
57

فاعلية برنامج تدرييب ملعلمي العلوم مبنحى 
التعلم النشط يف اكتساب طلبة الصف الثامن 

املفاهيم العلمية وتنمية تفكريهم الناقد 
واجتاهاتهم حنو التعلم النشط

د. ميساء فائق الرجوب
 أ. د. إبراهيم فيصل رواشدة 

 د. حممود حسن بين خلف

 
   تاريخ التسليم: 14/ 9/ 2013م، تاريخ القبول: 3/ 11/ 2013م. 

     أستاذ مساعد/ دكتوراه أساليب تدريس العلوم/ مديرية التربية والتعليم/ إربد األولى/ األردن. 
       أستاذ في أساليب تدريس العلوم/ قسم المناهج والتدريس/ جامعة اليرموك/ األردن. 

         أستاذ مشارك في أساليب تدريس العلوم/ قسم المناهج والتدريس/ جامعة اليرموك/ األردن.



58

د. ميساء فائق الرجوب
رواشدة  فيصل   أ.د. إبراهيم 
خلف بني  حسن   د. محمود 

فاعلية برنامج تدريبي ملعلمي العلوم مبنحى التعلم النشط 
في اكتساب طلبة الصف الثامن املفاهيم العلمية وتنمية 

تفكيرهم الناقد واجتاهاتهم نحو التعلم النشط

ملّخص: 
هدف البحث اإىل ا�ستق�ساء فاعلية برنامج تدريبي ملعلمي العلوم مبنحى التعلم الن�سط 
يف اكت�ساب طلبة ال�سف الثامن املفاهيم العلمية، وتنمية تفكريهم الناقد، واجتاهاتهم نحو 
الع�سوائية من )8( معلمني و )200( طالب وطالبة يف  الن�سط. تكونت عينة البحث  التعلم 
جتريبية  الأوىل  جمموعتني:  اإىل  ع�سوائيًا  ووزعت  مدار�س؛  اأربع  من  درا�سية  �سعب  ثمانية 
تتكون من اأربع �سعب وبلغ عدد طلبتها )100( طالب وطالبة، والأخرى �سابطة تتكون من 
باختبار حت�سيلي  البيانات  )100( طالبًا وطالبة. وجمعت  وبلغ عدد طلبتها  �سعب  اأربع 
لكت�ساب املفاهيم العلمية، ومقيا�س للتفكري الناقد، ومقيا�س اجتاهات نحو التعلم الن�سط. 
فروق  الناقد وجود  التفكري  العلمية ومبقيا�س  املفاهيم  باختبار  املتعلقة  النتائج  اأظهرت 
ذات دللة اإح�سائية للطريقة واجلن�س والتفاعل بينها، ل�سالح طريقة التعلم الن�سط، ول�سالح 
مبقيا�س  املتعلقة  النتائج  اأظهرت  حني  يف  واجلن�س،  الطريقة  بني  والتفاعل  الطالبات، 
ل�سرتاتيجية  تعزى  فقط  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  الن�سط  التعلم  نحو  الجتاهات 

التدري�س، ول�سالح ا�سرتاتيجيات التعلم الن�سط. ويف �سوء النتائج مت تقدمي عدة تو�سيات. 
الكلمات املفتاحية: برنامج تدريبي، التعلم الن�سط، اكت�ساب املفاهيم العلمية، التفكري 

الناقد، الجتاهات نحو التعلم الن�سط. 
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Effectiveness of a Training Program to science teachers 
based on Active Learning Approach in Acquiring Concepts, 
Critical Thinking and Attitudes of Eight Grade Students 

toward Active Learning

Abstract: 

The purpose of this study is to explore the effectiveness of a training 
program based on Active Learning Approach to science teachers in acquiring 
eighth grade students scientific concepts, critical thinking and attitudes 
toward active learning. A quasi- experimental approach applied to the study 
sample which consists of (200) students in four schools. The instruments were 
questionnaire, scientific concepts and critical thinking tests. The findings 
there were statistically significant differences due to the teaching strategies 
(active learning, Traditional, gender and the interaction) in favor of active 
learning, and female students. But it showed only statistically significant 
differences due to active learning strategies. In the light of these findings, 
some recommendations were stated. 

(Key Words) : Training Program, Active Learning, Scientific Concepts 
Acquiring, Critical Thinking, Attitudes toward Active Learning. 
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مقدمة: 
ُيعد املعلم الركيزة الأ�سا�سية يف النظام التعليمي، وعليه ُتبنى جميع الآمال امل�ستقبلية 
بقدر ما  املعلم،  والتطور مب�ستوى  الهتمام  التعلمية، وبقدر  التعليمية  العملية  يف حت�سني 
يكون منو املتعلمني وتطورهم، فاملعلم هو الذي يخطط، ويبعث الن�ساط يف التعليم ال�سفي، 
وي�سفي على الكتاب واملحتوى والأن�سطة والو�سائل والتجهيزات ما يكمل النق�س، من اأجل 

خدمة املتعلم.
ويلزم لتعليم العلوم بفاعلية، توفري معلمي علوم ذوي كفاية عالية )زيتون، 1987( ، 
من خلل برامج تدريبية فاعلة، ُتبنى وفق فل�سفة وا�سحة واأهداف حمددة )العفون ومكاون، 
 Active Learning 2011( .ومن اأبرز ما ميكن تدريب املعلمني عليه هو اإثارة التعلم الن�سط
لدى املتعلمني، وهذا امل�سطلح )التعلم الن�سط( ، ظهر يف نهاية القرن الع�رشين، واأّثر ب�سكل 
فرفوره،  2006؛  عرقوب،  واأبو  وا�ستيتة  وزامل  وعقل  )�سعادة  التعلم  عملية  على  اإيجابي 
2008( ، كما اأن هذا املفهوم ي�ساير فكر النظرية البنائية، التي تفرت�س باأن املتعلم يبني 

. )Pritchard and Woollard, 2010( معرفته بنف�سه؛ اإما ب�سكل فردي اأو جمتمعي
ويكون التعلم ن�سطًا، عندما تتاح الفر�سة للطلبة للم�ساركة يف اأن�سطة ت�سجعهم على 
التفكري، والتعقيب على املعلومات املعرو�سة للنقا�س، وتطوير املهارات يف ميادين املعرفة 
املتعددة، والن�سغال يف اأن�سطة تدفعهم لأن ي�ستجيبوا للأفكار، والآراء املطروحة، وكيفية 
 Hall, Watiz, Bordeur, Soderholm and Nasr ؛Bonwell and Eison, 1991( تطبيقها
2002 ,؛ Herried, 2006؛ Meyers and Jones, 1993؛ Ramanujam, 2011( .ويكون 
دور املعلم يف التعلم الن�سط موجهًا للطلبة، وم�سجعًا لهم على التعلم، وموازنًا بني الأن�سطة 
التعليمية الفردية واجلماعية، ول يكون ملحظًا فقط، بل يكون باحثًا وموثقًا للمعلومات، 
وموفراً لبيئة تعليمية تعلمية منا�سبة، ومهتمًا باملتعلمني؛ فيلبي احتياجاتهم التعليمية، 
ومرنًا وقادراً على التوا�سل الفّعال، ون�سيطًا ومتحم�سًا يف اأدائه، ومو�سوعيًا يف تقومي نواجت 

التعلم )Cashion and Plalmieri, 2002؛ Felder and Brent, 2009؛ رفاعي، 2012( .
ويف التعلم الن�سط، ميكن ممار�سة ا�سرتاتيجيات تدري�س متعددة ومتنوعة مثل: التعلم 
التعاوين، ولعب الأدوار، والع�سف الذهني، وحل امل�سكلت، واملناق�سة واحلوار، واملحا�رشة 
التعلم  .ويف هذه ال�سرتاتيجيات كّلها، فاإن   )Silberman, 1996( الذاتي  امُلعّدلة، والتعلم 
الن�سط، يركز على م�ساركة املتعلم وحّثه على التفكري فيما يتعلمه، وفيه ُتعمق قدرة املتعلم 
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 Swartz and ؛Basham, 1994( على التفكري باأنواعه املختلفة: العلمي، والإبداعي، والناقد
Fischer, 2001( ، باعتبار التفكري الناقد، اأ�سلوب يف التفكري املنظم، واملرّكز واملربر بغر�س 

