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  ملخص:ال
الدراسة على  الدراسة التعرف على داللة الفروق في متوسطات درجات أفراد عينةهدفت 

مستوى اإلنجاز الدراسي بين طالبات المجموعة التجريبية وقريناتهن في المجموعة الضابطة في 
مساق اللغة العربية واستراتيجيات تدريسها في جامعة األقصى، كما هدفت إلى معرفة أثر استخدام 

لم النشط على مستوى اإلنجاز الدراسي لدى طالبات المجموعة التجريبية في مساق أساليب التع
( سؤاال  36مل على )اشت حقيق هذا الهدف تم تطبيق اختباراللغة العربية واستراتيجيات تدريسها؛ ولت

( طالبة ، وقد اتبع الباحثون 52من نمط االختيار من متعدد، على عينة الدراسة والبالغ عددهم )
نهج شبه التجريبي في تطبيق االختبار، وأظهرت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة الم

إحصائية في مستوى اإلنجاز الدراسي بين طالبات المجموعة التجريبية وقريناتهن في المجموعة 
الضابطة في مساق اللغة العربية واستراتيجيات تدريسها، كما أشارت النتائج إلى أن نسبة التأثير 

وهي نسبة مرتفعة تقع في نطاق حجم التأثير الكبير لمستويات حجم التأثير، وفي ضوء  16.3٪
النتائج تم تقديم التوصيات منها: تطبيق المعلمين الستراتيجيات التعلم النشط في جميع مقررات 

لحفظ والفهم االمواد الدراسية، والتقليل من األساليب التدريسية التقليدية التي تركز فقط على التلقين و 
 بغرض تخزين المعارف لفترة أطول.
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 التعلم النشط، اإلنجاز الدراسي، تعليم المرحلة األساسية. الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

 The study aimed to identify the significance of the differences in 

the mean scores of the study sample at the level of academic achievement 

between the experimental group students and their peers in the control 

group in the Arabic language course and strategies for teaching it at Al-

Aqsa University. It also sought to know the effect of using active learning 

methods on the level of academic achievement for the students of the 

experimental group in the Arabic language course and strategies for 

teaching it. To achieve this goal, a test included (36) multiple-choice 

questions was applied to the study sample, which numbered (52) female 

students. The results of the study showed that there were statistically 

significant differences in the level of academic achievement between the 

students of the experimental group and their peers in the control group in 

the Arabic language course and its teaching strategies. The results also 

indicated that the effect rate is 16.3%, which is a high percentage that falls 

within the large effect size of the effect size levels. In light of the results, 

recommendations were formulated, including: teachers' application of 

active learning strategies in all subject courses, and the reduction of 

traditional teaching methods that focus only on memorization, 

memorization and understanding in order to store knowledge for a longer 

period. 

Key words: Active learning, Academic achievement. Elementary school 

education. 

 مقدمة: 
في ظل ما يشهده العالم من تطور معرفي متسارع أدى إلى تراكم المعرفة، فأصبحت 
الحاجة إلى إيجاد سبل تعلم جديدة تسهم في تسهيل طرق نقلها وتحسين إمكانات المتعلمين؛ وكان 

ومميز لجعل التعلم أفضل وأسهل، باإلضافة إلى وجود  من الضرورة البحث عن كل ما هو جديد
  1العديد من المشكالت التي ظهرت في أساليب التعلم التقليدية والتي تؤثر سلبا  على عملية التعلم.

وتعد اللغة العربية وسيلة العالم نظرا  ألهميتها ومكانتها المتميزة في حياة العرب؛ فهي 
م، والتعبير والتسجيل، وهي الوعاء الذي يحوي خبراتهم، ويعبر عن ثقافتهأداتهم للتفكير واالتصال 

                                                           
(. "استراتيجيات التعلم النشط: أنشطة وتطبيقات عملية"، مركز ديبونو لتعليم 2016سها أبو الحاج، حسن المصالحة. ) - 1

 .15، األردن، ص 1التفكير، ط 
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وهي أداة لتحقيق الوحدة ودعم أواصر المودة بين المتحدثين بها، كما أنها تعين المرء على تحديد 
 .1مركزه االجتماعي، وهي أداة الغذاء العقلي، وأبرز روافد الثقافة، وأحد مسارب المعرفة وأقواها

مد نجاح تعليم اللغة العربية على تمكن المعلم من المعرفة التربوية المتمثلة في هذا ويعت
إتقانه لمادته العلمية، وذكائه في اختيار االستراتيجيات الحديثة في التعليم والتدريس لتحقيق األهداف 

 2المنشودة من تدريس المقررات الدراسية.
اكب سطين نقلة نوعية في التأليف لتو وبناء  على ذلك شهدت مناهج اللغة العربية في فل

التقدم المعرفي والتكنولوجي الذى يدور في فلسطين والعالم، وما شهده العالم في الفترة األخيرة في 
ظل جائحة كورونا  لمواكبة االنفجار المعرفي، وبالتالي أصبح لزاما  على كل من يدرس اللغة 

مى لديهم ريسها، تجعل الطلبة أكثر فاعلية، وتنالعربية توظيف استراتيجيات حديثة مناسبة في تد
الخبرات والمهارات الجديدة التي تساعدهم على مواكبة هذا التقدم،  وتحويل المتعلمين الى حالة 
نشطة دائمة في التحدث، والقراءة، والكتابة، وطرح األسئلة، وممارسة األنشطة، واستخالص األفكار 

 برات جديدة لينمو نموا  متكامال .وعرضها، والتعبير عن نفسه وتكسبه خ
وازدادت الحاجة في مجتمعاتنا إلى أساليب تدريسية حديثة تعمل على استيعاب مستجدات 
العصر، وتفي بمتطلبات المجتمع وحاجاته، وتالفى سلبيات الطرق التقليدية التي أثبتت فشلها على 

أثبتت  ، حيث”التعلم النشط”ف بـ مر األجيال، ولذا ظهر مفهوم جديد في األدبيات التربوية يعر 
 3الدراسات الحديثة فاعليته في تحقيق األهداف التعلم والتعليم.

                                                           
(. "واقع اســـــتخدام معلمات اللغة العربية في مرحلة التعليم الثانوي بمدينة الطائف الســـــتراتيجيات 2020يســـــرا الثبيتي. ) - 1

 .271، ص 2، ع 14التعلم النشط"، مجلة الدراسات التربوية والنفسية، جامعة السلطان قابوس، مج 
 
االســتراتيجيات الحديثة في تعليم اللغة العربية للناطقين  (. "2017محمد ســعيد، هشــام العيســوي، زهاروم بن رضــوان. ) - 2

أكتوبر، ص  28بغيرها وتطبيقاتها القرآنية"، المؤتمر الوطني للغة العربية وآدابها، ماليزيا، جامعة الســــــــــــلطان زين العابدين، 
4. 
 
 .1"، ص -جاتدريس القراءة نموذ –(. "أساليب التدريس وفق مبادئ التعلم النشط 2019أحمد علي. ) - 3

https://www.new-educ.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-

%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7?fbclid=IwAR0RKbF3IvgfsnDEFKyAsOGWZ7
dTnN2UQECUMNqkSYlvisi6-1vSFzU4VX0 

 

https://www.new-educ.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7?fbclid=IwAR0RKbF3IvgfsnDEFKyAsOGWZ7dTnN2UQECUMNqkSYlvisi6-1vSFzU4VX0
https://www.new-educ.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7?fbclid=IwAR0RKbF3IvgfsnDEFKyAsOGWZ7dTnN2UQECUMNqkSYlvisi6-1vSFzU4VX0
https://www.new-educ.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7?fbclid=IwAR0RKbF3IvgfsnDEFKyAsOGWZ7dTnN2UQECUMNqkSYlvisi6-1vSFzU4VX0
https://www.new-educ.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7?fbclid=IwAR0RKbF3IvgfsnDEFKyAsOGWZ7dTnN2UQECUMNqkSYlvisi6-1vSFzU4VX0
https://www.new-educ.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7?fbclid=IwAR0RKbF3IvgfsnDEFKyAsOGWZ7dTnN2UQECUMNqkSYlvisi6-1vSFzU4VX0
https://www.new-educ.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7?fbclid=IwAR0RKbF3IvgfsnDEFKyAsOGWZ7dTnN2UQECUMNqkSYlvisi6-1vSFzU4VX0
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وتركز طرائق التدريس الحديثة على ضرورة إضفاء الحيوية والنشاط والتفاعل داخل الصف 
علمين، تالدراسي؛ مما ييسر عملية التواصل بين المعلم والمتعلم، وينمي العالقات االجتماعية بين الم

كما تسهم هذه الطرائق في خلق بيئة تعليمية جاذبة غير منفرة، وخلق فرص مواتية للحث والتقصي 
واالستكشاف متجاوزين مرحلة االستماع وتطبيق لما يمليه عليهم المعلم، ومندمجين بصفة كلية في 

 1األنشطة التعليمية وبالتالي تحقق أثر تعليمي أكبر.
أن توظيف استراتيجيات التعلم النشط  2نقال  عن المناعسة( Fredrickson, 2ويرى )

يرتبط بمقدرة المعلم وكفاءته ومهاراته في توظيف هذه االستراتيجيات في المواقف الصفية؛ لذا 
ينبغي أن يتم إعداد المعلم وتنميته في ضوء الكفايات الالزمة لتطبيق تلك االستراتيجيات، ومن هذ 

