتناداً إلرررى نررردرة الدراسرررات التررري أجريرررت فررري هرررذا المجرررال ،وتقرررديراً مرررن
البررراحثين ألهميرررة تررردريذ الطلبرررة علرررى اسرررتراتيجيات الرررتعلم النشرررط ،فرررذن مشررركلة البحرررث تحرررددت فررري استقصررراء أثرررر اسرررتراتيجيات
التعلم النشط في تنمية الفاعلية الذاتي.

اسئلة الدراسة:
 ما العناثر األساسية للتعلم النشط؟
 ما مدي أهمية التعلم النشط لدي المعلمين والطالب؟
 ما أثر استراتيجية التعلم النشط في تنمية التحصيل الدراسي لدي طالب الصفوف الثالثة األولي؟

أهداف الدراسة:
تكمن أهداف هذه الدراسة في النقاط األتية:
 التعرف على مفهوم التعلم النشط.
 التعرف على أهمية التعليم النشط في التحصيل الدراسي للطالب.
 التعرف على مفهوم التحصيل الدراسي للطلبة.
 تقصي فاعلية التدريس باستخدام التعلم النشط.

أهمية الدراسة:
انطالق راً مررن أهميررة الررتعلم النشررط ،تررأتي أهميررة الدراسررة الحاليررة مررن طبيعررة الموضرروع الررذي تبحثرره ،إذ مررا يررزال البحررث عررن طريقررة
فاعلة للتدريس يش ل بال الباحثين ،فطريقة التدريس هي الركن األساسي الذي يعتمد عليه إلنجاح العملية التربوية،
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إذ إنرررره بمقرررردار مررررا تكررررون الطريقررررة مناسرررربة للموقررررا التعليمرررري ،تتحقررررق األهررررداف التربويررررة المنشررررودة ،وتررررؤثر مررررن ثررررم فرررري حررررل
المشررركالت المتعلقرررة بتطبيرررق المنهرررات الدراسررري ،وتررردني تحصررريل الطلبرررة ،وفررري حرررل المشررركالت األخررررى التررري قرررد تعتررررض طريرررق
المعلم.
وتنبرررع أهميرررة هرررذه الدراسرررة مرررن عررردد مرررن المبرررررات النظريرررة والعمليرررة ،حيرررث تؤكرررد االتجاهرررات الحديثرررة علرررى دور المرررتعلم فررري
العمليرررة التعليميرررة بعررردة نشرررطاً ،وفررراعالً ،ولررريس مسرررتقبالً ،أو متلقيرررا ً سرررلبيا ً مسرررتهلكا ً للمعرفرررة ،كمرررا تؤكرررد االتجاهرررات الحديثرررة فررري
الررتعلم علررى دور المررتعلم فرري تحمررل مسررؤولية تعلمرره ،وتقررع علررى عاتقرره هررذه المسؤوليررية وأن تبنرري هررذه المسؤوليررية يسررهم فرري زيررادة
قررردرة المتعلررريم علرررى استحضررريار الخبررررات المخزنرررة فررري الذاكررريرة ،ومراقبتررريه ألدائررره واالستراتيجيررريات المستخدمرررية التررريي تسهررريل
عمليية إدميات الطلبية فيي التعليم( .قطامي)5005 ،

مصطلحات الدراسة:
الرررتعلم النشرررط :طريقرررة تعلرررم وطريقرررة تعلررريم فررري فن واحرررد ،يشرررارك فيهرررا الطلبرررة فررري األنشرررطة والتمرررارين والمشررراريع المرثرررودة فررري
أثنررراء تررردريس مسرررال اإلرشررراد التربررروي ،مرررن خرررالل بيلرررة تعليميرررة غنيرررة متنوعرررة ،تسرررمح لهرررم باإلثررر اء اإليجرررابي ،والحررروار البنغررراء،
والمناقشررة الثريررة ،والتحليررل السررليم لكررل مررا يررتم قراءترره أو كتابترره أو طرحرره مررن فراء وقضررايا وموضرروعات ،بررين بعضررهم بعضرراً،
مرررع تشررررجيع مدرسررررهم لهررررم علررررى تحمرررل مسررررؤولية تعلرررريم أنفسررررهم بأنفسررررهم تحررررت إشررررافه الرررردقيق ،ودفعهررررم إلررررى تحقيررررق األهررررداف
الطموحة للمادة الدراسية ،والتي تركز على بناء الشخصية المتكاملة للمتعلم)Paulson, 2006) .
التحصرريل الدراسرري :هررو نرراتج مررا يتعلمرره الطالررذ بعررد فترررة زمنيررة مررن الدراسررة ،وقدرترره علررى اسررترجاع وفهررم وتطبيررق المحترروى
المرررتعلم ،مقاسرررا ً بالعالمرررة التررري حصرررل عليهرررا الطالرررذ علرررى اختبرررار تحصررريلي مرررن إعرررداد فريرررق البحرررث ،ومرررن نررروع االختيرررار مرررن
متعدد يقيس النتاجات المتوقع تحقيقها في مسال اإلرشاد التربوي.