)Facione and Facione, 1998؛  القرارات  واتخاذ  ال�ستدللت،  و�سياغة  امل�سكلة،  حل 
امل�سكلت،  حتديد  على  املتعلم  م�ساعدة  خلل  من  وذلك   ،  )Horenstei and Niu, 2011

Lau- )ججمع البيانات اللزمة ملعاجلتها وحتليلها، وتف�سري النتائج والو�سول اإىل احللول 
العمليات، ترتبط  اإن ممار�سة مثل هذه  اإذ   ،  )2010 ren and Michael, 2004؛ فتح اهلل، 

ارتباطًا وثيقًا باكت�ساب املفاهيم العلمية )مف�سي، 2010( ، مما يتطلب اندماج املتعلم يف 
 Buncik, Betts التعلم الن�سط، واأن يكون له دور فاعل يف العملية التعليمية )زيتون، 2010؛

. )and Horgan, 2001

من  وتقلل  وت�سنفها،  احلقائق  تختزل  اأنها  يف  العلمية  املفاهيم  اأهمية  وتكمن 
النجداوي  2007؛  )اخلوالدة،  للتغيري  عر�سة  اأقل  وبالتايل  ثباتًا،  اأكرث  وتعد  تعقدها، 
اأف�سل،  ب�سكل  املفاهيم  تعلم  يتم  .ولكي   )Ormrod, 1995 2003؛  الهادي،  ورا�سد وعبد 
اأن  ميكن  الذي  الأمر  متباينة؛  بطرق  عنها  التعبري  ويتم  خمتلفة  ب�سياقات  تقدميها  يجب 
 American Association for( اأكرب لدمج جميع املتعلمني يف التعلم الن�سط  يوفر فر�سًا 
the Advancement of Science )AAAS( , 1993( ، وتوؤدي اإىل تعديل يف فكر املتعلم 

لبيب،  2003؛  الفتلوي،  1988؛  زيتون،  2010؛  )زيتون،  واجتاهه  و�سلوكه  ووجدانه 
. )Freedman, 1997 1989؛ 

ويعد التعلم الن�سط من الطرق التي ت�سيد الدرا�سات العاملية باأهميته يف تعلم العلوم، 
اكت�ساب  على  وم�ساعدتهم  املتعلمني،  لدى  التعلم  م�ستوى  لرفع  ا�ستخدامه؛  اإىل  وتدعو 
املفاهيم العلمية، وتنمية تفكريهم الناقد، وحت�سني اجتاهاتهم نحو التعلم الن�سط، ومن اأهم 
Suchman, Timp-(  ذذه الدرا�سات: درا�سة �سجمان و متب�سون، و انكم، و اهريما، و �سمث
 ،  )Graziano,  2003( ودرا�سة جرانزنو   )son, Iinchm, Ahermae and Smith, 2001

 Naron,( ودرا�سة نارون ، )Hartley, 2011( ودرا�سة هارتلي ، )Kim, 2009( ودرا�سة كيم
2011( ، كما توؤكد عليه تو�سيات موؤمتر مناهج التعليم والإعداد للحياة املعا�رشة املنعقد 

يف القاهرة عام 2003، وتو�سيات موؤمتر الإ�سلح املدر�سي: حتديات وطموحات املنعقد 
يف الإمارات العربية املتحدة عام 2007.

ويف �سوء ما �سبق اأدرك املربون العلميون احلاجة اإىل ا�ستخدام منحى التعلم الن�سط؛ 
من اأجل م�ساعدة املتعلم على امل�ساركة يف عملية التعلم؛ ليكون اأكرث ن�ساطًا؛ وفاعلية اأثناء 
التعلم، واكت�ساب املهارات اللزمة للتعلم؛ لذا جاءت فكرة هذا البحث ملعرفة فاعلية برنامج 
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تدريبي ملعلمي علوم ال�سف الثامن الأ�سا�سي للتعلم الن�سط، ومعرفة اأثر هذا الربنامج على 
اكت�ساب املفاهيم العلمية، والتفكري الناقد، واجتاهات املتعلمني نحو التعلم الن�سط.

وُي�سارك هذا البحث يف بع�س اأهدافه بحوثًا �سابقة، فقد اأجرى املهدي )2001( درا�سة 
هدفت اإىل ا�ستق�ساء اأثر ا�سرتاتيجيات التعلم الن�سط يف جمموعات املناق�سة على التح�سيل 
وال�ستيعاب املفاهيمي والجتاهات نحو تعلم الفيزياء، لدى طلب ال�سف الأول الثانوي 
مبدر�سة ال�سهيد ريا�س بكفر ال�سيخ.وقد تكونت عينة الدرا�سة من ثلث �سعب، يختلف فيها 
وال�ستيعاب  التح�سيل،  اختباري  من  الدرا�سة  اأدوات  وتكونت  املناق�سة،  جمموعات  حجم 
املفاهيمي، ومقيا�س الجتاهات نحو تعلم الفيزياء، واأظهرت النتائج اأن هناك فروقًا ذات 
دللة اإح�سائية ل�سالح النتائج البعدية لأفراد املجموعة التجريبية الأوىل، والتي تعلمت يف 
جمموعات من الأزواج، يف كل من حت�سيلهم للمحتوى التعليمي، وا�ستيعابهم املفاهيمي، 

واجتاهاتهم نحو تعلم الفيزياء.
بع�س  ا�ستخدام  تنوع  اأثر  من  التاأكد  اإىل  هدفت  درا�سة   )2002( هندي  واأجرى 
املفاهيم  اكت�ساب بع�س  الأحياء، على  تعليم وحدة مبقرر  الن�سط يف  التعلم  ا�سرتاتيجيات 
ال�سف  طلب  لدى  املتبادل  الإيجابي  العتماد  نحو  والجتاه  الذات،  وتقدير  البيولوجية، 
الأول الثانوي الزراعي يف م�رش، من خلل اإ�سرتاتيجيات )ا�سرتاتيجية فكر...زاوج...�سارك، 
لتنوع  كبري  اأثر  وجود  النتائج  واأظهرت   ، الذهني(  الع�سف  املفاهيم،  خرائط  واإعداد  بناء 
والجتاه  البيولوجية،  املفاهيم  بالن�سبة لكت�ساب  امل�ستخدمة  الن�سط  التعلم  ا�سرتاتيجيات 
اإح�سائيًا  نحو العتماد الإيجابي املتبادل على عينة الدرا�سة، بينما مل تكن النتائج دالة 

بالن�سبة لتح�سني م�ستوى تقديرهم لذواتهم.
واأجرى �سعادة واأبو زيادة وزامل )2003( درا�سة هدفت اإىل التعرف على اأثر تدريب 
اأ�سلوب التعلم الن�سط يف التح�سيل الآين، واملوؤجل لديهن، يف  املعلمات الفل�سطينيات على 
التدريبية،  الدورات  وعدد  العلمي،  واملوؤهل  الدقيق،  الأكادميي  التخ�س�س  متغريات  �سوء 
الأوىل يف مادة  اأداتني: متثلت  الباحثون  اأعد  24 معلمة، حيث  الدرا�سة من  وتكونت عينة 
من  الختيار  نوع  من  فقرة   30 من  مكون  حت�سيليًا  اختباراً  الثانية  و�سملت  تدريبية، 
الن�سط،  التعلم  على  التدريب  ل�سالح  اإح�سائيًا  دالة  فروق  وجود  النتائج  واأظهرت  متعدد، 
تبعًا ملتغريات التخ�س�س، واملوؤهل، وعدد الدورات التدريبية، التي مت ح�سورها من جانب 

املعلمات.
واأجرى زامل )2006( درا�سة هدفت اإىل تعرف وجهات نظر معلمي املرحلة الأ�سا�سية 
يف  الن�سط  للتعلم  ممار�ستهم  نحو  الدولية،  الغوث  وكالة  مدار�س  يف  ومعلماتها  الدنيا 
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حمافظتي رام اهلل ونابل�س، وتكونت عينة الدرا�سة من 75 معلمًا ومعلمة، منهم 28 معلمًا 
النتائج  واأظهرت  فقرة،   30 ا�ستبانة مكونة من  الدرا�سة  هذا  واُ�ستخدمت يف  و47 معلمة، 
وجود فروق دالة اإح�سائيًا يف وجهات نظر املعلمني نحو ممار�ساتهم ملبادئ التعلم الن�سط، 
املوؤهل  الدرا�سة:  ملتغريات  تبعًا  اإح�سائية  دالة  فروق  وجود  عدم  مع  املعلمات،  ل�سالح 