 ي المعلم والتي تساعد على تحقيق األهداف التربوية المرجوة منه: كفاياتالكفايات الواجب توافرها ف
التخطيط، والتنفيذ، واستخدام تكنولوجيا التعليم، والتقويم، وهذ الكفايات تمكنه من المقدرة على 
التعامل مع هذه االستراتيجيات من أجل الحصول على تحقيق كامل لألهداف المنشودة ال سيما 

العصر الحالي أصبح موجها  ومبتكرا ، فتحول من دور االعتيادي إلى أدوار جديدة  وأّن المعلم في
تتضمن: التوجيه والتعزيز والتنشيط لدور المتعلمين والمشاركة، والمناقشة، واالبتكار، واإلبداع"، 

 ويفيد المعلم في اتصاله مع طالبه بالتركيز على المتعلم  بدال  من التركيز على نفسه.
ط: نهٌج تنطوي تحت لوائه طرق تعليمية حديثة، تجعل الطلبة يشاركون في فالتعلم  النش 

جميع النشاطات الصفية، ويكونون مسؤولين عن تعلّمهم وتحديد أهدافهم واستخدام عقولهم بفاعلية، 
وحل مشكالتهم وتقييم كفايات تحصيلهم، وتطبيق ما تعلموه باستخدام تقنيات وأساليب متعددة 

ر ناقدة، وقادرين على التحدث واإلصغاء والتحليل المتعمق والحوار البّناء وفق ومهارات تفكي
 3مقتضيات المواقف التعليمية وتحت إشراف مباشر من معلميهم.

                                                           
(. "درجة اســــتخدام أســــاتذة اللغة العربية في المرحلة االبتدائية لمهارات التعلم النشــــط 2021رابح حرايز، عزوز كتفي. ) - 1

والية المسيلة"، مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم  –حمام الضلعةمن وجهة نظرهم دراسة ميدانية في مدارس مدينة 
 .254، ص 1، ع6التربوية، مج

 
(. " درجة توظيف التعلم النشــــــط لدى معلمي اللغة العربية في المرحلة األســــــاســــــية العليا في 2020حمزة المناعســــــة. ) - 2

 .3غير منشورة، جامعة الشرق األوسط، األردن، ص مدارس قصبة عمان في ضوء بعض المتغيرات"، رسالة ماجستير 
 
(. "أثر اســـــــــتخدام بعض اســـــــــتراتيجيات التعلم النشـــــــــط في تعليم مادة المعارف األدبية على 2017محمد الجاغوب. )  - 3

، ص 5ع ، 1التذوق األدبي لدى طلبة المرحلة الثانوية في اإلمارات العربية المتحدة"، مجلة العلوم التربوية والنفســـــــــــية، مج 
4   . 
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ويستخلص من ذلك أن التعلم النشط يتضمن كل ما يحتويه الموقف التعليمي من عرض 
لمتعلم ب تعليميه بشكل متنوع، فيقوم امعرفية( باستخدام أسالي )كمهاراتللمعلومات على المتعلم 

باكتساب مجموعة من السلوكيات والمبادئ )مهارات وجدانية(، وأيضا يكتسب المتعلم بعض جوانب 
بالنسبة لوظيفته فهي وظيفة توجيهية إرشادية، وليس متحكما  في العملية  ا(، أمالمهارة )مهاري 

، ويجب ويدير الصف التعليمي بطريقه ذكية التعليمية، بل يساعد المتعلمين للوصول إلى هدفهم،
عليه أن يمتلك مهارة طرح أسئلة وفتح باب النقاش المعتمد على اإلثارة والتشويق. ويحاول المعلم 
استخدام طرائق مناسبة للمتعلمين من حيث توفير ماد تعليمية مناسبة وكذلك المصادر المتوفرة، 

كمدخل استهاللي لكي يكون مستعدا  الستقبال  ومن الممكن عرض تلك المهارات في أول الدرس
المعلومات الجديدة، كما أن كل االستراتيجيات النشطة تعتمد على التعاون في التعلم، إذ تسهم في 

 1زيادة األفكار المبتكرة لحل المشكالت.
وفي ظل السعي الحثيث من مطوري عملية التعلم والتعليم ظهرت الحاجة الماسة في 

ة في يتيح الفرصة للطلب الذيملية، لنجد أن أحد الحلول توظيف التعلم النشط تطوير هذه الع
ممارسة وتطبيق أفكارهم وإشباع أسئلتهم التي طرحوها من خالل استراتيجياته المطروحة هذه 

أن دور المعلم في استخدام استراتيجيات التعلم  2المسئولية من خالل المعلم، وقد ذكرت الثبيتى
( 2017، عبد القادر وكليبي، 2018، المحمدي، 2012خالل ما أورده )رفاعي، النشط يأتي من 

 وهو ما يلي:
 مرحلة تخطيط الدرس

 * تحديد االستراتيجيات المناسبة ألهداف الدرس.
 * مناسبة االستراتيجيات لمستوى الطلبة.

 * مناسبة االستراتيجيات لزمن الحصة الدراسية.
 المعلم وقدرته. * مراعاة االستراتيجيات إلمكانات

 مرحلة تنفيذ الدرس
 * استخدام العديد من المواقف، واألنشطة التعليمية الفردية، والجماعية في أثناء التعلم.

 * التركيز على الجوانب السلوكية في أثناء التعلم والتعليم.

 * إتاحة الفرص للنقاشات الطالبية في أثناء التعلم النشط.
 لنقاشات، والتفاوض في مختلف القضايا المجتمعية.* تدريب الطلبة على إدارة ا

                                                           
 . 22المناعسة، مرجع سبق ذكره، ص   - 1
 

 .273الثبيتي، مرجع سبق ذكره، ص  2
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 * دعم العالقات االجتماعية، واالتجاهات االيجابية لدى الطلبة.
 مرحلة التقويم 

 * تنويع أساليب التقويم، كاختبارات شفوية، تحريرية، مالحظة.
 * شمولية التقويم.

 * استثمار نتائج التقويم للتنمية في تحسين العملية التعليمية.
 مبادئ التعلم النشط: 

وتتمثل أهم مبادئ التعلم النشط في أنه يشجع على التفاعل بين المعلم والمتعلمين سواء 
كان ذلك داخل غرفة الصف أم خارجها. كما يشكل عامال  مهما  في اشتراك المتعلمين وتحفيزهم أ

صورة أكبر عندما علم بللتعلم، حتى أنه يجعلهم يفكرون في قيمهم وخططهم المستقبلية. ويعزز الت
يكون بشكل جماعي. فالتدريس الجيد يتطلب التشارك والتعاون وليس التنافس واالنعزال. وقد وجد 
أن التعلم النشط يشجع المتعلمين على التفاعل والنشاط؛ فهم ال يتعلمون من خالل اإلنصات وكتابة 

طبيقها ذلك بخبراتهم السابقة، وت المذكرات فقط؛ بل من خالل التحدث والكتابة عما يتعلمون، وربط
 1في حياتهم اليومية.

 2وللتعلم النشط مبادئ عديدة منها:
 * يتعلم الطالب من خالله اإليجابية في اكتساب الخبرات والمهارات والقيم واالتجاهات.

يجابية جاهزة استقباال  سلبيا ، بل يبذل ما في وسعه حتى يتسم دوره باإلال* ال يستقبل الطالب المعرفة 
 في استقبالها.

 * يبني الطالب لنفسه بنية معرفية وينظمها تنظيما  ذاتيا  مع إيجاد روابط بينها.
 * تتكامل خبرات ومعارف الطالب الجديدة التي اكتسبها مع معارفه السابقة، وتتكامل فيما بينها.

مات واكتشاف المعلو * يشارك الطالب مشاركة نشطة في المناقشات وحل التدريبات، واستنتاج 
 حتى يتم التعليم بصورة أفضل.

* يتعاون الطالب مع زمالئه في شكل جماعي يتحمل فيه قدرا  من المسؤولية إلنجاز المهام الموكلة 
 للمجموعة.

                                                           
(. "معيقات اســــــتخدام اســــــتراتيجيات التعلم النشــــــط في تدريس مادة العلوم من 2017محمود رمضــــــان، مفارجة نفوز. ) - 1

، 4وجهة نظر المعلمين والمعلمات في المرحلة األســـاســـية الدنيا في محافظة نابلس"، مجلة جامعة االســـتقالل لألبحاث، مج 
 .6، ص 2ع 
 
 . 3أحمد علي، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
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* كل فرد يساعد ويبرز مقترحاته للمجموعة، ولديه حق ألن يسأل زمالءه العون والمساعدة، وتمتد 
  ينتهي من مهمته حتى ينتهي الجميع.يده لتساعد اآلخرين، وال

* اشتراك الطالب في تحديد األهداف التعليمية واختيار نظام العمل وقواعده في ظل نوع من اإلدارة 
 الذاتية.