الدراسات السابقة:
 .0دراسررررة السرررراعدي ( ،) 5000هرررردفت الدراسررررة إلرررري التعرررررف علرررري تحصرررريل طلبررررة الصررررا الثالررررث المتوسررررط فرررري مررررادة
الرياضررريات باسرررتخدام الرررتعلم النشرررط ،وأثرررر اسرررتخدام الرررتعلم النشرررط فررري الميرررل نحرررو دراسرررة الرياضررريات لطلبرررة الصرررا
الثالرررث المتوسرررط ،وأعرررد الباحرررث نررروعين مرررن الخطرررط التد ريسرررية ،األولررري للمجموعرررة الضرررابطة وفرررق الطريقرررة االعتياديرررة
والثانيررة للمجموعرررة التجريبيرررة التررري درسرررت علرري وفرررق اسرررتراتيجيات الرررتعلم النشرررط ،وقررد أعرررد الباحرررث أداترررين للبحرررث همرررا
االختبرررار التحصررريلي ومقيررراس الميرررل نحرررو الرياضررريات ،وقرررد أظهررررت نترررائج البحرررث وجرررود فررررل ذو داللرررة إحصرررائية فررري
االختبار التحصيلي وفي مقياس الميل نحو الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية.
 .5دراسرررة مرررداح ( ،) 5002حيرررث هررردفت الدراسرررة إلررري معرفرررة أثرررر اسرررتخدام الرررتعلم النشرررط فررري تحصررريل بعرررن المفررراهيم
الهندسرررية واالتجررراه نحرررو الرياضررريات لررردي تلميرررذات الصرررا الخرررامس االبتررردائي بمدينرررة مكرررة المكرمرررة ،وتحقيقرررا لهررردف
الدراسرررة اسرررتخدمت الباحثرررة منهجرررا شررربه تجريبررري حيرررث طبرررق البحرررث علررري عينرررة بلررر عرررددها ( )86تلميرررذة مرررن تلميرررذات
الصا الخامس االبتدائي بمدينة مكة المكرمة من مدرستين مختلفتين،
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اختيررررر منهمررررا فصررررلين اختيررررارا عشرررروائيا ،مثررررل أحرررردهما المجموعررررة التجريبيررررة ( )23تلميررررذة ،ومثررررل امخررررر المجموعررررة
الضررررابطة ( ،) 23وقررررد طبقررررت الدراسررررة البحررررث بالفصررررل الدراسرررري األول مررررن العررررام الدراسرررري ( )5002حيررررث قامررررت
الباحثرررة بتصرررميم أنشرررطة الرررتعلم وإعرررداد مصرررادر الرررتعلم وتهيلرررة بيلرررة الرررتعلم النشرررط ،ثرررم شررررعت فررري تررردريس المفررراهيم
الهندسرررية المحرررددة فررري وحررردة القيررراس والهندسرررية باسرررتخدام الرررتعلم النشرررط ،وقرررد أخضرررعت عينرررة البحرررث الختبرررار المفررراهيم
الهندسررررية المعررررد مررررن قبررررل الباحثررررة ولمقيرررراس االتجرررراه نحررررو الرياضرررريات ،باسررررتخدام برنررررامج الحررررزم اإلحصررررائية للعلرررروم
االجتماعيرررة ( ،)SPSSوأظهررررت النترررائج وجرررود فررررول ذات داللرررة إحصرررائية لررردي تلميرررذات الصرررا الخرررامس االبتررردائي
لصالح المجموعة التجريبية.
 .2دراسرررة مكرررارثي وأندرسرررون (Anderson & McCarthy)،2000

دراسرررة هررردفت إلرررى استقصررراء أثرررر الرررتعلم النشرررط

بأسرررراليبه المتنوعررررة بمررررا فيهررررا أسررررلوب لعررررذ األدوار الجمعرررري واألنشررررطة التعلميررررة التعاونيررررة كأسرررراليذ فاعلررررة فرررري تنويررررع
األنشرررطة التعليميرررة لطلبرررة الجامعرررات فررري مسررراقات التررراريا والعلررروم السياسرررية ،واستقصررراء تأثيرهرررا فررري زيرررادة التحصررريل
الدراسررري لطلبرررة الجامعرررات مقارنرررة مرررع أسررراليذ التررردريس االعتياديرررة .أظهررررت نترررائج الدراسرررة أن الطلبرررة الرررذين تعلمررروا
باسرررتخدام أ سررراليذ الرررتعلم النشرررط أحررررزوا نترررائج أفضرررل مرررن أقررررانهم الرررذين تعلمررروا باسرررتخدام أسررراليذ التررردريس االعتياديرررة
في االختبارات التحصيلية واختبارات تقييم األداء.
 .3دراسررررة ويلكرررره ((،5002

Wilke

هرررردفت إلررررى استقصرررراء أثررررر توظيررررا اسررررتراتيجيات الررررتعلم النشررررط فرررري التحصرررريل