العلمي، واملحافظة، وعدد �سنوات اخلربة، وال�سف الذي يدر�سه املعلم.
يف  مقرتح  برنامج  فاعلية  ا�ستق�ساء  اإىل  هدفت  درا�سة   )2007( الرو�ساء  واأجرت 
تنمية ممار�سات التعلم الن�سط، وتعديل العتقادات نحوه، لدى املعلمات الطالبات يف كلية 
50 معلمة طالبة، وزعن ع�سوائيًا  الرتبية، والأق�سام العلمية بالريا�س، تكونت العينة من 
يف جمموعتني: اإحداهما جتريبية 25 طالبة، والأخرى �سابطة 25 طالبة.ا�ستخدمت بطاقة 
اأظهرت النتائج  ملحظة ممار�سات التعلم الن�سط، ومقيا�س العتقادات نحو التعلم الن�سط، 
التجريبية،  ل�سالح املجموعة  الن�سط  التعلم  اإح�سائية يف ممار�سات  وجود فرق ذي دللة 
ل�سالح  الن�سط،  التعلم  نحو  العتقادات  مقيا�س  على  اإح�سائية  دللة  ذي  فرق  ووجود 

املجموعة التجريبية.
اإىل  هدفت  درا�سة   )Tandoğan and Orhan, 2007( واأورهان  تاندوغان  واأجرى 
يف  الن�سط  التعلم  ا�سرتاتيجيات  اإىل  امل�ستند  امل�سكلت  حل  اأ�سلوب  توظيف  اأثر  ا�ستق�ساء 
تركيا،  ا�سطنبول يف  مدار�س  اإحدى  الأ�سا�سي يف  ال�سابع  ال�سف  لطلبة  الدرا�سي  التح�سيل 
يف مادة العلوم ومدى اكت�سابهم للمفاهيم العلمية، وا�ستملت عينة الدرا�سة على 50 طالبًا 
توزعوا على جمموعتني: �سابطة وجتريبية، اأظهرت النتائج اأن اأداء طلبة املجموعة التجريبية 
يف الختبار التح�سيلي كان اأعلى بكثري، وذات دللة اإح�سائية من اأقرانهم يف املجموعة 
ال�سابطة، ُتعزى اإىل طرائق التدري�س امل�ستخدمة، كما اأظهرت النتائج اأن توظيف اأ�سلوب حل 
امل�سكلت امل�ستند اإىل ا�سرتاتيجيات التعلم الن�سط، له اأثر كبري يف حت�سني م�ستوى التح�سيل 

الدرا�سي للطلبة واكت�سابهم للمفاهيم العلمية وحت�سني اجتاهاتهم نحو مادة العلوم.
 Taraban, Box, Myers, Pollard( واأجرى ترابان وبوك�س ومايرز وبولرد وبولف
and Bowen, 2007( درا�سة هدفت اإىل ا�ستق�ساء اأثر توظيف ا�سرتاتيجيات التعلم الن�سط، 
يف التح�سيل الدرا�سي، و�سلوكات الطلبة، واجتاهاتهم نحو تعلم الأحياء للمرحلة الثانوية 
كل  و�ُسّجل  طلب،   408 على  الدرا�سة  عينة  ا�ستملت  حيث  الأمريكية،  تك�سا�س  ولية  يف 
الن�سط لر�سد ممار�سات املعلم، وطرائق  التعلم  ال�سفية، وخمتربي  الغرفة  ما يجري داخل 
التدري�س التي ي�ستخدمها يف تدري�س حمتوى املنهاج، ور�سد �سلوكات الطلبة، واجتاهاتهم 
نحو تعلم مبحث الأحياء.اأظهرت النتائج اأن تعلم الطلبة اتخذ الطابع الت�ساركي والتعاوين، 
اأكرب من حمتوى املادة  الن�سط قد اكت�سبوا قدراً  التعلم  الذين تعلموا يف خمترب  واأن الطلبة 
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التعليمية مقارنة بالذين تعلموا يف غرفة ال�سف العتيادية، واأن التعلم الن�سط الذي يتم يف 
خمتربات التعلم الن�سط، واملنهاج الذي ي�سمم وفق ا�سرتاتيجياته، يزيد من فاعلية الطلبة 
ويح�ّسن من اجتاهاتهم، ويعزز العمل الت�ساركي التعاوين بينهم، ويعزز التعلم الذاتي، ويزيد 

من فهمهم ملحتوى املادة الدرا�سية.
واأجرى زافل والركون وبينجاز )Zavala, Alarcon and Benegas, 2007( درا�سة 
هدفت اإىل تدريب معلمني الفيزياء يف ولية وا�سنطن على ا�سرتاتيجيات التعلم الن�سط، والك�سف 
عن ال�سعوبات املفاهيمية واملفاهيم البديلة املوجودة عندهم، تكونت العينة من 25 معلم 
فيزياء، حيث ُطبقت عليهم الختبارات القبلية يف وحدة احلركة والقوة يف الفيزياء؛ للك�سف 
عن املفاهيم البديلة املوجودة لدى املعلمني، ومن ثم ُطبق الربنامج التدريبي املعتمد على 
البعدية.اأظهرت  الختبارات  ُطبقت  ذلك  وبعد  اأ�سابيع،   3 ملدة  الن�سط  التعلم  ا�سرتاتيجيات 
البديلة لديهم اخلا�سة بوحدة احلركة والقوة  النتائج قدرة املعلمني على تعديل املفاهيم 

بعدما تدربوا على الربنامج املعتمد على ا�سرتاتيجيات التعلم الن�سط.
واأجرى ماهر اأغلو )Mahiroğlu, 2008( درا�سة حول اأراء املعلمني يف تطوير مهارات 
اإحدى  134 طالبًا يف  العليا عند الطلبة يف املرحلة الأ�سا�سية، تكونت العينة من  التفكري 
اأدى اإىل زيادة حت�سيل  اأ�سلوب التعلم الن�سط  اأن ا�ستخدام  املدار�س الرتكية.اأظهرت النتائج 
اإيجابيًا يف زيادة دافعيتهم للتعلم،  املتعلمني، وتنمية مهارات التفكري العليا لديهم، واأثر 

وتطوير اجتاهاتهم نحو املعلم واملادة التعليمية.
هدفت  حالة  درا�سة   )Karamustafaoglu, 2009( اوغلو  كارم�سطفى  واأجرى 
الفيزياء  تعليم  يف  الطالب  حول  املتمركزة  الأن�سطة  عن  الفيزياء  معلمني  اآراء  معرفة  اإىل 
وتعلمها، وُطبقت ال�ستبانة على 40 معلم فيزياء يف مدينة اأما�سيا يف تركيا؛ للمطابقة ما 
بني اآراء املعلمني حول التعلم الن�سط، ومدى تطبيقه فعليًا بال�سفوف، واأظهرت النتائج اأنه 
بالرغم من معرفة املعلمني مبنحى التعلم الن�سط، اإل اأنهم ل يطبقونه يف �سفوفهم وما زالوا 

ي�ستخدمون الأ�ساليب العتيادية.
واأجرى كيم )Kim, 2009( درا�سة هدفت اإىل ا�ستق�ساء اأثر ا�سرتاتيجيات التعلم الن�سط 
على تعزيز تعلم الطلبة، وتنمية التفكري الناقد يف درو�س علوم الأر�س، ومت اختيار 155 
البيانات  ُجمعت  الأمريكية، حيث  بن�سلفانيا  ولية  مدار�س  الع�سوائية يف  بالطريقة  طالب 
ذات  فروق  وجود  النتائج  والبعدية.اأظهرت  القبلية  والختبارات  واملقابلت  بامللحظة 
دللة اإح�سائية على اأداء الطلبة يف تنمية مهارات التفكري الناقد ُتعزى ل�سرتاتيجيات التعلم 
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اكت�سابهم  اإيجابيًا يف  تغرياً  الطلبة  واأظهر  الطبيعية،  الكوارث  مو�سوع  تدري�س  الن�سط يف 
للمفاهيم العلمية بعد اأن در�سوا باأ�سلوب التعلم الن�سط، وزاد م�ستوى تفكريهم الناقد.