 النشط:خصائص التعلم 
 يوجد العديد من خصائص التعلم النشط، وهي كما يأتي:

 * تطبيق استراتيجيات التعّلم النشط المختلفة.
 الطالب الكتساب المهارات التعليمية المختلفة. * مبادرة

 * التركيز على األنشطة والمشاريع الهادفة التي ت رّكز على حّل المشكالت.
* إجراء العديد من المناقشات بين المعّلم والطالب، واتخاذ المعلم كمشرف وموّجه للطالب وليس 

 1كمصدر للمعلومات.
 يلي:ولعل من أبرز فوائد التعلم النشط ما 

 . يظهر قدرة المتعلم على التعلم بدون سلطة مما يعزز ثقته بذاته.1
فضال   لعليا،افهو يتعلم مهارات التفكير  المعرفي،. يساعد المتعلم في أن يتعلم أكثر من المحتوى 2

 كما يتعلم طرق الحصول على المعرفة. عنه،عن تعلمه كيف يعمل مع آخرين يختلفون 
ارف ألنه يربطها بالمع للمشكالت،ن يتوصل إلى حلول ذات معنى عنده . يساعد المتعلم في أ3

وليس استخدام حلول أشخاص آخرين , أي أن  عنده،الجديدة أو الحلول بأفكار وإجراءات مألوفة 
المهمة التي ينجزها المتعلم أو يشترك فيها تكون ذات قيمة أكبر من المهمة التي ينجزها شخص 

 آخر.
 ى تعزيزات كافية حول فهمه للمعارف الجديدة.. يحصل المتعلم عل4

                                                           
 1(. " ظهور التعلم النشط"، ص 2020أفراح عطية. ) - 1

https://alhwar.com/2020/06/04/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7-
%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A9-
%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AD?fbclid=IwAR2W67cVgAifSOTvDG5ldN

EvmzRuMehoVw7ZpkDObc2Y4YEJ9nVpH9yTFg0 

https://alhwar.com/2020/06/04/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AD?fbclid=IwAR2W67cVgAifSOTvDG5ldNEvmzRuMehoVw7ZpkDObc2Y4YEJ9nVpH9yTFg0
https://alhwar.com/2020/06/04/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AD?fbclid=IwAR2W67cVgAifSOTvDG5ldNEvmzRuMehoVw7ZpkDObc2Y4YEJ9nVpH9yTFg0
https://alhwar.com/2020/06/04/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AD?fbclid=IwAR2W67cVgAifSOTvDG5ldNEvmzRuMehoVw7ZpkDObc2Y4YEJ9nVpH9yTFg0
https://alhwar.com/2020/06/04/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AD?fbclid=IwAR2W67cVgAifSOTvDG5ldNEvmzRuMehoVw7ZpkDObc2Y4YEJ9nVpH9yTFg0
https://alhwar.com/2020/06/04/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AD?fbclid=IwAR2W67cVgAifSOTvDG5ldNEvmzRuMehoVw7ZpkDObc2Y4YEJ9nVpH9yTFg0
https://alhwar.com/2020/06/04/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AD?fbclid=IwAR2W67cVgAifSOTvDG5ldNEvmzRuMehoVw7ZpkDObc2Y4YEJ9nVpH9yTFg0
https://alhwar.com/2020/06/04/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AD?fbclid=IwAR2W67cVgAifSOTvDG5ldNEvmzRuMehoVw7ZpkDObc2Y4YEJ9nVpH9yTFg0
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ية ويجعل المتعلم محور العمل للمعرفة،. يسهم في تغيير صورة المعلم بأنه المصدر الوحيد 5
 والرحالت، ،الغيروممارسة األنشطة والتفاعل مع  والكتابة،وذلك من خالل قيامه بالقراءة  التعليمية،
  1والعمل المنتج. الميدانية،والزيارات 

ويعد من األسباب الرئيسة للتغيرات الجذرية التي شهدها التعليم العالي في عدد من الدول 
المتقدمة في العقد األخير من القرن الماضي، هو التحول من نظام التدريس التقليدي القائم على 

قوم ت الحفظ والتلقين، وحشو ذهن الطالب بالمعلومات إلى اتباع استراتيجيات التعلم النشط، التي
على تصميم الخبرات التعليمية واإلشراف عليها من قبل عضو هيئة التدريس، إلى جانب تعزيز 

  2مهارات الطالب على اكتساب الخبرات بأنفسهم.
 النشط:معوقات التعلم 

 عوامل تعوق في ممارسة التعلم النشط منها: 4والتلواتي 3أورد الناصر
 لمقررات.. صعوبة تغطية المحتوى المطلوب لبعض ا1 
 وكفاءة عالية من المعلم. كبيرا ،. يحتاج اإلعداد للتدريس وفقا  للتعلم النشط جهدا  2
 . ازدحام الفصول الدراسية، مع صغر مساحتها.3
 . قلة الوسائل والتجهيزات الالزمة في بعض المدارس.4
 . قلة التدريب المالئم للتدريس بكفاءة عالية.5
 )بعضهم أو كلهم( على استخدام مهارات التفكير العليا.. عدم قدرة المتعلمين 6
 . ق صر المدة المخصصة للحصة الدراسية.7

                                                           
  .21أبو الحاج ومصالحة، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
 
ه(. "واقع اســــتخدام أعضــــاء هيئة التدريس في جامعة الملك ســــعود الســــتراتيجيات التعلم 1439الســــماني حاج أحمد. ) - 2

 . 46، ص 63من وجهة نظر طالب كلية اآلداب"، المجلة السعودية للعلوم التربوية، الرياض، ع  النشط في اللغة العربية
 
(. " مســـتوى التدريس وفقا  للتعلم النشـــط وصـــعوبات تنفيذه من وجهة نظر معلمي اللغة العربية 2020محمد الناصـــر. ) - 3

 .4،ص 23لشاملة متعددة التخصصات،ع بمحافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية، المجلة االلكترونية ا
 
ه ـ استراتيجياته ـ إيجابياته"، ص 2019رشيد التلواتي. ) - 4 س   ،5(. "ما هو التعلم النشط : أهميته ـ أس 

https://www.new-educ.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7-
%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87-

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A
%D8 

https://www.new-educ.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA?fbclid=IwAR2W67cVgAifSOTvDG5ldNEvmzRuMehoVw7ZpkDObc2Y4YEJ9nVpH9yTFg0
https://www.new-educ.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA?fbclid=IwAR2W67cVgAifSOTvDG5ldNEvmzRuMehoVw7ZpkDObc2Y4YEJ9nVpH9yTFg0
https://www.new-educ.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA?fbclid=IwAR2W67cVgAifSOTvDG5ldNEvmzRuMehoVw7ZpkDObc2Y4YEJ9nVpH9yTFg0
https://www.new-educ.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA?fbclid=IwAR2W67cVgAifSOTvDG5ldNEvmzRuMehoVw7ZpkDObc2Y4YEJ9nVpH9yTFg0
https://www.new-educ.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA?fbclid=IwAR2W67cVgAifSOTvDG5ldNEvmzRuMehoVw7ZpkDObc2Y4YEJ9nVpH9yTFg0
https://www.new-educ.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA?fbclid=IwAR2W67cVgAifSOTvDG5ldNEvmzRuMehoVw7ZpkDObc2Y4YEJ9nVpH9yTFg0
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. عدم مسايرة المنهاج الستراتيجيات التعلم النشط، بتركيزه على اكتساب المعلومات والمهارات 8
هارات العقلية م، دون االهتمام بالقدرة على التحليل والتركيب وتنمية الوالمبادئوالقيم واالتجاهات 

 لدى المتعلم.
. الشغب وعدم االنضباط وفقدان التحكم في الفصل الدراسي )فوضى مصحوبة بكثرة األحاديث 9

 (.الجانبية
 . عدم التوفق في إدارة المناقشات.10
. قلق وعدم ارتياح لدى بعض المعلمين في تطبيق التعلم النشط، قد يكون راجعا  للخوف من 11

لكسرهم للطرق المألوفة في التدريس والتعليم، وقد يكون راجعا  لقلة الحوافز الضرورية نقد اآلخرين 
 والمشجعة على التغيير، أو غيرها من األسباب.

وبما أن مهمة تنفيذ المناهج تقع على عاتق المعلم فمهما قمنا بتوظيف أحدث النظريات، وتوفير 
م الذي نطمح إليه ما لم يرافق ذلك استخدام المعلأنجع الوسائل البيداغوجية فإنها لن تحقق الهدف 

لطرائق واستراتيجيات تتناسب مع التوجهات الحديثة، وبالرغم من توفير المناهج والوثائق المرافقة 
واألدلة البيداغوجية التي تشرح مهارات التعلم النشط في كل المواد الدراسية إال أن توظيف هذه 

شمة إن لم نقل ضعيفة بسبب استمرار المعلمين في الممارسات المهارات الجديدة كان بصورة محت
 1السابقة التي دأبوا عليها منذ أمد بعيد.

ومن خالل ممارسة الباحثين لعملية اإلشراف التربوي واإلشراف على االستراتيجيات الحديثة 
المساقات  لمن خالل برنامج التعليم المصغر في الجامعة، وتدريس الطلبة الجوانب النظرية من خال

الخاصة بها، وجدوا فجوة بين الجانبين النظري والعملي في استراتيجيات التعلم النشط ومستوى 
 اإلنجاز غير مقبول من خالل متابعة الطلبة؛ لذا حدد الباحثون مشكلة البحث.