الدراسررري وإثرررارة الدافعيرررة والفاعليرررة الذاتيرررة لطلبرررة جامعرررة أنجيلرررو فررري واليرررة تكسررراس األمريكيرررة فررري مسرررال الفسررريولوجيا
(علرررم وظرررائا األعضررراء) .اشرررتملت عينرررة الدراسرررة علرررى مجموعرررة تجريبيرررة ترررم تدريسرررها المسرررال مرررن خرررالل توظيرررا
اسرررتراتيجيات الرررتعلم النشرررط ومجموعرررة ضرررابطة ترررم تدريسرررها المسرررال ذاتررره مرررن خرررالل توظيرررا أسررراليذ التعلررريم االعتياديرررة
كأسررررلوب المحاضرررررة .ولتقيرررريم تررررأثير اسررررتراتيجيات الررررتعلم النشررررط علررررى أفررررراد الدراسررررة خضررررع أفررررراد الفلتررررين الختبررررار
تحصررريلي موحرررد فررري المسرررال ذاتررره .بينرررت نترررائج االختبرررار التحصررريلي أن نترررائج طلبرررة المجموعرررة التجريبيرررة كانرررت أفضرررل
بكثيرررر مرررن نترررائج طلبرررة المجموعرررة الضرررابط ة ،وكانرررت دافعيرررتهم للرررتعلم أفضرررل فررري أثنررراء تررردريس المسرررال ،وكرررانوا أكثرررر
فاعليرررة مرررن أقررررانهم فررري المجموعرررة الضرررابطة .أظهررررت نترررائج الدراسرررة وجرررود فروقرررات ذات داللرررة إحصرررائية فررري دافعيرررة
طلبررررة المجمرررروعتين التجريبيررررة والضررررابطة ،كمررررا بينررررت أن الطلبررررة فرررري المجمرررروعتين التجريبيررررة والضررررابطة كانررررت لررررديهم
اتجاهررات إيجابيرررة نحرررو الررتعلم النشرررط ،وأفرررادوا أن الررتعلم النشرررط يسررراعدهم فرري تعلرررم المسررراقات الجامعيررة بشررركل أفضرررل مرررن
أسلوب المحاضرة التقليدية.
 .2دراسررة تانرردوغان وأورهرران (. A, Orhan. & R, Tandogan (5002بدراسررة هرردفت إلررى استقصرراء أثررر توظيررا
أسررررلوب حررررل المشرررركالت المسررررتند إلررررى اسررررتراتيجيات الررررتعلم النشررررط علررررى التحصرررريل الدراسرررري لطلبررررة الصررررا السررررابع
األساسرري فرري إحرردى مرردارس اسررتنبول فرري تركيررا فرري مررادة العلرروم ومرردى فهمهررم للمفرراهيم العلميررة .اشررتملت عينررة الدراسررة
علررررى مجمرررروعتين إحررررداهما ضررررابطة واألخرررررى تجريبيررررة .تررررم ترررردريس أفررررراد المجموعررررة الضررررابطة باسررررتخدام طرائررررق
الترررردريس التقليديررررة فرررري حررررين تررررم ترررردريس طلبررررة المجموعررررة التجريبيررررة محترررروى المنهررررات ذاترررره باسررررتخدام أسررررلوب حررررل
المشررركالت المسرررتند إلرررى اسرررتراتيجيات الرررتعلم النشرررط .أظهررررت نترررائج الدراسرررة التررري اسرررتندت إلرررى االختبرررار التحصررريلي
الرررذي أجررررري علررررى المجمرررروعتين الضررررابطة والتجريبيررررة أن نتررررائج طلبررررة المجموعررررة التجريبيررررة فرررري االختبررررار التحصرررريلي
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كانرررت أعلرررى بكثيرررر مرررن أقررررانهم فررري المجموعرررة الضرررابطة تعرررزى إلرررى طرائرررق التررردريس المسرررتخدمة .كمرررا أظهررررت نترررائج
الدراسرررة أن لتوظيرررا أسرررلوب حرررل المشررركالت المسرررتند إلرررى اسرررتراتيجيات الرررتعلم النشرررط أثرررر كبيرررر فررري تحسرررين مسرررتوى
التحصررريل الدراسررري للطلبرررة وتحسرررين اتجاهررراتهم نحرررو مرررادة العلررروم .كمرررا بينرررت الدراسرررة أن توظيرررا اسرررتراتيجيات الرررتعلم
النشط ساهم بشكل كبير في تحسين فهم الطلبة للمفاهيم العلمية.

اإلطار النظري:
الفصل األول :التعلم النشط.
 مفهوم التعلم النشط.
 أهمية التعلم النشط.
 مبادك التعلم النشط.
 فوائد التعلم النشط.
 دور المعلم والمتعلم في التعلم النشط.
 خطوات حدوث التعلم النشط.
 التعلم النشط والتعليم الفعال.
 مقارنة بين التعلم النشط والتعليم العادي.
الفصل الثاني :التحصيل الدراسي.
 مفهوم التحصيل الدراسي.
 أنواع التحصيل الدراسي.
 شروط التحصيل الدراسي.
 خصائص التحصيل الدراسي.


الفصل األول :التعلم النشط.