واأجرت اخللف )2011( درا�سة هدفت اإىل تقومي م�ستوى الأداء التدري�سي لدى معلمات 
عينة  وتكونت  الن�سط،  التعلم  ا�سرتاتيجيات  بع�س  �سوء  يف  املتو�سطة  باملرحلة  العلوم 
الدرا�سة من 65 معلمة اخرتن من حمافظة الريا�س بالطريقة الع�سوائية.واأظهرت النتائج 
اأن تطبيق معلمات العلوم ملهارات تقومي الدرو�س وملهارات التخطيط والإعداد للدرو�س كان 

متدنيًا، واأن تطبيقهن ملهارات تنفيذ الدرو�س كان متحققًا بدرجة متو�سطة.
يف  الن�سط  التعلم  اأثر  تق�سي  اإىل  هدفت  درا�سة   )Naron, 2011( نارون  اأجرى  وكما 
الدرا�سة املنهج �سبة  الفيزيائية، واتخذت  الطلبة للمفاهيم  الفيزياء، على اكت�ساب  �سفوف 
التجريبي، واختريت 20 طالبة من مدينة �سغرية يف ولية نيويورك.واأظهرت النتائج فروقًا 
ذات دللة اإح�سائية يف اكت�ساب الطلب املفاهيم العلمية، يعزى ل�ستخدام املعلمني التعلم 

الن�سط يف تدري�سهم، ودعت اإىل �رشورة تدريب املعلمني على ا�سرتاتيجيات التعلم الن�سط.
ويف �سوء عر�س الدرا�سات ال�سابقة، فاإن البحث احلايل يتميز عن الدرا�سات ال�سابقة 
كونه من البحوث الأوىل التي اأًجريت يف الأردن، بالإ�سافة اإىل اإعداد برنامج تدريبي ملعلمي 
العلوم ال�سف الثامن الأ�سا�سي مبنحى التعلم الن�سط، والتحقق من فاعليته من خلل معرفة 
اأداء طلبة املعلمني واملعلمات الذين ُدربوا على هذا الربنامج يف اكت�ساب املفاهيم، وتنمية 

التفكري الناقد، والجتاهات نحو التعلم الن�سط لديهم.

مشكلة البحث: 
ما ُيلحظ من طرق التدري�س يف النظام التعليمي تو�سف باأنها تقليدية، فاملتعلمون ل 
ينخرطون اأو يندجمون يف العملية التعليمية التعلمية ب�سكل ن�سط )زيتون، 2010( ، وت�سري 
اأداء طلبة ال�سف الثامن  اإىل تدين م�ستويات  موؤ�رشات الواقع التعليمي التعلمي يف الأردن 
والريا�سيات  للعلوم  الدولية  الدرا�سة  خلل  من  ذلك  على  وُي�ستدل  العلوم،  يف  الأ�سا�سي 
لعام   ،  )Trends in International Mathematics and Science Study( )TIMSS(
اإىل  ت�سري  الأردن  يف  العلوم  تدري�س  لواقع  ميدانية  وم�ساهدات  درا�سات  وهناك   ،2011
تدين م�ستوى حت�سيل الطلبة يف املواد العلمية، وتدين اكت�سابهم للمفاهيم العلمية، وتدين 
ممار�ساتهم ملهارات التفكري الناقد )وزارة الرتبية والتعليم، 2011( .ومن اأجل حت�سني هذا 
الواقع يف التعليم والتعلم، ينبغي للمعلمني ممار�سة دورهم التعليمي ب�سكل ن�سط يف احلجرة 

ال�سفية، واإيقاظ الإح�سا�س باأثر التعلم الن�سط يف تعليم وتعلم العلوم لدى املتعلمني.
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أسئلة البحث: 

تتحدد اأ�صئلة البحث يف االأ�صئلة االآتية: 
متو�سطات  ● بني   )α=0.05( اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  يوجد  هل  الأول:  ال�سوؤال 

العلوم،  العلمية يف  املفاهيم  اكت�ساب  اختبار  الأ�سا�سي على  الثامن  ال�سف  علمات طلبة 
 ، وطالبات(  )طلب،  واجلن�س   ، والعتيادية(  الن�سط،  )التعلم  التدري�س  ل�سرتاتيجية  ُتعزى 

والتفاعل بينهما؟ 
متو�سطات  ● )α=0.05( بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  يوجد  الثاين: هل  ال�سوؤال 

ُتعزى  العلوم،  يف  الناقد  التفكري  مقيا�س  على  الأ�سا�سي  الثامن  ال�سف  طلبة  علمات 
ل�سرتاتيجية التدري�س )التعلم الن�سط، والعتيادية( ، واجلن�س )طلب، وطالبات( ، والتفاعل 

بينهما؟ 
)α=0.05( بني متو�سطات  ● اإح�سائية  الثالث: هل يوجد فروق ذات دللة  ال�سوؤال 

ُتعزى  الن�سط،  التعلم  الأ�سا�سي على مقيا�س الجتاهات نحو  الثامن  ال�سف  تقديرات طلبة 
ل�سرتاتيجية التدري�س )التعلم الن�سط، والعتيادية( ، واجلن�س )طلب، وطالبات( ، والتفاعل 

بينهما؟ 

أهمية البحث: 
العلوم  معلمي  على  للتطبيق  قابل  تدريبي  برنامج  توفري  من  البحث  اأهمية  تنبع 
لك�سابهم ا�سرتاتيجيات ومهارات التعلم الن�سط، وي�ستفيد منه املعلمون وامل�رشفون يف بناء 
برامج مماثلة وتوظيفها يف التدري�س، كما اأن هذا الربنامج يتمتع مبوا�سفات يتوقع منها 
اأن تزيد من الهتمام يف التعلم الن�سط لدى املعلمني واملوجهني يف �سوء فاعليته، ويكون 
اأخرى،  تعليمية  وم�ستويات  علمية  وفروع  موا�سيع  يف  البحث  من  للمزيد  مثاراً  الربنامج 
اإىل �رشورة تدريب املعلمني على كيفية  ويف مناطق تعليمية خمتلفة، ويوجه امل�رشفون 
الناقد، وتنمية اجتاهات املتعلمني  التفكري  العلمية، ومهارات  اك�ساب املتعلمني املفاهيم 
والتعلم  التعليم  عملية  حت�سني  اإىل  التوجه  حماولة  اإىل  البحث  وارتقى  الن�سط،  التعلم  نحو 
التعلم املتمركز على  اإىل  التعليم املتمركز على املعلم  الن�سط؛ للنتقال من  التعلم  مبنحى 

املتعلم.

حدود البحث وحمدداته: 
نتائج البحث قابلة للتعميم يف �سوء احلدود واملحددات الآتية: فقد مّثل طلبة ال�سف 
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اإربد  ملنطقة  والتعليم  الرتبية  مديرية  مدار�س  ومّثلت  الب�رشية،  احلدود  الأ�سا�سي  الثامن 
2012م   /2011 الدرا�سي  للعام  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  ومّثل  املكانية،  احلدود  الثانية 
من  الكهربائي-  التيار  ف�سل  الأول-  الف�سل  مو�سوعات  مّثلت  وكذلك  الزمانية،  احلدود 
الوحدة العا�رشة )الكهرباء والت�سالت( من كتاب العلوم – اجلزء الثاين- لل�سف الثامن 
الأدوات امل�ستخدمة  الأ�سا�سي احلدود املو�سوعية للبحث.اأما املحددات فقد متّثلت ب�سدق 
العينة للمجتمع  الأجراءات املتبعة يف تنفيذها، وبدرجة متثيل  البحث وثباتها، ودقة  يف 

الذي اأخذت منه.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية: 

اأن  ◄ ميكن  التي  الإح�سائية  القيا�سات  من  جمموعة  على  يدل  م�سطلح  الفاعلية: 
ي�ستخدمها الباحث يف العلوم الرتبوية، والجتماعية والنف�سية للتعرف على الأهمية العملية 
لنتائج البحوث والدرا�سات، وتهتم ب�سفة خا�سة بقيا�س مقدار الأثر الذي حُتدثه املتغريات 
امل�ستقلة يف املتغريات التابعة التي يقوم عليها ت�سميم البحث )ع�رش، 2003( .وُيعرّب عنها 
اإجرائيًا يف هذا البحث، مبقدار التغري الإيجابي الذي يحدثه الربنامج التدريبي امُلعد لتعليم 
العلوم مبنحى التعلم الن�سط، يف �سوء متغريات البحث: اكت�ساب املفاهيم، والتفكري الناقد، 
واجتاهات الطلبة نحو التعلم الن�سط، وذلك يف �سوء القيا�س القبلي والبعدي لهذه املتغريات 

باأدوات اأعدت لغر�س هذا البحث.
برنامج تدريبي لتعليم العلوم مبنحى التعلم الن�صط: ويعرف اإجرائيًا باأنه:  ◄

�سوء  يف  البحث  هذا  لأغرا�س  طورت  ومقرتحة  وخمططة  منظمة  تعلمية  تعليمية  خطة 
خ�سائ�س التعلم الن�سط الذي اأ�سار اإليه الأدب الرتبوي.