 
 :الرئيس التالي السؤال فيالبحث  مشكلة تتحدد :البحث مشكلة

التعلم النشط على مستوى اإلنجاز الدراسي لدى طالبات تعليم ما أثر استخدام بعض أساليب 
 المرحلة األساسية في مساق اللغة العربية واستراتيجيات تدريسها في جامعة األقصى؟

 وتنبثق عنه األسئلة الفرعية التالية: 
 

( في مستوى اإلنجاز الدراسي بين ≤0.05. هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )1
بات المجموعة التجريبية وقريناتهن في المجموعة الضابطة في مساق اللغة العربية واستراتيجيات طال

 تدريسها؟
                                                           

 .255حرايز وكتفي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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( في متوسطات درجات أفراد ≤0.05.  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )2
ت اعينة الدراسة في أثر استخدام أساليب التعلم النشط على مستوى اإلنجاز الدراسي لدى طالب

 المجموعة التجريبية في مساق اللغة العربية واستراتيجيات تدريسها؟
 يحاول الباحثون التأكد من صحة الفرضين التاليين: فروض البحث:

 ( في متوسطات درجات أفراد عينة≤0.05. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )1
وعة مجموعة التجريبية وقريناتهن في المجمالدراسة لمعرفة مستوى اإلنجاز الدراسي بين طالبات ال

 الضابطة في مساق اللغة العربية واستراتيجيات تدريسها.
 ( في متوسطات درجات أفراد عينة≤0.05. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )2 

موعة جالدراسة في أثر استخدام أساليب التعلم النشط على مستوى اإلنجاز الدراسي لدى طالبات الم
 التجريبية في مساق اللغة العربية واستراتيجيات تدريسها.

يهدف البحث الحالي إلى: التعرف على أثر استخدام بعض أساليب التعلم النشط  أهداف البحث:
على مستوى اإلنجاز الدراسي لدى طالبات تعليم المرحلة األساسية في مساق اللغة العربية 

 ألقصى.واستراتيجيات تدريسها في جامعة ا
 تكمن أهمية البحث في الجوانب التالية:  أهمية البحث:

تدريس اللغة العربية للبحث عن طرق تدريسية مختلفة  مجال . ترشد أعضاء هيئة التدريس في1
 .وبديلة عن الطرق التقليدية في العملية التعليمية

 بيقا .وتعليمها معرفة وتطفي مجال تدريس اللغة العربية وكيفية تعلمها  مهما   موضوعا   . تتناول2
 تدريب الطلبة على الحوار والمناقشة واحترام آراء األخرين. في . تساهم3
واضعي المناهج على تضمين المناهج والمقررات التعليمية أساليب التعلم  الدراسة هذه تحث . قد4

 النشط.
 يقتصر هذا البحث على الحدود التالية:  حدود البحث:

بعض أساليب التعلم النشط المستخدمة في تدريس مساق اللغة العربية  :أواًل: حدود موضوعية
واستراتيجيات تدريسها مثل: المناقشة والحوار، العصف الذهني، التعلم التعاوني، حل المشكالت، 

 األلغاز اللغوية.
 طالبات تعليم المرحلة األساسية. ثانيًا: حدود بشرية:
 معة األقصى.كلية التربية جا ثالثًا: حدود مكانية:
 م.2019/2020تم تطبيق البحث خالل الفصل الثاني للعام الجامعي  رابعًا: حدود زمانية:

 تحديد مصطلحات البحث:
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يعرف الباحثون إجرائيا  التعلم النشط بأنه: أسلوب تعلمي وتعليمي بتوقيت واحد،  التعلم النشط:
ي قضايا المطروحة بشكل جماعي فحيث ينفذ بمشاركة الفعالة للطالبات في األنشطة وتحليل ال

التدريس  عضو هيئة ويتمثل دوربيئة تعليمية غنية من خالل الحوار البناء، واإلصغاء اإليجابي، 
باإلشراف والتشجيع المستمر للطالبات لمساعدتهن على تحقيق أهداف المادة الدراسية وبناء 

 شخصياتهن.
يعرفه الباحثون إجرائيا  بأنه: تحديد التقدم الذي تحرزه الطالبة تخصص تعليم  الدراسي:اإلنجاز 

المرحلة األساسية متمثلة بالدرجة االختبارية التي تحصل عليها بعد دراستها لمساق اللغة العربية 
 واستراتيجيات تدريسها وفق أساليب التعلم النشط والتعلم التقليدي في جامعة األقصى.  

 تعددت الدراسات المتعلقة ذات الصلة بهذا الشأن منها:  لسابقة:الدراسات ا
 على األدوار لعب أسلوب استخدام أثر على التعرف الدراسة هدفت :1(2011حلس ) . دراسة1

 وقد غزة، محافظات في السابع الصف طالبات لدى التاريخية المفاهيم لتنمية التحصيل الدراسي
 وتمثلت التاريخية المفاهيم اختبار من الدراسة أداة  وتكونت التجريبي، المنهج استخدمت الباحثة

نتج  وقد قصدية، بطريقة اختيارها فصول، تم أربعة على ( طالبة، توزعت172في ) عينة الدراسة
اختبار  في والضابطة التجريبية المجموعتين درجات متوسطي بين إحصائية داللة ذات وجود فروق 

 .التجريبية المجموعة لصالح التاريخية المفاهيم
هدفت الدراسة التعرف على أثر استخدام بعض استراتيجيات التعلم  :2(2012. دراسة جبر )2

شارك( في تدريس علم االجتماع على التحصيل وتنمية  -زاوج -النشط )العصف الذهني، فكر
اسة ر عينة الدر طالب المرحلة الثانوية، وقد تم اختيا  الوعي ببعض القضايا االجتماعية لدى

ق بمحافظة ثانويتين للبنات بمدينة الزقازي  ( طالبة بالصف الثاني الثانوي األدبي من مدرستين109)
( طالبة درسن 38الشرقية، وتم توزيعها عشوائيا  إلي ثالث مجموعات: مجموعة تجريبية أولى )

ة درسن باستخدام ( طالب36باستخدام استراتيجية العصف الذهني، ومجموعة تجريبية ثانية )
( طالبة درسن بالطريقة التقليدية، وتمثلت 35شارك" ومجموعة ضابطة) -زاوج -استراتيجية "فكر

أدوات الدراسة في اختبار تحصيلي ومقياسا  للوعي ببعض القضايا االجتماعية تم تطبيقهما تطبيقا  
مصاحب، وتوصلت حليل التباين القبليا  وبعديا  علي عينة الدراسة، وقد تم تحليل البيانات باستخدام ت

                                                           
الدراسي لتنمية المفاهيم التاريخية لدى طالبات  . "أثر استخدام أسلوب لعب األدوار على التحصيل 2011)مايسة حلس. ) 1

 الصف السابع في محافظة غزة"، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر، غزة.
 
(. "أثر اســـتخدام بعض اســـتراتيجيات التعلم النشـــط في تدريس علم االجتماع علي التحصـــيل وتنمية 2012مواهب جبر. ) 2

 .1/ عدد 4ي طالب المرحلة الثانوية"، مجلة كلية التربية، جامعة دمنهور، مجلد الوعي ببعض القضايا االجتماعية لد
 



 

500 
 

ت درجات مجموعا  الدراسة إلى النتائج التالية: وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
البحث الثالث التجريبية األولى والثانية والمجموعة الضابطة في االختبار التحصيلي البعدي وذلك 

ولى ي درجات المجموعة التجريبية األلصالح المجموعة التجريبية األولى، ووجود فروق بين متوسط
 -التي درست باستخدام العصف الذهني والمجموعة التجريبية الثانية التي درست باستخدام" فكر

 شارك" في االختبار التحصيلي البعدي وذلك لصالح التجريبية األولى. -زاوج
صاء أثر استخدام هدف البحث الحالي إلى استق: 1(2016. دراسة األكوع والرميمة والحبوبي )3

استراتيجيات التعلم النشط في تدريس مقرر األجهزة الطبية على التحصيل لدى طلبة المستوى الرابع 
مقارنة بطرق التدريس المعتادة، حيث استخدم في هذا البحث التصميم التجريبي المعروف بتصميم 

بحث من وتكونت عينة ال القياس القبلي والبعدي لمجموعتين: إحداهما ضابطة، واألخرى تجريبية،
مجموعتين بالمستوى الرابع بكلية الهندسة: حيث مثل أحد المجموعتين المجموعة التجريبية وعدد 

( طالبا ، ولقياس 20( طالبا ، ومثل المجموعة الثانية المجموعة الضابطة وعدد طالبها )20طالبها )
باحثان ي التحصيل الدراسي، أعد الاألداء القبلي والبعدي في المجموعتين التجريبية والضابطة ف

اختبارا  لقياس التحصيل في موضوعي )جهاز مضخة السوائل، وجهاز مزيل الرجفان( عند 
مستويات: التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، وطبقت أداة البحث على المجموعتين، وقد بينت النتائج 

رجات طالب المجموعة ( بين متوسطي د0.01وجود فرق ذي داللة إحصائية )عند مستوى 
الضابطة، وطالب المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي عند كل من 
المستويات اآلتية: التذكر والفهم، والتطبيق، والتحليل وذلك لصالح المجموعة التجريبية، وبالتالي 

جهزة الطبية يس مقرر األفإن هذا البحث يخلص إلى أن استخدام استراتيجيات التعلم النشط في تدر 
له أثر إيجابي في تنمية التحصيل الدراسي لدى طلبة المستوى الرابع بقسم الهندسة الطبية الحيوي، 
وعليه يوصي البحث بضرورة حث المدرسين باستخدام استراتيجيات التعلم النشط أثناء تدريس 

 .الطلبة ألثرها اإليجابي في زيادة تحصيل الطلبة
هدف الحالي إلى الكشف عن فاعلية برنامج قائم على التعلم  :2(2017تة ). دراسة أبو س4