 مفهوم التعلم النشط.
عرررف الررتعلم النشررط بأنرره طريقررة لررتعلم الطلبررة بشرركل يسررمح لهررم بالمشرراركة الفاعلررة فرري األنشررطة الترري تررتم داخررل ال رفررة الصررفية،
بحيرررث تأخرررذهم تلررر المشررراركة إلرررى مرررا هرررو أبعرررد مرررن الررردور االعتيرررادي للطالرررذ الرررذي يقررروم بتررردوين المالحظرررات إلرررى الررردور الرررذي
يأخرررذ زمرررام المبرررادرة فررري األنشرررطة المخت لفرررة مرررع زمالئررره خرررالل العمليرررة التعليميرررة التعلميرررة داخرررل غرفرررة الصرررا ،علرررى أن يتمثرررل
دور المعلررررم هنررررا فرررري أن يحاضررررر بدرجررررة أقررررل وأن يوجرررره الطلبررررة إلررررى اكتشرررراف المررررواد التعليميررررة الترررري تررررؤدي إلررررى فهررررم المررررنهج
الدراسررري بدرجرررة أكبرررر ،بحيرررث تشرررمل فعاليرررات الرررتعلم النشرررط مجموعرررة مرررن تقنيرررات أو أسررراليذ تررردريس متنوعرررة مثرررل اسرررتخدام
مناقشات المجموعات الص يرة ،ولعذ األدوار المختلفة ،وعمل المشاريع البحثية المتنوعة،
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وطرررح األسررللة بمسررتوياتها المتعررددة وال سرريما السررابرة منهررا ،بحيررث يررتم تشررجيع الطلبررة علررى تعلرريم أنفسررهم بأنفسررهم تحررت إشرررراف
معلمهم(Lorenzen, 2006). .
كمرررا أنررر ه عررررف بأنررره بيلرررة التعليميرررة التررري تتررريح للطلبرررة التحررردث واإلثررر اء الجيرررد والقرررراءة والكتابرررة والتأمرررل العميرررق ،وذلررر مرررن
خررررالل اسررررتخدام تقنيررررات وأسرررراليذ متعررررددة مثررررل حررررل المشرررركالت ،والمجموعررررات الصرررر يرة ،والمحاكرررراة ،ودراسررررة الحالررررة ،ولعررررذ
الدور وغيرها من األنشطة التي تتطلذ من الطلبة تطبيق ما تعلموه في عالم الواقع(Myers, 1993) .
كمرررا ينظرررر إلرررى الرررتعلم النشرررط علرررى أنررره عمليرررة إشررر ال الطلبرررة بشررركل نشرررط ومباشرررر فررري عمليرررة الرررتعلم وال سررريما مرررن حيرررث القرررراءة
والكتابرررة والتفكيرررر والتأمرررل ،حيرررث يقومرررون بعمليرررات المشررراركة والتطبيرررق بررردالً مرررن االقتصرررار علرررى عمليرررة اسرررتقبال المعلومرررات
بأشكالها المختلفة )(Felder,1997
كمررا أنرره نشرراط يقرروم برره المررتعلم فرري ال رفررة الصررفية غيررر اإلثرر اء السررلبي لمررا يقولرره المعلررم داخررل المحاضرررة ،بحيررث يشررمل برردالً
مرررن ذلررر اإلثررر اء اإليجرررابي الرررذي يسررراعدهم علرررى فهرررم مرررا يسرررمعونه ،وكتابرررة أهرررم األفكرررار الرررواردة فيمرررا يطررررح مرررن أقررروال أو فراء
أو شرررروحات ،والتعليرررق أو التعقيرررذ عليهرررا ،والتعامرررل مرررع تمرررارين المجموعرررات وأنشرررطتها بشررركل يرررتم فيهرررا تطبيرررق مرررا تعلمررروه فررري
مواقا حياتية مختلفة ،أو حل المشكالت اليومية المتنوعة (Paulson, 2006).
 أهمية التعلم النشط.
أن أهميررررة الررررتعلم النشررررط تظهررررر مررررن النتررررائج اإليجابيررررة الترررري يحرررردثها المررررتعلم مررررن خررررالل اكتسررررابه للمعرفررررة وتنميررررة المهررررارات
واالتجاهرررات وقرررد أورد مجموعرررة مرررن نترررائج األبحررراث والتررري تررردل علرررى أميرررة الرررتعلم النشرررط ومنهرررا تظهرررر أهميرررة الرررتعلم النشرررط فررري
زيرررادة التفاعرررل داخرررل الصرررا ،وتنميرررة اتجاهرررات إيجابيرررة لررردي الطرررالب نحرررو المرررادة التعليميرررة ،وزيرررادة نسررربة اسرررتبقاء المعلومرررة،
وتنمية مهارات التفكير المختلفة ،وزيادة تحصيل الطلبة ،وتدعيم الثقة بين المتعلم والمعلم( .جيران)5005 ،
 مبادئ التعلم النشط.
تتشكل مبادك التعلم النشط فيما يلي:
 .0التعلم النشط هو الذي يشجع التفاعل بين المعلم والمتعلمين ،فيجعلهم يفكرون في قيمهم وخططهم المستقبلية.
 .5يشرررجع الررررتعلم النشررررط علررري التعرررراون بررررين المتعلمرررين ،حيررررث أن الررررتعلم يتعرررزز بصررررورة أكبررررر عنررردما يكررررون علرررري شرررركل
جماعي.
 .2يشرررجع الرررتعلم النشرررط علرررى النشررراط ،حيرررث وجرررد أن المتعلمرررين ال يتعلمرررون إال مرررن خرررالل اإلنصرررات وكتابرررة المرررذكرات،
وإنما من خالل التحدث والكتابة عما يتعلمون وربطها بخبراتهم السابقة ،بل وتطبيقها في حياتهم اليومية.
 .3يقرررردم ت ذيررررة راجعررررة سررررريعة ،فررررالمتعلمون بحاجررررة إلررررى أن يتررررأملوا فيمررررا تعلمرررروه ومررررا يجررررذ أن يتعلمرررروه وتحديررررد مررررا ال