التعلم الن�صط: عملية تعلم ت�ستند اإىل الن�ساط الذاتي وامل�ساركة الإيجابية للمتعلم،  ◄
والعمليات  الأن�سطة  من  جمموعة  م�ستخدمني  والبحث  بالتق�سي  املتعلمون  يقوم  حيث 
اإىل املعلومات  العلمية، منها: امللحظة وو�سع الفرو�س والقيا�س وال�ستنتاج؛ ليتو�سلوا 
اإجرائيًا  .وُيعرف   )Lorenzen, 2006( املعلم وتوجيهه  اإ�رشاف  باأنف�سهم، وحتت  املطلوبة 
فعال  ب�سكل  والتمارين  الأن�سطة  يف  املتعلمون  فيها  ي�سارك  وتعليم  تعلم  طريقة  اأنه  على 
ون�سط مع وجود معلم يوجههم وي�سجعهم على اأن يتعلموا باأنف�سهم حتى يحققوا الأهداف 

التعليمية املطلوبة.
اأنها: ما يتكون لدى الفرد من  ◄ ُتعرف املفاهيم على  العلمية:  اكت�صاب املفاهيم 

معنى، اأو فهم يرتبط بكلمة اأو عبارة معينة )زيتون، 2008( .اأما مفهوم الكت�ساب فيعّرف 



68

د. ميساء فائق الرجوب
رواشدة  فيصل   أ.د. إبراهيم 
خلف بني  حسن   د. محمود 

فاعلية برنامج تدريبي ملعلمي العلوم مبنحى التعلم النشط 
في اكتساب طلبة الصف الثامن املفاهيم العلمية وتنمية 

تفكيرهم الناقد واجتاهاتهم نحو التعلم النشط

الكهربائي  التيار  مبو�سوع  املتعلقة  العلمية  املفاهيم  فهم  على  الطالب  قدرة  اإجرائيًا: 
ب�سورة  ونوعيًا  كميًا  عنها  والتعبري  املفاهيم،  تلك  بني  العلقات  واإدراك  وا�ستيعابها، 
�سحيحة، وقدرته على توظيفها يف املواقف احلياتية املختلفة، ويقا�س اكت�ساب املفاهيم 
العلمية بالعلمة التي ح�سل عليها الطالب باختبار اكت�ساب املفاهيم العلمية الواردة يف 

ف�سل )التيار الكهربائي( من مقرر العلوم لل�سف الثامن الأ�سا�سي، الذي اأعّد لهذا الغر�س.
التفكري الناقد: هو �سكل من اأ�سكال التفكري، والذي يركز على اتخاذ القرار ب�ساأن  ◄

ما يعتقده الفرد ويوؤمن به اأو ما يفعله، وما يتطلبه ذلك من و�سع فر�سيات واأ�سئلة وبدائل 
وخطط للتجريب )Ennis, 1993( .وُيقا�س بالدرجات التي ح�سل عليها طلبة ال�سف الثامن 

الأ�سا�سي يف اختبار التفكري الناقد الذي اأُعد لهذا الغر�س.
االجتاهات نحو التعلم الن�صط: ُتعرف الجتاهات على اأنها جمموعة من املكونات  ◄

املعرفية والوجدانية وال�سلوكية التي تت�سل با�ستجابة الفرد نحو ق�سية اأو مو�سوع علمي 
معني )زيتون، 1988( .وُيقا�س اإجرائيًا من خلل ا�ستجابات الطلبة على مقيا�س الجتاهات 

نحو التعلم الن�سط الذي مت اإعداده لهذا الغر�س.

الطريقة واإلجراءات:

اجملتمع والعينة: 

تكون جمتمع البحث، من جميع طلبة ال�سف الثامن الأ�سا�سي يف مدار�س مديرية الرتبية 
ل�سرتاتيجية  تبعًا  جمموعاتها  اإىل  البحث  عينة  وتوزعت  الثانية،  اإربـد  ملنطقة  والتعليم 
تدر�س  طالبة(  و50  طالباأ،   50( من  التجريبية  املجموعة  تكونت  فقد  واجلن�س،  التدري�س 
التيار الكهربائي با�سرتاتيجية التعلم الن�سط، يف حني تكونت املجموعة ال�سابطة من )50 
طالبًا، و50 طالبة( تدر�س التيار الكهربائي بالطريقة العتيادية.فقد اختريت اأربع مدار�س 
من مديرية اإربد الثانية بالطريقة الع�سوائية الب�سيطة، اختريت �سعبتان بالع�سوائية من كل 
مدر�سة من املدار�س املختارة بالع�سوائية، ومت التعيني الع�سوائي لل�سعبتني املختارتني من 
كل مدر�سة اإىل �سعبة جتريبية واأخرى �سابطة، وبذلك تكونت عينة الدرا�سة من ثماين �سعب 

من طلبة ال�سف الثامن الأ�سا�سي من اأربع مدار�س.

أدوات البحث: 

االأداة االأوىل- برنامج تدريبي لتعليم العلوم مبنحى التعلم الن�صط:  ◄
ت�ساميم  على  الطلع  لغر�س  املجال؛  بهذا  املتعلقة  والدرا�سات  الأدبيات  روجعت 
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 )2003( واآخرون  �سعادة  الدرا�سات،  هذه  ومن  التدريبية،  والأ�ساليب  التعليمية  الربامج 
 Zavala, Alarcon and Benegas,( وبينجاز  والركون  وزافل   ،  )2007( والرو�ساء   ،
2007( ، واملالكي )2010( ، وجامعة كليم�سون )Clemson University, 2011( ويف �سوء 

الطلع على هذه الت�ساميم ودرا�ستها، بني الربنامج وفق اخلطوات االآتية: 
اخلطوة االأوىل- مرحلة التخطيط: ♦
العلوم  - حتديد عنوان الربنامج: حّدد عنوان الربنامج بـ »برنامج تدريبي ملعلمي 

مبنحى التعلم الن�سط«.
-  Laird,( لريد  التي حددها  احلاجات  التدريبية: يف �سوء طبيعة  احلاجات  حتديد 

، فقد اأجريت مقابلت �سخ�سية مع عدد من معلمي علوم ال�سف الثامن الأ�سا�سي   )1997
للك�سف عن حاجاتهم التدريبية، حيث ات�سح من خللها اأن معلمي العلوم تنق�سهم املعرفة 
واملهارات املتعلقة مبنحى التعلم الن�سط؛ وبالتايل فاإنهم يحتاجون اإىل برامج تدريبية على 

مثل هذه احلاجات.
اإىل  -  )1987( جريولد  اأ�سار  فقد   : امل�ستهدفة(  )الفئة  املتدربني  خ�سائ�س  حتديد 

�رشورة التعرف على خ�سائ�س الفئة امل�ستهدفة بالتدريب ك�رشط جوهري لنجاح الربامج 
الربنامج  بتنفيذ  البدء  قبل  املتدربني  خ�سائ�س  على  التعرف  مت  فقد  وعليه  التدريبية، 
التدريبي، من خلل توزيع ا�ستبانة، وتبنّي اأن جميع املعلمني واملعلمات يف عينة الدرا�سة 
يحملون درجة البكالوريو�س يف العلوم اأو اأحد فروعه كحد اأدنى، واأن معدل �سنوات اخلربة 
لأفراد املجموعة التجريبية الأربعة البالغ ي�ساوي )14.75�سنة( ، واأن معدل �سنوات اخلربة 
تقاربًا  هناك  فاإن  ذلك  وعلى   ، )16.75�سنة(  ي�ساوي  الأربعة  ال�سابطة  املجموعة  لأفراد 
�سبط  وهكذا  ال�سابطة،  واملجموعة  التجريبية  املجموعة  معلمي  لدى  اخلربة  �سنوات  بني 
عامل اخلربة لدى معلمي جمموعات الدرا�سة، واأن جميع املعلمني مل ي�ساركوا يف اأي برنامج 

تدريبي مماثل لهذا الربنامج التدريبي.
اخلطوة الثانية- مرحلة التنفيذ:  ♦

عدة  فرعية  خطوات  من  وتتكون  التخطيط،  مرحلة  تلي  التي  الثانية  املرحلة  وهي 
و�سحت بالآتي: 

حتديد الهدف العام: وحّدد الهدف العام لهذا الربنامج التدريبي باأنه: تدريب معلمي  -
ومعلمات العلوم مبديرية اإربد الثانية على منحى التعلم الن�سط.