النشط لتنمية دافعية اإلنجاز والكفاءة الذاتية والمهنية للطالبات المعلمات شعبة علم نفس بجامعة 
الزيتون بليبيا، وقد تمثلت عينة الدراسة في مجموعة من الطالبات المعلمات الفرقة الرابعة شعبة 

                                                           
( "أثر اســـتخدام اســـتراتيجيات التعلم النشـــط في تدريس مقرر األجهزة 2016فضـــل األكوع، محمود الرميمة، زيادالحبوبي. ) 1

الطبية على تحصــــيل طلبة المســــتوى الرابع هندســــة طبية حيوية بجامعة العلوم والتكنولوجيا اليمينة". المجلة العربية لضــــمان 
 .24/ عدد 9جودة التعليم الجامعي/ مجلد 

 
(. "برنامج مقترح قائم على التعلم النشط لتنمية دافعية االنجاز والكفاءة الذاتية والمهنية 2017آمال أبو ستة. ) 2

 للطالبات المعلمات"، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عين شمس، كلية البنات، القاهرة.
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س، حيث استخدمت كمجموعة تجريبية واحدة لدراسة البرنامج المقترح، كما اتبع في هذا علم النف
البحث المنهج الوصفي التحليلي والمنهج التجريبي التربوي، وطبقت الباحثة أداوت متعددة للدراسة 
 منها: بطاقة مالحظة الكفاءة وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: وجود فرق دال إحصائيا  بين

متوسطي درجات الطالبات معلمات المجموعة التجريبية في مقياس دافعية اإلنجاز قبل وبعد 
البرنامج لصالح التطبيق البعدي، كما حقق البرنامج مستوى عال  من الفاعلية في كل من دافعية 

 اإلنجاز للطالبات المعلمات شعبة علم النفس.
تقصي أثر استخدام استراتيجيات التعلم  هدفت هذه الدراسة إلى :1(2018. دراسة الشمري )5

النشط في تدريس "مقدمة في التدريس" على تحصيل طالب كلية التربية بجامعة الشقراء في المملكة 
العربية السعودية، حيث تم استخدام استراتيجيات التعلم التعاوني والعصف الذهني، وكان مجتمع 

قراء للفصل الدراسي األول من العام الدراسي الدراسة يتكون من جميع طالب كلية التربية بالش
( طالبا  وطالبة تم تسجيلهم في مجموعتين 38هـ، كما تكونت عينة الدراسة من )1437-1438

من مادة مقدمة في التدريس، وتم تقسيمهم بالتساوي: المجموعة األولى كانت تجريبية ودرست مادة 
ت طريقة ستراتيجيات التعلم النشط، واألخرى درسالكفاءات التدريسية باستخدام استراتيجيتين من ا

التدريس المعتادة، وتم جمع بيانات الدراسة باستخدام اختبار تحصيلي تم تصميمه خصيصا  
ألغراض الدراسة، وأظهرت الدراسة النتائج التالية: اكتشاف تأثير استخدام استراتيجيات التعلم 

مع طالب كلية التربية في جامعة الشقراء التعاوني والعصف الذهني على التحصيل الدراسي 
ولصالح المجموعة التجريبية بتعليمهم مقرر "مقدمة في التدريس"، وأوصت الباحثة بضرورة الحرص 
على استخدام استراتيجيات التعلم النشط في تدريس الطالب بدال  من األساليب التقليدية، كما أوصت 

حصيل دام استراتيجيات التعلم النشط األخرى على تبتوجيه البحث المستقبلي لدراسة تأثير استخ
 .الطالب

شارك  -زاوج  -هدف البحث الحالي إلى معرفة أثر استراتيجية ) فّكر: 2(2019. دراسة ذياب )6
مية؛ ولتحقيق سالمادة القرآن الكريم والتربية اإل ( في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط في

, ئيا  ثانوية الكفاح العربي للبنات في محافظة بغداد, إلجراء التجربةهذا الهدف اختارت الباحثة عشوا
( طالبة كمجموعة ضابطة 30وبطريقة عشوائية أيضا  اختارت الشعبة )أ( البالغ عدد طالباتها )

                                                           
في تدريس مقرر المدخل إلى التدريس على (. "أثر استخدام استراتيجيات التعلم النشط 2018الشمري سلمان. ) 1

تحصيل طالب كلية التربية بجامعة الشقراء"، مجلة البحث العلمي في التربية، جامعة عين شمس كلية البنات لآلداب 
 .19، ع 10والعلوم والتربية، مصر، ج 

قرآن ثاني المتوسط في مادة الشارك في تحصيل طالبات الصف ال –زاوج  –(," أثر استراتيجية " فكر 2019زينة ذياب. ) 2
 . 32، ع 2الكريم والتربية االسالمية"، مجلة الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم االجتماعية، جامعة واسط: مج 

 



 

502 
 

لغ سالمية باستعمال الطريقة التقليدية, ومثلت الشعبة )ب( البامادة القرآن الكريم والتربية اإل درست
( طالبة المجموعة التجريبية التي درست مادة القرآن الكريم والتربية االسالمية 30ها )عدد طالبات

 شارك(، وكافأت الباحثة بين طالبات المجموعتين إحصائيا ، –زاوج  –باستعمال استراتيجية )فّكر 
من ( فقرة, 40وقد طبقت الباحثة أداة البحث المتمثلة باالختبار التحصيلي البعدي, والمكون من )

نوع )االختيار من متعدد ( على أفراد عينة البحث للمجموعتين التجريبية والضابطة، وكشفت نتائج 
الدراسة عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين وفق متغيرات الدراسة، كما 

موعة لى المجشارك( ع -زاوج -تفوقت المجموعة التجريبية التي درست على وفق استراتيجية )فّكر
الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية, وفي ضوء نتيجة البحث خرجت الباحثة بعدد من 

ارك( في ش –زاوج  -االستنتاجات , وقدمت مقترحات و توصيات منها : اعتماد استراتيجية ) فّكر
 تتدريس مادة القرآن الكريم والتربية االسالمية للصف الثاني المتوسط بوصفها استراتيجية أثبت

.تضمين مادة المناهج وطرائق التدريس المّقرة على الطلبة في   فاعليتها في تدريس هذه المادة
 .شارك ( وخطواتها –زاوج  –) فّكر  استراتيجيةكليات التربية 

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام التعلم : 1(2021. دراسة المعايطة والطويسي )7
ة دراسة تشبه تجريبية على طلب –النشط على تحصيل واتجاهات الطلبة في مادة الرياضيات 

الصف الثالث األساسي. وتم توظيف استراتيجية التعلم النشط )التعلم باللعب، تعلم األقران( مقارنة 
قبلي  لدراسة المنهج شبة التجريبي، حيث تم توظيف اختباربطريقة التدريس التقليدية، واستخدمت ا

واختبار بعدي للتحقق من تحصيل الطلبة، وكذلك تم توظيف استبيان الستقصاء اتجاهات الطلبة 
( طالبا  وطالبة مقسمة إلى مجموعتين: 73نحو مادة الرياضيات. واشتملت عينة الدراسة على )

( طالبا  وطالبة شكلت 38لمجموعة الضابطة، والثانية )( طالبا  وطالبة شكلت ا35األولى من )
المجموعة التجريبية، وكشفت نتائج الدراسة عن أن تطبيق استراتيجية التعلم النشط )التعلم باللعب، 
تعلم األقران( له أثر بشكل إيجابي على تحصيل الطلبة في الرياضيات )وحدة الضرب( مقارنة 

شط احية أخرى أكدت النتائج األثر اإليجابي الستراتيجية التعلم النبطريقة التدريس التقليدية، ومن ن
على اتجاهات الطلبة نحو الرياضيات، كما كشفت النتائج عن عدم وجود أية فروق ذات داللة 
إحصائية بين الطلبة الذكور واإلناث في تحصيلهم العلمي وكذلك اتجاههم نحو مادة الرياضيات، 

                                                           
(. "أثر اســــــــــــتخدام التعلم النشــــــــــــط على تحصــــــــــــيل واتجاهات الطلبة في مادة 2021فداء المعايطة، أحمد الطويســــــــــــي. ) 1

، ع 4ة على طلبة الصــف الثالث األســاســي"، المجلة الدولية للدراســات التربوية والنفســية، مج دراســة شــبه تجريبي-الرياضــيات
 حزيران, المركز الديمقراطي العربي ألمانيا: برلين.  –، يونيو 13
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تضمين استراتيجية التعلم النشط )التعلم باللعب، تعلم األقران( في وقد أوصت الدراسة بتطوير و 
 منهاج الرياضيات لجميع المراحل الدراسية. 