يعرفونه.
 .2التعلم النشط هو الذي يضع توقعات عالية ألداء المتعلمين ،ألن ذل يساعد المتعلمين على محاولة تحقيقها.
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لررذل فررذن مبررادك الررتعلم النشررط فرري الخبرررات المألوفررة تعررد جسررور للخبرررات الجديرردة (نقررل التعلرريم) ،وتطبيررق المفرراهيم علررى مشرركلة
(الممارسررررة) ،والتفكيررررر الناقررررد والعمررررل اإلبررررداعي (حررررل المشرررركلة) ،والموازنررررة (لتثبيررررت المررررألوف) ،والنشرررراط الجمرررراعي (عمررررل
مجموعة) ،والتعزيز (محدد النجاح) ،والتطبيق (مواقا جديدة)( .بدوي)5000،
 فوائد التعلم النشط.
توجد الكثير من الفوائد للتعلم النشط والتي تتمثل في( :الزايدي)5000 ،
 .0يتوثرررل المتعلمرررون مرررن خرررالل الرررتعلم النشرررط إلرررى حلرررول ذات معنررري عنررردهم للمشررركالت ألنهرررم يربطرررون برررين المعرررارف
الجديدة بذجراءات وأفكار مألوفة عندهم.
 .5يحصل المتعلمون على تعزيزات كافية حول فهمهم للمعارف الجديدة.
 .2تشررركل خبررررات ومعرررارف المتعلمرررين السرررابقة خرررالل الرررتعلم النشرررط قاعررردة أساسرررية لالنطرررالل للمعرررارف الجديررردة ،وهرررذا يتفرررق
مع الفهم بأن استثارة المعارف شرط ضروري للتعلم.
 .3الحاجة إلى التوثل إلى التعبير عن فكرة تجبر المتعلمين على استرجاع معلومات من الذاكرة ثم ربطها ببعضها.
 .2يبين التعلم النشط للمتعلمين قدرتهم على التعلم ،وتعزيز ثقتهم بذواتهم واالعتماد على الذات.
 دور المتعلم والمعلم في التعلم النشط.
أن دور المعلرررم هرررو الموجررره المرشرررد الميسرررر للرررتعلم ال يسررريطر علرررى الموقرررا التعليمررري برررل يررردير الموقرررا التعليمررري إدارة ذكيرررة ،مرررن
خرررالل إلمامررره بمهرررارات مهمرررة فررري طررررح األسرررللة وإدارة المناقشرررات وتصرررميم المواقرررا التعليميرررة المشررروقة ،بينمرررا المرررتعلم يجرررذ أن
يكرررون م شررراركا نشرررطا فررري العمليرررة التعليميرررة ،حيرررث يقررروم المتعلمرررون بأنشرررطة عررردة تتصرررل بالمرررادة التعليميرررة مثرررل طررررح األسرررللة
وفرض الفروض واالشتراك في المناقشات والبحث والقراءة والكتابة والتجريذ.
لكررري يكرررون الرررتعلم نشرررطا يجرررذ أن ينهمررر المتعلمرررون فررري قرررراءة أو كتابرررة أو مناقشرررة أو حرررل مشررركلة أو عمرررل تجريبررري ،ألن الرررتعلم
النشط هو الذي يتطلذ من المتعلمين أن يستخدموا مهام تفكير عليا( .حيدر)5000،
 خطوات حدوث التعلم النشط.
تتمثل خطوات التعلم النشط في الخطوات التالية( :بدير)5000،
 .0الرغبرررة فررري موضررروع الرررتعلم ويرررتحكم فررري هرررذه الرغبرررة عرررامالن همرررا حافزيررره الفررررد ثرررم االسرررتعداد اإلدراكررري لررره بامتالكررره
لخبرات مشابهة جزئيا يمكن بها استيعاب ومعالجة الخبرات الجديدة.
 .5مالحظة موضوع التعلم وتتم باستقبال الفرد عن طريق حواسه الخمس لموضوع التعلم.
 .2معالجة موضوع التعلم وتحدث هذه المعالجة في الدماغ وينتج عنها إدراك الفرد لموضوع التعلم.
 .3تحصررريل موضررروع الرررتعلم ويرررتم فررري هرررذه الخطررروة تخرررزين الفررررد لموضررروع الرررتعلم فررري المنررراطق ،أو الخاليرررا المناسررربة مرررن
الذاكرتين القصيرة والطويلة المدي ،أي تندمج ترميزات المعلومات الجديدة بالتعلم.
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 التعلم النشط والتعلم الفعال.
إن الرررتعلم هرررو ت يرررر النررراتج فررري سرررلوك المرررتعلم كذنترررات ل لخبررررة ،أمرررا المت يررررات قصررريرة األمرررد الحادثرررة فررري السرررلوك أو الت يررررات
المرحليرررة الناتجرررة عرررن النضررروت والنمرررو والعوامرررل الطارئرررة فذنهرررا ال تعرررد تعلمرررا ،ولتحقيرررق التعلررريم الفعرررال البرررد مرررن تررروفير بيلرررة
مناسرربة لررذل حيررث تعرررف بيلررة الررتعلم الفعررال بأنهررا البيلررة الترري ينهمرر الطلبررة فيهررا فرري عمليررة بنرراء أو اختبررار أو تطبيررق إلمكانررات
قرردراتهم العقليررة فرري التعامررل لكررري يكررون الطالررذ مشرراركا فعررراال فرري العمليررة التعليميررة إذ ال يكفررري أن يصرر ي أو يراقررذ عنرردما تقررردم
لررره فررري الفصرررل ولكرررن أن يفكرررر فررري المعلومرررات وبيلرررة التعلررريم الفعرررال هررري البيلرررة التررري تشرررجع الطالرررذ علررري المشررراركة فررري هرررذه
العملية( .بدير)5006،
 الفرق بين التعلم النشط والتعلم العادي.
وجه المقارنة