الن�سط  - التعلم  ملفهوم  وا�سحًا  تعريفًا  املتدرب  يقدم  اأن  اخلا�سة:  الأهداف  حتديد 
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الن�سط  التعلم  فوائد  ويعي  فيه،  واملعلم  املتعلم  من  كلٍّ  دور  ويعي  ومبادئه،  اأ�س�سه  واأهم 
واأهم معوقات ا�ستخدامه، ويعي فل�سفة التعلم الن�سط وُيقّدر اأهميته، وميار�س ا�سرتاتيجياته 
وُيطورها لتمكن املتعلم من ال�ستقللية، ويوظف التعلم الن�سط يف حل م�سكلت تعلم طلبته.

هو  - التدريبي  الربنامج  حمتوى  اإن  وتنظيمه:  التدريبي  الربنامج  حمتوى  حتديد 
املعلومات واملهارات والأن�سطة املراد تو�سيلها اإىل املتدربني �سمن �سياقات حمددة وزمن 
اخلطوط  اُ�ستخل�ست  .وعليه   )1995 )دروزة،  اكت�سابها  على  م�ساعدتهم  وبالتايل  حمدد، 
العري�سة ملحتوى الربنامج التدريبي مبا يحقق اأهداف الربنامج، واملدة الزمنية لكل ور�سة 
تدريبية.وت�سّمن الربنامج التدريبي خم�س ور�س تدريبية هي: التعلم الن�سط، وا�سرتاتيجية 
وعر�س  الذهني،  الع�سف  وا�سرتاتيجية  امل�سكلت،  حل  وا�سرتاتيجية  امُلعّدلة،  املحا�رشة 
منوذج در�س با�ستخدام ا�سرتاتيجيات التعلم الن�سط ومناق�ستها.وقد ُنظم حمتوى الربنامج 
للمتدربني  الفردية  الفروق  فيه  وُروِعي  بينها،  فيما  تت�سق  وباأفكار  منطقيًا  تنظيمًا 

وخ�سائ�سهم.
ت�سميم الأ�ساليب والأن�سطة واخلطط التدريبية: �سممت الأن�سطة التدريبية واخلطط  -

م�ستوى  وتنا�سب  املطلوبة،  الأهداف  وحتقق  التدريبي  الربنامج  حمتوى  لتلئم  التدريبية 
ب�سورة  اأو  فردي  نحو  على  للمتدربني،  ال�سابقة  اخلربة  تقي�س  اأو  وخربتهم،  املتدربني 
جمموعات تعاونية، وتنوعت اأ�ساليب التدريب يف هذا الربنامج على اأكرث من اأ�سلوب تدريبي 
الق�سرية،  واملحا�رشة  نقا�س،  حلقات  ومنها:  اإليها،  ي�سعى  التي  الأهداف  لتحقيق  واحد 
وكل  الذاتي،  والتعلم  الفّعالة،  واملناق�سة  واحلوار  التعاوين،  والتعلم  التقدميية،  والعرو�س 
ور�سة تدريبية تت�سمن رقم الور�سة، وعنوانها، والزمن املطلوب، وورقة اأو اأوراق عمل تتعلق 
بالور�سة ُتو�سع كلما تتطلب الأمر، اأما و�سائط التدريب فتكونت من: جهاز حا�سوب، وجهاز 

عر�س البيانات data show، واأوراق العمل، و�سبورة ثابتة واأخرى متحركة.
تعليمية،  - �رشائح  ت�سميم  نفقات  ا�ستملت  امل�ساندة:  واخلدمات  الإمكانات  حتديد 

اأما  والقرطا�سية،  التقومي،  ومناذج  العمل،  واأوراق  التدريبي،  الربنامج  من  اأوراق  وت�سوير 
باأنف�سهم، وبذلك كانت  الربنامج  بتنفيذ  الباحثون  اأجور املحا�رشين واملدربني، فقد قام 
فقد  التعليمية،  الت�سهيلت  جهة  من  الربنامج.اأما  هذا  ملثل  ميكن  ما  باأقل  الربنامج  كلفة 
تعاونت اإحدى املدار�س املوجودة �سمن عينة الدرا�سة بت�سهيل املهمة من خلل توفري قاعة 
 ،data show مكتبة املدر�سة؛ لأغرا�س التدريب، بالإ�سافة اإىل توفري جهاز عر�س البيانات

و�سبورة ثابتة واأخرى متحركة، واأقلم كتابة.
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جغرافيًا  - مكانها  معروفًا  املختارة  املدر�سة  كانت  الزمنية:  واملدة  املكان  حتديد 
فحددت  الزمنية  املدة  اأما  وامل�ستمر،  املنتظم  تواجدهم  اأمر  �سّهل  وهذا  املتدربني،  جلميع 
اأيام لكل ور�سة تدريبية يوم واحد ملدة ثلث �ساعات، وعليه يكون عدد  على مدى خم�سة 

ال�ساعات الكلية للربنامج خم�س ع�رشة �ساعة تدريبية.
اخلطوة الثالثة- مرحلة التقومي:  ♦

اآراءهم  فاأبدوا  ؛  التدري�س(  وطرق  املناهج  يف  )اأ�ساتذة  املحكمني  من  الربنامج  قّوم 
كما  واأهدافه،  والعلمية  التنظيمية  جوانبه  كل  من  التدريبي  الربنامج  حول  ومقرتحاتهم 
العلوم وو�سوحه،  العلوم ملعرفة درجة ملءمته ملعلمي  ُعر�س على جمموعة من معلمي 
التدريبي  الربنامج  اأ�سبح  وبذلك  نهائي،  نحو  على  وعّدل  الربنامج  قّوم  ذلك  �سوء  ويف 

ب�سورته النهائية جاهزاً للتطبيق.
اخلطوة الرابعة- مرحلة التطبيق:  ♦

بداأ يف هذه املرحلة التطبيق الفعلي للربنامج على اأر�س الواقع، وبعد انتهاء مرحلة 
التدريب للمعلمني واملعلمات، قاموا باإعداد خطط تدري�سية وفق ا�سرتاتيجيات التعلم الن�سط 

التي تدربوا عليها يف الربنامج التدريبي.
االأداة الثانية- اختبار اكت�صاب املفاهيم العلمية:  ◄

من  والت�سالت  الكهرباء  وحدة  من  الكهربائي  التيار  لف�سل  موا�سفات  بني جدول 
مبحث العلوم لل�سف الثامن الأ�سا�سي، وبني اختبار اكت�ساب املفاهيم، حيث تكّون الختبار 
بدائل.ولأغرا�س �سدق  اأربعة  25 فقرة من نوع الختيار من متعدد، وت�سم كل فقرة  من 
الختبار جرى عر�سه على جمموعة من املتخ�س�سني يف املناهج والتدري�س، ملعرفة اآرائهم 
الثبات  معامل  ا�ستخرج  الختبار.كما  فقرات  من  فقرة  كل  وو�سوح  منا�سبة  درجة  حول 
األفا، حيث بلغت قيمة الثبات )0.85( من خلل تطبيقه على  با�ستخدام معادلة كرونباخ 
ال�سعوبة، فكانت بني  البحث، وح�سب قيم معاملت  )60( طالبًا وطالبة من خارج عينة 
– 0.72( ، كما تراوحت قيم معاملت التمييز بني )0.42-0.60( ، وهذه القيم   0.25(
الختبار ب�سورته  اأ�سبح  ، وبذلك   )2002 الختبار )عودة،  تربويًا ل�ستخدام هذا  مقبولة 