 التعقيب على الدراسات السابقة:
يرى الباحثون أن معظم الدراسات السابقة ركزت على التحصيل الدراسي ألفراد العينة ببرامج  -

( وظفت 2019بأساليب التعلم النشط، فدراسة ذياب )تدريبية متنوعة واستراتيجيات تدريسية 
( وظفت استراتيجية التعلم باللعب، 2021استراتيجية فكر زاوج شارك، ودراسة المعايطة والطويسي )

 وتعلم األقران.
ويرى الباحثون أيضا  أن معظم الدراسات السابقة طبقت االختبار التحصيلي وفق المنهج التجريبي  -

 (.2016( ودراسة أبو ستة )2011مثل دراسة حلس )
واستفاد الباحثون من الدراسات والبحوث السابقة في بناء فكرة الدراسة من خالل التركيز على 
الموضوع المراد دراسته، وفي كيفية العمل بمنهجية البحث، وإعداد اإلطار النظري وصياغة 

 ير النتائج.    األساليب اإلحصائية وتفس التعريفات اإلجرائية، وبناء أدوات الدراسة المناسبة، وفي تحديد
 

 الطريقة واإلجراءات:
من أجل تحقيق أهداف البحث اعتمد الباحثون المنهج شبه التجريبي، من خالل  منهج البحث:

تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين: مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة، ويعرف المنهج شبه 
الذي ال تتم فيه السيطرة على المتغيرات الخارجية بمقدار التجريبي بأنه ذلك النوع من البحوث 

ضبطها في المنهج التجريبي، ويتحقق ذلك باختيار مجموعة من األفراد يتم تقسيمها بشكل عشوائي 
إلى مجموعتين أو أكثر، تسمى المجموعة األولى بالمجموعة التجريبية، وتسمى المجموعة األخرى 

 م(.2009بالمجموعة الضابطة )العساف، 
لمساق اللغة العربية  الطالبات المسجالتيتكون مجتمع الدراسة من جميع  مجتمع الدراسة:

( طالبة، في جامعة األقصى بفرع غزة، خالل الفصل 200واستراتيجيات تدريسها والبالغ عددهم )
 .2019/2020الدراسي األول من العام الجامعي 

اختار الباحثون عينة عشوائية من الطالبات المسجالت لمساق اللغة العربية  عينة الدراسة:
( طالبة، قسمت إلى مجموعتين، مجموعة 52واستراتيجيات تدريسها، وتكونت هذه العينة من )

 ( طالبة.26( طالبة، ومجموعة تجريبية مكونة من )26ضابطة، مكونة من )
ختبار تحصيلي في مساق اللغة العربية واستراتيجيات عمد الباحثون إلى استخدام ا أداة الدراسة:

( سؤاال  نمط االختيار من متعدد، وقد تم إعطاء درجة 44تدريسها، ويتكون هذا االختبار من )
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( 44واحدة لكل إجابة صحيحة، وبالتالي يكون الحد األقصى لدرجات الطالبات في االختبار )
 درجة، والحد األدنى )صفر( درجة.

بعد صياغة مفردات االختبار وترتيبها ووضع تعليمات االختبار الالزمة،  ولية لالختبار:الصورة األ 
(، وتم عرضه على مجموعة من المحكمين للتأكد 1أصبح االختبار في صورته األولية )ملحق رقم 

 من صالحية االختبار من حيث:
 سالمة الصياغة اللغوية لكل مفردة. -

 مفردة.صحة الصياغة العلمية لكل  -

 مدى وضوح المفردات. -

 مناسبة كل مفردة لقياس ما وضعت لقياسه. -

 مناسبة كل مفردة لمستوى الطالبات. -

 وفى ضوء آراء المحكمين تم إجراء بعض التعديالت منها:
 إعادة صياغة بعض المفردات. -
 تغيير الصياغة العلمية لبعض المفردات. -

تطبيق االختبار على مجموعة من الطالبات المسجالت لمساق تم  تجريب الصورة األولية لالختبار:
اللغة العربية واستراتيجيات تدريسها، بغرض التأكد من حسن الصياغة اللغوية لمفردات االختبار، 
ومدى وضوح مفرداته، وكذلك حساب صدق وثبات االختبار، ومعامالت التميز والصعوبة لكل 

 مفردة، ويمكن إيضاح ذلك كما يلي:
صدق االختبار يعنى مدى قياس االختبار لما وضع لقياسه، وللتأكد من  ير صدق االختبار:تقد

رف بصدق المحكمين، وقد صدق االختبار تم عرضه على مجموعة من المحكمين؛ لتحديد ما يع
 هم أن أسئلة االختبار تقيس ما وضعت لقياسه.أوضحت آراؤ 

 الختبار يعطى نفس النتائج إذا ما تم إعطاؤهيقصد بثبات االختبار "أن ا حساب ثبات االختبار:
لمجموعة من الطالبات في فترات زمنية مختلفة أو في أشكال مختلفة"، وهناك عدة طرق مستخدمة 
لحساب ثبات االختبار منها طريقة إعادة تطبيق االختبار، وطريقة الصور المتكافئة وطريقة التجزئة 

-يودكألفا كرونباخ، وقد استخدم الباحثون طريقة  ، وطريقةريتشاردسون -كيودالنصفية وطريقة 
( وهو معامل يشير إلى أن االختبار ذو 0.861، وقد وجدا أن معامل ثبات االختبار )ريتشاردسون 

 درجة ثبات عالية.
تم حساب معامل الصعوبة لكل مفردة من مفردات  حساب معامل السهولة والصعوبة لكل مفردة:

(، 0.73: 0.04السهولة والصعوبة، وتراوحت معامالت السهولة بين ) االختبار، باستخدام معادلتي
( مفردات، وهي 8( وكان عددها )0.2وقد تم استبعاد المفردات التي يقل معامل سهولتها عن )

(2 ،4 ،7 ،14 ،20 ،21 ،23 ،39.) 
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 %50تم ترتيب درجات الطالبات ترتيبا  تنازليا  ثم استخدام  حساب معامل التمييز لكل مفردة:
كمجموعة دنيا، وقد تراوحت معامالت التمييز لمفردات االختبار ما  %50كمجموعة عليا وأدنى 

( 6(، وكان عددها )0.3( وقد تم استبعاد المفردات التي يقل معامل تميزها عن )1: 0.08بين )
 (.39، 23، 21، 20، 14، 2مفردات، وهي )

بعد التأكد من صدق وثبات االختبار، وحساب معامالت السهولة والتميز الصورة النهائية لالختبار: 
(، وكذلك المفردات التي 0.2لمفردات االختبار، واستبعاد المفردات التي يقل معامل سهولتها عن )

، يتكون من (2( أصبح االختبار في صورته النهائية )ملحق رقم 0.3يقل معامل تميزها عن )
 ( مفردة.36)

ط بق االختبار التحصيلي في مساق اللغة العربية واستراتيجيات اختبار تكافؤ المجموعتين: 
تدريسها، على عينة الدراسة تطبيقا  قبليا ، على مجموعتي الدراسة، وذلك بهدف التحقق من تكافؤ 

ات داللة ن وجود فروق ذالمجموعتين، حيث تم تطبيق اختبار "ت" لعينتين مستقلين، للتحقق م
إحصائية بين درجات طالبات المجموعة الضابطة، ودرجات طالبات المجموعة التجريبية، في 

 التطبيق القبلي لالختبار، فكانت النتائج كما يلي:
 نتيجة اختبار "ت" للتحقق من تكافؤ مجموعتي الدراسة (1جدول )

 العدد المجموعة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 Tقيمة  المعياري 

مستوى 
 الداللة

 2.813 8.08 26 ضابطة
0.468 0.642 

 2.517 8.42 26 تجريبية

 (.2.009تساوي ) 0.05(، ومستوى داللة 50قيمة "ت" الجدولية عند درجات حرية )
تشير النتائج الموضحة بالجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

الضابطة والمجموعة التجريبية في االختبار القبلي لمساق اللغة العربية متوسطي درجات المجموعة 
(، وهي أقل من قيمة "ت" 0.468واستراتيجيات تدريسها. حيث بلغت قيمة اختبار "ت" المحسوبة )

 . وبالتالي نستنتج تكافؤ المجموعتين.0.05(، ومستوى داللة 50الجدولية عند درجات حرية )
لتحقيق أهداف الدراسة، وتحليل البيانات التي تم تجميعها، فقد تم  ائية:أساليب المعالجة اإلحص

استخدام العديد من األساليب واالختبارات اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم 
 (. وكانت هذه األساليب على النحو التالي:SPSSاالجتماعية والتي يرمز لها اختصارا  بالرمز )

 اختبار "ت" لعينتين مستقلتين. سابي.المتوسط الح
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 االنحراف المعياري.

 .20ريتشاردسون  -معامل كيود

 اختبار "ت" لعينتين مرتبطتين.

 .2)مربع إيتا )

يتناول هذا الجزء عرضا  لما توصل إليه البحث الحالي من نتائج وذلك  نتائج البحث وتفسيرها:
للتحقق من صحة فروضه، فضال  عن تفسير النتائج في ضوء الدراسات السابقة واإلطار النظري 

 للبحث. 
 إجابة السؤال األول: 

( في مستوى ≤0.05هل توجد فروق ذات داللة عند مستوى )ينص السؤال األول على ما يلي: 
اإلنجاز الدراسي بين طالبات المجموعة التجريبية وقريناتهن في المجموعة الضابطة في مساق 

 اللغة العربية واستراتيجيات تدريسها؟ 
 ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثون باإلجابة عن الفرض التالي:

في متوسطات درجات  (≤0.05الفرض األول: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )
الدراسة لمعرفة مستوى اإلنجاز الدراسي بين طالبات المجموعة التجريبية وقريناتهن  أفراد عينة

 في المجموعة الضابطة في مساق اللغة العربية واستراتيجيات تدريسها.
لإلجابة عن هذه الفرضية تم االستعانة باختبار "ت" لعينتين مستقلتين، للبحث في مدى 

وق ذات داللة إحصائية في مستوى اإلنجاز الدراسي بين طالبات المجموعة التجريبية وجود فر 
وقريناتهن في المجموعة الضابطة في مساق اللغة العربية واستراتيجيات تدريسها، كما هو موضح 

 ( التالي:2بالجدول )
اإلنجاز الدراسي بين نتيجة اختبار "ت" للتحقق من وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى  (2جدول )

 طالبات المجموعة التجريبية والضابطة في مساق اللغة العربية واستراتيجيات تدريسها في االختبار البعدي

 العدد المجموعة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 Tقيمة  المعياري 

مستوى 
 الداللة

 6.121 17.12 26 ضابطة
3.117 0.003 

 6.506 22.58 26 تجريبية

 (.2.009تساوي ) 0.05(، ومستوى داللة 50الجدولية عند درجات حرية )قيمة "ت" 
تشير النتائج الموضحة بالجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى 
اإلنجاز الدراسي بين طالبات المجموعة التجريبية وقريناتهن في المجموعة الضابطة في مساق 

(، وهي أكبر 3.117تدريسها. حيث بلغت قيمة اختبار "ت" المحسوبة )اللغة العربية واستراتيجيات 
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.( وكانت هذه الفروق 0.05(، ومستوى داللة )50من قيمة "ت" الجدولية عند درجات حرية )
 لصالح المجموعة التجريبية.