التعلم النشط

التعلم التقليدي

يحتفظ المتعلم بالمعلومات بنسبة أعلى؛

اكتساب المعلومات

قلة احتفاظ المتعلم بالمعلومات

مستوى التفكير للمتعلم

يكون غالبا في مستويات التفكير الدنيا

يكون غالبا في مستويات التفكير العليا

محور العملية

تتمركز العملية التعليمية حول المعلم

تتمركز العملية التعليمية حول المتعلم

موقا المتعلم في عمل المجموعات

يقوم المتعلم بخطوات محددة ،وتكون يتفاعل المتعلم مع األنشطة ويحدد

بسبذ التركيز على الخبرات والخطوات
ومدة الممارسة

رغبته واثارة دافعيته نحو التعلم الخطوات الالزمة لألنشطة بناء على
محدودة.

الفرضيات التي أعدها مع أفراد
مجموعته ،وتزداد رغبته ودافعيته نحو
التعلم



المبحث الثاني :التحصيل الدراسي.

 مفهوم التحصيل الدراسي.
يعرررد التحصررريل الدراسررري عنصرررر مهرررم فررري الحكرررم علرررى األنشرررطة العقليرررة التررري يمارسرررها الطالرررذ .يسرررتخدمه المعلرررم لتقررردير مررردى
تحقيررق األهررداف عنررد المررتعلم ،كمررا يسررعى أيضررا الررى مسرراعدة المؤسسررات التعليميررة التربويررة فرري توظيررا نتررائج فرري عمليررة التقرردير
والتخطررريط ،وعلرررى هرررذا األسررراس ،فالتحصررريل الدراسررري محكرررا أساسررريا للحكرررم علرررى مررردى مرررا يمكرررن أن يحصرررل عليررره الطالرررذ فررري
المستقبل وهو بمثابة المحصلة لعدد من العوامل المرتبطة بجوانذ العمليات المعرفية.
ويعررررف التحصررريل الدراسررري بأنررره اإلنجررراز التحصررريلي للطالرررذ فررري مرررادة دراسرررية أو مجموعرررة المرررواد الدراسرررية مقررردار بالررردرجات
طبقا لالمتحانات المحلية التي تجريها المدرسة اخر العام أو نهاية الفصل الدراسي.
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أو مسررررتوى محرررردد مررررن اإلنجرررراز أو الكفرررراءة أو األداء فرررري عمررررل المدرسررررين يجرررررى مررررن قبررررل المعلمررررين أو بواسررررطة االختبررررارات
المقننة( .إسماعيل)5000،
 أنواع التحصيل الدراسي.
تبين الدراسات المختلفة أن التحصيل الدراسي نوعان تحصيل جيد وتحصيل ضعيا( :عبدي)5000،
 .1التحصيل الدراسي الجيد.
التحصررريل الدراسررري الجيرررد علرررى أنررره سرررلوك يعبرررر عرررن تجررراوز األداء التحصررريلي للفررررد ألداء أقرانررره ،العمرررر نفسررره العقلررري والزمنررري،
فالفرد المتفول دراسيا يمكنه تحقيق مستويات تحصيلية مرتفعة عن المتوقع وحسذ.
 .2التحصيل الدراسي الضعيف.
يكررون ضررعا التحصرريل الدراسرري أو التخلررا الدراسرري علررى شرركلين رئيسرريين ،العررام والخرراظ ،العررام هررو الررذي يظهررر عنررد التلميررذ
فررري كرررل المرررواد الدراسرررية ،أمرررا الخررراظ فهرررو قصرررور ملحررروظ فررري عررردد قليرررل مرررن الموضررروعات الدراسرررية ،مثرررل مرررادة الرياضررريات
الفيزياء.
كمرررا أن التحصررريل الدراسررري الضرررعيا هرررو حالرررة ضرررعا أو ن قرررص ،أو بعبرررارة أخررررى عررردم اكتمرررال النمرررو التحصررريلي نتيجرررة عوامرررل
عديرررردة ،عقليررررة ،جسررررمية أو اجتماعيررررة بحيررررث تررررنخفن درجررررة أو نسرررربة الررررذكاء عررررن المسررررتوى العررررادي ،ويكررررون ذلرررر نتيجررررة