النهائية مكونًا من )25( فقرة.
االأداة الثالثة- مقيا�س التفكري الناقد:  ◄

لتحديد اأبعاد املقيا�س، مت الطلع على العديد من الدرا�سات والكتب التي ا�ستخدمت 
عبد  ودرا�سة   ،  )2006( الزعبي  درا�سة  مثل:  الناقد  التفكري  على  القدرة  تقي�س  اختبارات 
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 ،  )2005( رم�سان  ودرا�سة   ،  )2006( وُدون  واأرلني  �ستانلي  ودرا�سة   ،  )2003( الكرمي 
ودرا�سة اخلالدي )2006( ، ودرا�سة العلواين )1999( .ويف �سوء هذا الطلع، ُحّددت خم�س 
مهارات رئي�سة لختبار التفكري الناقد لأغرا�س هذه الدرا�سة يف ف�سل التيار الكهربائي وهي: 
التف�سري، والتحليل، والرتكيز، وال�ستنتاج، والتقومي.حيث تكون املقيا�س الذي مت تطويره من 
30 فقرة من نوع الختيار من متعدد، وت�سم كل فقرة اأربعة بدائل.وجرى التحقق من �سدق 
املقيا�س بعر�سه على جمموعة من املحكمني يف املناهج والتدري�س، ملعرفة اآرائهم حول 
با�ستخدام  ثباته  وا�ستخرج معامل  املقيا�س،  درجة منا�سبة وو�سوح كل فقرة من فقرات 
معادلة كرونباخ األفا، فكان )0.87( من خلل تطبيقه على العينة �سالفة الذكر.كما ُح�سب 
قيم معاملت ال�سعوبة لفقراته فكانت تراوحت بني )0.28-0.71( ، اأما معاملت التمييز 
فرتاوحت بني )0.44-0.58( ، وهذه القيم مقبولة تربويًا ل�ستخدام هذا املقيا�س )عودة، 

اأ�سبح املقيا�س ب�سورته النهائية مكونًا من )30( فقرة. 2002( ، وبذلك 
االأداة الرابعة- مقيا�س االجتاهات نحو التعلم الن�صط:  ◄

للتعلم  املختلفة  الدللت  من  الن�سط  التعلم  نحو  الجتاهات  مقيا�س  فقرات  ا�ستقت 
العظامات،  2008؛  )ال�سواملة،  والأجنبية  العربية  والدرا�سات  الكتب  يف  املوجودة  الن�سط 
Pundak, Her- ؛Pundak,Herscovitz, Shacham and Wiser- Biton, 2009 2002؛ 
الأ�سا�سي نحو  الثامن  ال�سف  .ولقيا�س اجتاهات طلبة   )scovitz and Shacham, 2010
اعتمد مقيا�س بتدريج خما�سي: )موافق ب�سدة، موافق، حيادي، غري موافق،  الن�سط،  التعلم 
غري موافق ب�سدة( ، يتكون من 25 فقرة.ولأغرا�س التحقق من �سدق املقيا�س جرى عر�سه 
على جمموعة من املتخ�س�سني يف املناهج والتدري�س، ملعرفة اآرائهم حول درجة منا�سبة 
األفا،  ا�ستخراج معامل ثباته با�ستخدام معادلة كرونباخ  وو�سوح فقرات املقيا�س.كما مت 

فكانت )0.89( من خلل تطبيقه على العينة �سالفة الذكر.

إجراءات البحث: 

طبق البحث وفق الإجراءات الآتية: حتديد م�سكلة البحث ثم جمتمعه وعينته، و�سمم 
برنامج تدريبي مبنحى التعلم الن�سط، يت�سمن مبادئ ت�سميم الربامج التدريبية، ومبادئ 
التعلم الن�سط، واأعّدت اأدوات البحث: وهي اختبار اكت�ساب املفاهيم العلمية، واختبار التفكري 
وثباتها.وجرى  �سدقها  من  التحقق  ومت  الن�سط،  التعلم  نحو  الجتاهات  ومقيا�س  الناقد، 
البدء بتدريب معلمي ومعلمات املجموعة التجريبية لل�سف الثامن الأ�سا�سي على الربنامج 
 )3( ور�سة  كل  مدة  تدريبية  ور�س   )5( بواقع  اأعد  الذي  الن�سط  التعلم  مبنحى  التدريبي 
�ساعات.ومت الطلع على اخلطط التدري�سية التي اأعدها املعلمون واملعلمات الذين تدربوا 
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وفق الربنامج التدريبي، فُوجدت اأنها ملئمة لبيئة التعلم الن�سط التي تدربوا عليها من حيث 
الإمكانات والتجهيزات ال�سفية واملخربية.وجرى تطبيق اأدوات الدرا�سة قبل البدء بتدري�س 
املجموعات، ثم جرى تدري�س جمموعات الطلبة بواقع اأ�سبوعني وزعت على )12( ح�سة مدة 
لتعليم  التدريبي  الربنامج  وفق  التجريبية  املجموعة  در�ست  دقيقة.حيث  كل منهما )45( 
العلوم مبنحى التعلم الن�سط، يف حني در�ست املجموعة ال�سابطة بال�سرتاتيجية العتيادية.
كما مت عمل زيارات ميدانية ولقاءات للمعلمني واملعلمات من خلل ح�سور ح�س�س �سفية 
التطبيق  اأجري  الأمر.واأخرياً  لزم  اإن  والإر�سادات  التوجيهات  لتقدمي  الدرا�سة  تطبيق  اأثناء 
البعدي لأدوات الدرا�سة بعد النتهاء من تدري�س املجموعتني التجريبية وال�سابطة، وكذلك 
�سححت اأوراق الختبارات، وُر�سدت علمات الطلبة، ثم اأدخلت البيانات اإىل جهاز احلا�سوب 
وعوجلت اإح�سائيًا با�ستخدام نظام الرزم الإح�سائية للعلوم الجتماعية )SPSS( ، لإجراء 

التحليلت الإح�سائية املنا�سبة، ثم تف�سري النتائج.

التصميم واملعاجلة اإلحصائية: 

اأثر  باختبار  وذلك  التجريبي،  �سبه  املنهج  ا�ستخدم  البحث  اأ�سئلة  الإجابة عن  بهدف 
مقابل  الن�سط  التعلم  وفق  مبنية  تدري�س  ا�سرتاتيجيات  )ا�ستخدام  م�ستقل:  جتريبي  متغري 
اكت�ساب  وهي:  التابعة  املتغريات  من  عدد  يف  التدري�س(  يف  العتيادية  ال�سرتاتيجية 
املفاهيم العلمية، والتفكري الناقد، والجتاهات نحو التعلم الن�سط، وقد اأُدخل اجلن�س متغرياً 
ت�سنيفيًا معدًل، وبهذا يكون الت�سميم هو ت�سميم �سبه جتريبي ملجموعتني غري متكافئتني 
ذو الت�سميم العاملي )2 × 2( .اأما املعاجلات الإح�سائية فقد ت�سمنت ا�ستخدام املتو�سطات 
احل�سابية، والنحرافات املعيارية؛ للمقارنة بني درجات املجموعتني التجريبية وال�سابطة 
البعدي، ومقيا�س  الناقد  التفكري  البعدي، ومقيا�س  العلمية  املفاهيم  اكت�ساب  اختبار  على 
التدري�س واجلن�س، وذلك  ا�سرتاتيحية  تبعًا ملتغريي  البعدي  الن�سط  التعلم  الجتاهات نحو 
 )way interaction ANCOVA – 2( الثنائي امل�ساحب  التباين  اأ�سلوب حتليل  با�ستخدام 
للك�سف عن دللة الفروق بني املتو�سطات احل�سابية لأداء جمموعات الدرا�سة على اختبار 
الجتاهات  ومقيا�س  البعدي،  الناقد  التفكري  ومقيا�س  البعدي،  العلمية  املفاهيم  اكت�ساب 
نحو التعلم الن�سط البعدي، تبعًا ل�سرتاتيحية التدري�س واجلن�س والتفاعل بينهما؛ وذلك بعد 
ر ا�ستخدام حتليل التباين املتعدد امل�ساحب )MANCOVA( ، اإذ تبنّي اأن قيم  اأن تبنّي تعذُّ
معاملت الرتباط بني املتغريات التابعة الثلثة اأقل من )0.3( وبغري دللة اإح�سائية، علوة 
على اإجراء اختبار بارتلت )Bartlett( للكروية وتنبنّي عدم دللته اإح�سائيًا، واُ�ستخدم مربع 
Effect size للربنامج التدريبي  التاأثري  Eta Square )الدللة العملية( ملعرفة حجم  ايتا 
لتعليم العلوم مبنحى التعلم الن�سط يف اكت�ساب املفاهيم العلمية، وممار�سة التفكري الناقد، 
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اُ�ستخدمت  التجريبية.واأخرياً  الن�سط لدى طلبة املجموعة  التعلم  واكت�ساب الجتاهات نحو 
اكت�ساب  اختبار  على  الطلبة  لدرجات   )Adjusted Means( املعّدلة  احل�سابية  الأو�ساط 
املفاهيم العلمية البعدي، و مقيا�س التفكري الناقد البعدي، و مقيا�س الجتاهات نحو التعلم 
الن�سط ملعرفة الفروق احل�سابية لأي املجموعات ُتعزى تبعًا ملتغريي ا�سرتاتيجية التدري�س 

واجلن�س والتفاعل بينهما.