ويعزو الباحثون ذلك إلى أن اهتمام عضو هيئة التدريس باستخدام االستراتيجيات التدريسية 
ة التي تعتمد على نشاط الطالبات وتحويلهن من متلقيات سلبيات إلى ذات فعالية نشطة من الحديث

خالل العمل في مجموعات صغيرة تعاونية من جانب وتفاعلهن مع المعلم من جانب آخر، كما 
يرجع السبب إلى طبيعة توظيف استراتيجيات التعلم النشط التي تتم من خالل توزيع األدوار بشكل 

بين عضو هيئة التدريس وطالباته وبين الطالبات أنفسهن جميعا ، إذ تعطي المجال لكل تفاعلي 
طالبة أن تؤدي الدور المطلوب منها حسب الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه المعلم من وراء هذه 
االستراتيجيات، كما يرى الباحثون أيضا  إلى طبيعة المناقشات التي تخللت استراتيجيات التعلم 

سهن، كما نجاز بأنفث والتوصل إلى المعرفة وتحقيق اإلمما يولد لدى الطالبات شعور البحالنشط؛ 
يرجع السبب إلى رغبة الطالبات أنفسهن بالمبادرة والمشاركة الفاعلة لدى المجموعة التجريبية لشعور 

 .طكل طالبة بأهميتها داخل القاعة من خالل هذه المشاركة وفق أساليب التدريس بالتعلم النش
( في وجود 2017( ودراسة أبو ستة )2012وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة جبر )

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية في االختبار التحصيلي 
 البعدي وذلك لصالح التجريبية.

 
 إجابة السؤال الثاني:

( ≤0.05اللة إحصائية عند مستوى )هل توجد فروق ذات دينص السؤال الثاني على ما يلي: 
في متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة في أثر استخدام أساليب التعلم النشط على مستوى 
 اإلنجاز الدراسي لدى طالبات المجموعة التجريبية في مساق اللغة العربية واستراتيجيات تدريسها؟

 التالي: ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثون باإلجابة عن الفرض
( في متوسطات ≤0.05الفرض الثاني: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

الدراسة في أثر استخدام أساليب التعلم النشط على مستوى اإلنجاز الدراسي  درجات أفراد عينة
 لدى طالبات المجموعة التجريبية في مساق اللغة العربية واستراتيجيات تدريسها.

هذه الفرضية ولمعرفة حجم تأثير استخدام بعض أساليب التعليم النشط على ولإلجابة عن 
مستوى اإلنجاز الدراسي في مساق اللغة العربية واستراتيجيات تدريسها، تم استخدم مربع إيتا الذي 

 يعتمد على قيمة )ت( المحسوبة كما يلي:
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 (df=n1 + n2-2)درجة الحرية  dfقيمة االختبار المحسوب،  tحيث ان: 
ويدل حجم التأثير على نسبة الفرق بين متوسطي المجموعتين في وحدات معيارية، وحجم 

 التأثير يأخذ أربع مستويات هي:
 ²η ˃ 0.06 ˃ 0.01يكون حجم التأثير صغير إذا كان 
 ²η ˃ 0.14 ˃ 0.06يكون حجم التأثير متوسط إذا كان 

 ²η ˃ 0.20 ˃ 0.14يكون حجم التأثير كبير إذا كان 
 ²η ˃ 0.20يكون حجم التأثير كبير جدا إذا كان 

 وحجم التأثير 2قيمة " ت"،  (3جدول )
 حجم التأثير "2قيمة " قيمة " ت" المتغير

مستوى اإلنجاز الدراسي في مساق 
 كبير 0.163 3.117 اللغة العربية واستراتيجيات تدريسها

(، مما يشير إلى أن حجم تأثير كبير 0.163تساوي ) 2( أن قيمة 3ويبين جدول )
الستخدام بعض أساليب التعليم النشط على مستوى اإلنجاز الدراسي في مساق اللغة العربية 

وهي نسبة مرتفعة تقع في نطاق حجم التأثير  ٪16.3واستراتيجيات تدريسها، وكانت نسبة التأثير 
 الكبير لمستويات حجم التأثير سالفة الذكر.

ويعزو الباحثون ذلك األمر إلى التأكيد على أهمية التعلم النشط من حيث مساهمته في 
تنمية قدرات ومهارات الطالبات على اختالف المستويات الدراسية الجامعية، كما يرجع إلى طبيعة 
طرق التدريس المستخدمة بالتعلم النشط التي تم توظيفها بشكل متسلسل وسهل وفق خطة تدريسية 

حة ومتطورة مشتملة على العديد من األنشطة، حيث يتم توزيعها على الطالبات من خالل مقتر 
مجموعات تناقش بعضها البعض بأجواء يتخللها المنافسة والتحفيز من جانب عضو هيئة التدريس؛ 
لتشجيعهم على المشاركة بأكثر فاعلية من الطريقة االعتيادية، كما ينفذ بأسلوب جماعي بعيدا  عن 

اء الملل أو القلق أو الخوف أو التردد مما ساعد الطالبات على المشاركة بارتياح كبير وخاصة أجو 
لشعورهن بأن هذه األساليب للتعلم النشط تعتبر ذات محتوى جديد عليهن، كما يرجع إلى تنوع 

ة، وعرض ياستخدام الوسائل واألنشطة التعليمية والتي تباينت ما بين: أوراق العمل، واألوراق اإلثرائ
بالوسائط المتعددة وإعداد نشرات تربوية للطالبات المعلمات في مختلف المستويات للتعريف بالتعلم 
النشط، وطرق تطبيقه ومزاياه، ودور كل من المعلم والمتعلم فيه مما أدى إلى توضيح المعلومة 

ة وجعلها معلومبصورة أفضل وأيسر، كما ساعد أيضا  في التخفيف من حدة االستخدام اللفظي لل
في صورة مشوقة ومثيرة لالنتباه والتركيز، مما جعل الطالبات أكثر إيجابية وتشوقا  لتلقي المعلومة، 
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ويرجع أيضا  إلى تنوع أساليب التقويم داخل القاعة من خالل مشاركات الطالبات الجماعية بأسلوب 
 التعلم النشط.

( 2017( ودراسة أبو ستة )2016بي )وتتفق الدراسة مع دراسة األكوع والرميمة والحبو 
في أن استخدام استراتيجيات التعلم النشط في التدريس له أثر إيجابي في تنمية التحصيل واإلنجاز 

 الدراسي لدى الطلبة.
 التوصيات والمقترحات:

 . تطبيق المعلمين الستراتيجيات التعلم النشط في جميع مقررات المواد الدراسية.1
 ستراتيجيات التدريس التعلم النشط عند تأليف الكتب والمقررات الدراسية.. االعتماد على ا2
. التقليل من األساليب التدريسية التقليدية التي تركز فقط على التلقين والحفظ والفهم بغرض 3

 تخزين المعارف لفترة أطول.
. تدريب المعلمين على أساليب التعليم النشط من خالل دورات تدريبية وورش عمل للتعلم النشط 4

 تزودهم بأحدث استراتيجيات التعلم النشط.    
. إجراء دراسات أخرى مشابهة على استراتيجيات التعلم النشط لمعرفة اثرها على التحصيل في 5

 مقررات أخرى وفي مراحل تعليمية مختلفة.
 