الصررررعوبات الترررري يتلقاهررررا التالميررررذ فرررري عمليررررة التحصرررريل الدراسرررري ،وهررررذه العراقيررررل تحرررردهم مررررن مواثررررلة مشرررروارهم ،لررررذل
فالتحصيل الدراسي الضعيا يظهر من خالل تدني الدرجات الدراسية والذي يظهر من خالل التأخر الدراسي.
 شروط التحصيل الدراسي.
 .0شرط التكرار.
مرررن المعرررروف أن اإلنسررران يحترررات إلرررى التكررررار لرررتعلم خبررررة معينرررة والتكررررار الرررذي نقصرررده هنرررا هرررو التكررررار الموجررره المرررؤدي إلرررى
الكمرررال ولررريس التكررررار املررري األعمرررى ،فلكررري يسرررتطيع الطالرررذ مثرررال أن يحفرررظ قصررريدة مرررن الشرررعر فذنررره البرررد أن يكررهرررا عررردة
مررررات .ويرررؤدي التكررررار إلرررى نمرررو الخبررررة وإتقانهرررا ،بحيرررث يسرررتطيع اإلنسررران أن يقررروم بررراألداء المطلررروب بطريقرررة فليرررة وفررري نفرررس
الوقت بطريقة سريعة ودقيقة.
 .5شرط االهتمام.
تتوقررا القررردرة علررى حصرررر االنتبررراه يسررتلزم برررذل الجهرررد اإلداري وترروفر االهتمرررام لرردى المرررتعلم حترررى يسررتطيع االحتفررراظ بالمعلومرررات
الترري يتعلمهررا وتسررتقر عناثرررها فرري تنظرريم معررين فمررا ننسرراه هررو غالبررا مررا ال تهررتم برره والشرريء الررذي ألحضررناه بررادك األمررر سرروف
نتذكره خطأ .إن إثارة اهتمام التلميذ وضمان استمرار هذا االهتمام من الصعوبات التي تعترض المعلم في الدراسة،
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ويمكرررن الت لرررذ علرررى هرررذه المشررركلة لرررو اشرررت ل المعلرررم علرررى نشررراط التالميرررذ اإليجرررابي واهرررتم بطريقرررة االستكشررراف والتسرررا ل أكثرررر
من اهتمامه بالتلقين وحشو األذهان.
 .2فترات الراحة وتنوع المواد.
فرري حالررة دراسررة مررادتين أو أك ثررر فرري يرروم واحررد بينررت نتررائج تجررارب أهميررة فترررة الراحررة عقررذ دراسررة كررل مررادة مررن أجررل تثبيتهررا
واالحتفررراظ بهرررا ،فالطالرررذ يجرررذ أن يراعررري اختبرررار مرررادتين مختلفترررين فررري المعنرررى والمحتررروى ،والشررركل فكلمرررا زاد تشرررابه أي طمرررس
إحداهما لألخرى ،وكلما اختلفت المادتان قلت درجة التداخل بينهما وبالتالي أثبحت أقل عرضة لنسيان.
 .3الطريقة الكلية والطريقة الجزئية.
لقررد أثبتررت التجررارب أن الطريقررة الكليررة أفضررل مررن الطريقررة الجزئيررة ،حررين تكررون المررادة المررراد تعلمهررا سررهلة وقصرريرة ،فكلمررا كرران
الموضرروع المررراد تعلمرره متسلسررال تسلسررال منطقيررا كلمررا سررهل تعلمرره بالطريقررة الكليررة ،فالموضرروع الررذي يكررون وحررده طبيعررة يكررون
أسهل في تعلمه بالطريقة الكلية عن الموضوعات المكونة من أجزاء الرابطة بينها.
 .2اإلرشاد والتوجيه.
ال شرر أن التحصررريل القررائم علرررى أسررراس اإلرشرراد والتوجيررره أفضرررل مررن التحصررريل الرررذي ال يسررتفيد فيررره الفررررد مررن إرشرررادات المعلرررم،
فاإلرشرراد يررؤدي الررى حرردوث الررتعلم بمجهررود أقررل وفرري مرردة زمنيررة أقصررر ممررا لررو كرران الررتعلم دون إرشرراد ،ويجررذ أن يراعرري فيرره:
(لوناس)5002،


أن تكون اإلرشادات ذات ثب ة إيجابية ال سلبي.



أن يشعر المتعلم بالتشجيع ال باإلحباط.