 : مراجعال
 (2019)"،-تدريس القراءة نموذجا –. "أساليب التدريس وفق مبادئ التعلم النشط أحمد علي -

https://www.new-
educ.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-

%D9%88%D9%81%D9%82-
%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7?fbclid=IwAR0RKbF3Ivgf

snDEFKyAsOGWZ7dTnN2UQECUMNqkSYlvisi6-1vSFzU4VX0 
 (2020)أفراح عطية.. " ظهور التعلم النشط" -

https://alhwar.com/2020/06/04/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7-

https://www.new-educ.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7?fbclid=IwAR0RKbF3IvgfsnDEFKyAsOGWZ7dTnN2UQECUMNqkSYlvisi6-1vSFzU4VX0
https://www.new-educ.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7?fbclid=IwAR0RKbF3IvgfsnDEFKyAsOGWZ7dTnN2UQECUMNqkSYlvisi6-1vSFzU4VX0
https://www.new-educ.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7?fbclid=IwAR0RKbF3IvgfsnDEFKyAsOGWZ7dTnN2UQECUMNqkSYlvisi6-1vSFzU4VX0
https://www.new-educ.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7?fbclid=IwAR0RKbF3IvgfsnDEFKyAsOGWZ7dTnN2UQECUMNqkSYlvisi6-1vSFzU4VX0
https://www.new-educ.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7?fbclid=IwAR0RKbF3IvgfsnDEFKyAsOGWZ7dTnN2UQECUMNqkSYlvisi6-1vSFzU4VX0
https://www.new-educ.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7?fbclid=IwAR0RKbF3IvgfsnDEFKyAsOGWZ7dTnN2UQECUMNqkSYlvisi6-1vSFzU4VX0
https://www.new-educ.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7?fbclid=IwAR0RKbF3IvgfsnDEFKyAsOGWZ7dTnN2UQECUMNqkSYlvisi6-1vSFzU4VX0
https://www.new-educ.com/%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A6-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7?fbclid=IwAR0RKbF3IvgfsnDEFKyAsOGWZ7dTnN2UQECUMNqkSYlvisi6-1vSFzU4VX0
https://alhwar.com/2020/06/04/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AD?fbclid=IwAR2W67cVgAifSOTvDG5ldNEvmzRuMehoVw7ZpkDObc2Y4YEJ9nVpH9yTFg0
https://alhwar.com/2020/06/04/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AD?fbclid=IwAR2W67cVgAifSOTvDG5ldNEvmzRuMehoVw7ZpkDObc2Y4YEJ9nVpH9yTFg0
https://alhwar.com/2020/06/04/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AD?fbclid=IwAR2W67cVgAifSOTvDG5ldNEvmzRuMehoVw7ZpkDObc2Y4YEJ9nVpH9yTFg0
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%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A9-

%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AD?fbclid=IwAR2W67cVgAi
fSOTvDG5ldNEvmzRuMehoVw7ZpkDObc2Y4YEJ9nVpH9yTFg0 

على التعلم النشط لتنمية دافعية االنجاز والكفاءة  (. "برنامج مقترح قائم2017آمال أبو ستة. ) -
الذاتية والمهنية للطالبات المعلمات"، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة عين شمس، كلية البنات، 

 القاهرة.
(. " درجة توظيف التعلم النشط لدى معلمي اللغة العربية في المرحلة 2020حمزة المناعسة. ) -

ارس قصبة عمان في ضوء بعض المتغيرات"، رسالة ماجستير غير منشورة، األساسية العليا في مد
 جامعة الشرق األوسط، األردن.

(. "درجة استخدام أساتذة اللغة العربية في المرحلة االبتدائية 2021رابح حرايز، عزوز كتفي. ) -
ة والي –لمهارات التعلم النشط من وجهة نظرهم دراسة ميدانية في مدارس مدينة حمام الضلعة

 .1، ع6المسيلة"، مجلة الجامع في الدراسات النفسية والعلوم التربوية، مج
ه ـ استراتيجياته ـ إيجابياته"، 2019رشيد التلواتي. ) - س   (. "ما هو التعلم النشط : أهميته ـ أس 

https://www.new-educ.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7-
%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87-

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8
%AC%D9%8A%D8 

ثاني ل طالبات الصف الشارك في تحصي –زاوج  –(," أثر استراتيجية " فكر 2019زينة ذياب. ) -
المتوسط في مادة القرآن الكريم والتربية االسالمية"، مجلة الرك للفلسفة واللسانيات والعلوم 

 . 32، ع 2االجتماعية، جامعة واسط: مج 
ه(. "واقع استخدام أعضاء هيئة التدريس في جامعة الملك سعود 1439السماني حاج أحمد. ) -

اللغة العربية من وجهة نظر طالب كلية اآلداب"، المجلة السعودية  الستراتيجيات التعلم النشط في
 .63للعلوم التربوية، الرياض، ع 

(. "استراتيجيات التعلم النشط: أنشطة وتطبيقات 2016سها أبو الحاج، حسن المصالحة. ) -
 ، األردن.1عملية"، مركز ديبونو لتعليم التفكير، ط 

https://alhwar.com/2020/06/04/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AD?fbclid=IwAR2W67cVgAifSOTvDG5ldNEvmzRuMehoVw7ZpkDObc2Y4YEJ9nVpH9yTFg0
https://alhwar.com/2020/06/04/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AD?fbclid=IwAR2W67cVgAifSOTvDG5ldNEvmzRuMehoVw7ZpkDObc2Y4YEJ9nVpH9yTFg0
https://alhwar.com/2020/06/04/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AD?fbclid=IwAR2W67cVgAifSOTvDG5ldNEvmzRuMehoVw7ZpkDObc2Y4YEJ9nVpH9yTFg0
https://alhwar.com/2020/06/04/%D8%B8%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D8%A8%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AD?fbclid=IwAR2W67cVgAifSOTvDG5ldNEvmzRuMehoVw7ZpkDObc2Y4YEJ9nVpH9yTFg0
https://www.new-educ.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA?fbclid=IwAR2W67cVgAifSOTvDG5ldNEvmzRuMehoVw7ZpkDObc2Y4YEJ9nVpH9yTFg0
https://www.new-educ.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA?fbclid=IwAR2W67cVgAifSOTvDG5ldNEvmzRuMehoVw7ZpkDObc2Y4YEJ9nVpH9yTFg0
https://www.new-educ.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA?fbclid=IwAR2W67cVgAifSOTvDG5ldNEvmzRuMehoVw7ZpkDObc2Y4YEJ9nVpH9yTFg0
https://www.new-educ.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA?fbclid=IwAR2W67cVgAifSOTvDG5ldNEvmzRuMehoVw7ZpkDObc2Y4YEJ9nVpH9yTFg0
https://www.new-educ.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA?fbclid=IwAR2W67cVgAifSOTvDG5ldNEvmzRuMehoVw7ZpkDObc2Y4YEJ9nVpH9yTFg0
https://www.new-educ.com/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA?fbclid=IwAR2W67cVgAifSOTvDG5ldNEvmzRuMehoVw7ZpkDObc2Y4YEJ9nVpH9yTFg0
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دام استراتيجيات التعلم النشط في تدريس مقرر المدخل (. "أثر استخ2018الشمري سلمان. ) -
إلى التدريس على تحصيل طالب كلية التربية بجامعة الشقراء"، مجلة البحث العلمي في التربية، 

 . 19، ع 10جامعة عين شمس كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية، مصر، ج 
م التعلم النشط على تحصيل واتجاهات (. "أثر استخدا2021فداء المعايطة، أحمد الطويسي. ) -

دراسة شبه تجريبية على طلبة الصف الثالث األساسي"، المجلة الدولية -الطلبة في مادة الرياضيات
حزيران, المركز الديمقراطي العربي ألمانيا:  –، يونيو 13، ع 4للدراسات التربوية والنفسية، مج 

 برلين. 
( "أثر استخدام استراتيجيات التعلم النشط 2016لحبوبي. )فضل األكوع، محمود الرميمة، زياد ا -

في تدريس مقرر األجهزة الطبية على تحصيل طلبة المستوى الرابع هندسة طبية حيوية بجامعة 
 .24/ عدد 9العلوم والتكنولوجيا اليمينة". المجلة العربية لضمان جودة التعليم الجامعي/ مجلد 

دام أسلوب لعب األدوار على التحصيل الدراسي لتنمية . "أثر استخ 2011)مايسة حلس. ) -
المفاهيم التاريخية لدى طالبات الصف السابع في محافظة غزة"، رسالة ماجستير غير منشورة، 

 جامعة األزهر، غزة.
(. "أثر استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط في تعليم مادة 2017محمد الجاغوب. )  -

ذوق األدبي لدى طلبة المرحلة الثانوية في اإلمارات العربية المتحدة"، المعارف األدبية على الت
 .   5، ع 1مجلة العلوم التربوية والنفسية، مج 

(. " االستراتيجيات الحديثة في تعليم 2017محمد سعيد، هشام العيسوي، زهاروم وبن رضوان. ) -
بها، ماليزيا، ر الوطني للغة العربية وآدااللغة العربية للناطقين بغيرها وتطبيقاتها القرآنية"، المؤتم

 أكتوبر.   28جامعة السلطان زين العابدين، 
(. " مستوى التدريس وفقا  للتعلم النشط وصعوبات تنفيذه من وجهة نظر 2020محمد الناصر. ) -

معلمي اللغة العربية بمحافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية"، المجلة االلكترونية الشاملة 
 .23متعددة التخصصات، ع 

(. "معيقات استخدام استراتيجيات التعلم النشط في 2017محمود رمضان، مفارجة نفوز. ) -
تدريس مادة العلوم من وجهة نظر المعلمين والمعلمات في المرحلة األساسية الدنيا في محافظة 

 . 2، ع 4نابلس"، مجلة جامعة االستقالل لألبحاث، مج 
(. "أثر استخدام بعض استراتيجيات التعلم النشط في تدريس علم االجتماع 2012)مواهب جبر.  -

علي التحصيل وتنمية الوعي ببعض القضايا االجتماعية لدي طالب المرحلة الثانوية"، مجلة كلية 
 .1/ عدد 4التربية، جامعة دمنهور، مجلد 
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في مرحلة التعليم الثانوي بمدينة (. "واقع استخدام معلمات اللغة العربية 2020يسرا الثبيتي. ) -
الطائف الستراتيجيات التعلم النشط"، مجلة الدراسات التربوية والنفسية، جامعة السلطان قابوس، 

 .2، ع 14مج 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