أن تكون اإلرشادات موجهة الى التالميذ في المراحل األولى من عملية التعلم.



أن تكون اإلرشادات متدرجة.



يجذ اإلسراع في تصحيح األخطاء حتى ال تثبت في خبرة المتعلم.

 خصائص التحصيل الدراسي.
يكرررون التحصررريل الدراسررري غالبرررا أكررراديمي ،نظرررري وعلمررري يتمحرررور حرررول المعرررارف والميرررزات التررري تجسررردها المرررواد الدراسرررية
المختلفرررة خاثرررة والتربيرررة المدرسرررية عامرررة كرررالعلوم والرياضررريات والج رافيرررا والتررراريا ويتصرررا التحصررريل الدراسررري بخصرررائص
منها( :لوناس)5002،


يمتاز التحصيل الدراسي بأنه محتوى منهات مادة معينة أو مجموعة مواد لكل واحد معارف خاثة بها .



يظهر التحصيل الدراسي عادة عبر اإلجابات عن االمتحانات الفصلية الدراسية الكتابية والشفهية واألدائية .



التحصيل الدراسي يعني بالتحصيل السائد لدى أغلبية التالميذ العاديين داخل الصا ،وال يهتم بالميزات الخاثة.
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التحصرررريل الدراسرررري أسررررلوب جمرررراعي يقرررروم علررررى توظيررررا امتحانررررات وأسرررراليذ ومعررررايير جماعيررررة موحرررردة فرررري اثرررردار
األحكام التقويمية.

المراجع:
المراجع باللغة العربية.
 .0األحمرررد ،خالررررد طرررره ( ،)5002تكووووان المعلمووووين موووون العوووداد الووووى التوووودرا

دار الكتوووا الجووووامعي ،اإلمررررارات العربيررررة

المتحدة.
 .5بدوي ،رمضان ( ،)5000التعلم النشط ،دار الفكر ،عمان ،األردن.
 .2بدير ،كريمان ( ،)5006التعلم النشط ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان.
 .3بدير ،كريمان ( ،)5005التعلم النشط ،دار المسيرة للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن.
 .2جيرررران ،وحيرررد ( ،)5005الوووتعلم النشووووط – الصوووف كمركوووز تعلووووم حقيقوووي ،مركرررز االعررررالم والتنسررريق التربررروي ،البيرررررة،
رام هللا.
 .8حيدر ،عبد اللطيا ( ،)5000أسالي التعلم الحيثة – التعلم النشط ،كلية التربية ،جامعة االمارات.
 .2الزايرررردي ،فاطمررررة خلررررا هللا عميررررر ( ،)5000أثوووور الووووتعلم النشووووط فووووي تنميووووة التفكيوووور البتكوووواري والتحصوووويل الدراسووووي
بموووادل العلووووم لووودي طالبوووات الصوووف الثالوووث المتوسوووط بالمووودارم الحكوميوووة بمدانوووة مكوووة المكرموووة ،رسرررالة ماجسرررتير،
جامعة ام القري ،مكة المكرمة.
 .6الشررروبكي ،محمرررود والسررريد ،هبرررة ( ،)5002أثووور اسوووتخدام اسوووتراتيجيات الوووتعلم النشوووط علوووى اكتسوووا المفووواهيم العلميوووة
في مادل العلوم وتنمية التجاهات التعاونية لدي تالميذ المرحلة اإلعداداة ،جامعة الزقازيق ،مصر.
 .2عبررررردي سرررررميرة ( ،)5000الضوووووغط المدرسوووووي وعالاتوووووه بسووووولوكيات العنوووووف والتحصووووويل الدراسوووووي لووووود المراهووووو
المتمووودرم (11ـووو )11سووونة لعينوووة مووون تالميوووذ السووونة األولوووى ثوووانوي ،رسرررالة لنيرررل درجرررة الماجيسرررتير جامعرررة مولرررود
معمري ،تيزي وزو ،الجزائر.
 .00قطامي ،يوسا وقطامي ،نايفة ( ،)5000سيكولوجية التعلم الصفي .عميان :دار الشرول للنشر والتوزيع.
 .00لونررراس حررردة ( ،)5002عالاوووة التحصووويل الدراسوووي بدافعيوووة الوووتعلم لووود الموووراهقين المتمدرسوووين لعينوووة تالميوووذ السووونة
الرابعة متوسط ،مذكرة لنيل شهادة ماستر ،جامعة أكلي محند أولحات ،البويرة ،الجزائر.
 .05محمررررد ،منرررري مصررررطفي ( ،)5002برنووووامر توووودرابي اووووائم علووووى بعووووت اسووووتراتيجيات الووووتعلم النشووووط وفاعليتووووه علووووى
التحصيل واألدا لتل الستراتيجيات والتفكير النااد لمعلمي العلوم حداثي التخر  ،مجلة التربية العلمية ،مصر.
 .02يامنرررة عبررررد القرررادر إسررررماعيل ( ،)5000أنمووواط التفكيوووور ومسووووتواات التحصووويل الدراسووووي ،دار اليرررازوري العلميررررة للنشررررر
والتوزيع األردن ،عمان.
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