النتائج ومناقشتها: 
والنحرافات  ◄ احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت  االأول،  ال�صوؤال  عن  للإجابة 

املعيارية لكل من املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف اختبار اكت�ساب املفاهيم العلمية 
على القيا�س القبلي، تبعًا ل�سرتاتيجية التدري�س واجلن�س، ومن ثم ا�ستخرجت املتو�سطات 
الثامن  ال�سف  اأداء طلبة  املعّدلة لعلمات  احل�سابية والنحرافات املعيارية واملتو�سطات 
الأ�سا�سي على اختبار اكت�ساب املفاهيم العلمية البعدي تبعًا ل�سرتاتيجية التدري�س واجلن�س، 

ويبني اجلدول )1( هذه الإح�سائيات: 
الجدول )1( 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات المعّدلة ألداء طلبة الصف الثامن األساسي 
على اختبار اكتسا	 المفاهيم العلمية القبلي والبعدي تبعًا لمتغيري استراتيجية التدريس والجنس

 جمموعات
اجلن�سالدرا�صة

البعدي القبلي 

 املتو�صط
احل�صابي

 االنحراف
املعياري

 املتو�صط
احل�صابي

 االنحراف
املعياري

 املتو�صط
املعدرّل

 املجموعة
 التجريبية

"التعلم الن�سط"

10.683.29217.683.29217.028طلب

9.921.68820.081.87220.157طالبات

10.302.63018.882.92418.592الكلي

 املجموعة
 ال�سابطة

"العتيادية"

9.763.26111.922.91312.150طلب

9.643.82115.563.77015.905طالبات

9.703.53513.743.81814.028الكلي

 العينة
ككل

10.223.29214.804.23514.589طلب

9.782.94217.823.73218.031طالبات

10.003.12216.314.26016.310الكلي

 الحد األدنى لمتوسط عالمة االختبار )0( والحد األقصى )25( 
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احل�سابية  املتو�سطات  يف  ظاهريًا  تباينًا  هناك  اأن   )1 ( اجلدول  يبني 
ا�سرتاتيجية  ح�سب  �سا�سي  الأ الثامن  ال�سف  طلبة  داء  لأ املعيارية  والنحرافات 
على  طالبات(  )طلب،  اجلن�س  وح�سب  العتيادية(  الن�سط،  )التعلم  التدري�س 
الإح�سائية  الفروق  دللة  ولبيان  البعدي،  العلمية  املفاهيم  اكت�ساب  اختبار 
امل�ساحب الثنائي  التباين  حتليل  اختبار  طّبق  احل�سابية  املتو�سطات   بني 

القبلية  درجاتهم  يف  الطلبة  نتائج  باعتبار   ،  )way interaction ANCOVA  2-(

هذا  نتائج   )2 ( اجلدول  ويبني  م�ساحبًا،  متغرياً  العلمية  املفاهيم  اكت�ساب  يف 
 : لتحليل ا

الجدول )2( 
 نتائج تحليل التباين الثنائي المصاحب ألثر استراتيجية التدريس والجنس والتفاعل بينهما 

على اختبار اكتسا	 المفاهيم العلمية البعدي لدى طلبة الصف الثامن األساسي

 جمموعامل�صدر
املربعات

 درجات
احلرية

 متو�صط
املربعات

 قيمة
ف

 الداللة
االإح�صائية

 الداللة
العملية η² اجلزئية

1752.70211752.7025525.2220.0000.520القبلي )امل�ساحب( 

1032.13611032.1363253.7070.0000.306ا�سرتاتيجية التدري�س

589.3091589.3091857.7390.0000.175اجلن�س

4.89314.89315.4240.0000.001ال�سرتاتيجية × اجلن�س

61.8581950.317اخلطاأ

3371.780199الكلي

الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود   )2 ( اجلدول  من  يتبني 
الن�سط،  التعلم  ا�سرتاتيجيات  ول�سالح  التدري�س  ا�سرتاتيجية  ثر  لأ ُتعزى   )α=0.05(
الطالبات،  ول�سالح  اجلن�س  ثر  لأ ُتعزى  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  وكذلك 
ال�سرتاتيجية  بني  للتفاعل  ثر  لأ ُتعزى  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  ووجود 
بيانيًا  املعّدلة  املتو�سطات  فتمثلت  املتغريين  بني  التفاعل  ولبيان  واجلن�س، 

.  )1( ال�سكل  يف  كما 
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الشكل )1(: 
رسم بياني يوضح التفاعل بين استراتيجية التدريس والجنس في اختبار اكتسا	 المفاهيم

يتبني من ال�سكل )1( وجود تفاعل رتبي بني متغريي ا�سرتاتيجية التدري�س واجلن�س يف 
اختبار اكت�ساب املفاهيم، حيث اإنه ل يوجد تقاطع بني اخلطني، واأن اخلطني غري متوازيني، 
وكانت الفروق ل�سالح الطالبات يف كلٍّ من التعلم الن�سط والعتيادية.اأي اأنه يلحظ يف حال 
النتقال من ا�سرتاتيجية التدري�س العتيادية اإىل ا�سرتاتيجية التدري�س املعتمدة على التعلم 
الن�سط، فاإن اأداء الطلب والطالبات يزداد حت�سنًا، علوة على اأن اأداء الطالبات كان اأف�سل 

من اأداء الطلب.
با�صتخدام   Effect size التاأثري  اإيجاد حجم  اال�صرتاتيجية، مت  والإيجاد فاعلية 

العلقة: 
                           FStrategy × dfStrategy

                        (FStrategy × dfStrategy) + dferror

Partial η2=

التدري�س املبنية وفق  اأن ا�سرتاتيجيات  ؛ وهذا يعني  اأنه ي�ساوي )0.664(  فقد وجد 
التدريبي  الربنامج  با�ستخدام  التي تدّرب عليها املعلمون واملعلمات  الن�سط  التعلم  منحى 
تف�رش حوايل )%66.4( من التباين يف اكت�ساب املفاهيم العلمية لدى الطلبة، بينما الباقي 
.وميكن  خارجية(  )موؤثرات  غريبة  عوامل  اإىل  وُيعزى  ُمف�رش،  غري   )33.6%( التباين  يف 
باأثر  مقارنة  العلمية  املفاهيم  اكت�ساب  يف  الن�سط  التعلم  ا�سرتاتيجيات  اأثر  تفوق  تف�سري 
التعلم،  عملية  املتعلم خلل  دور  على  رّكز  الن�سط  التعلم  اأن  العتيادية، يف  ال�سرتاتيجية 



77

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس والثالثون )1( - حزيران 

التعليمية  العملية  فكان هو حمور  ال�سفية،  املناق�سة  ن�ساطًا يف  اأكرث  م�ساركًا  منه  وجعل 
التعلمية، و�ساعدته على تذكر احلقائق واملفاهيم والتعميمات، و�ساهمت يف تهيئته للتعلم 
عليها  يقوم  التي  ال�سابقة  العلمية  والتعميمات  واملفاهيم  احلقائق  تذكر  وعززت  اجلديد، 
الدر�س اجلديد، وتوظيفها خلل الدر�س، مما اأدى اإىل ربط املو�سوعات مع بع�سها، واأ�سبحت 
كن�سيج واحد متنا�سق ومرتابط، مما اأدى اإىل جعل التعلم ذا معنى، واأدى اإىل تنمية قدرته 
على تطبيق ما تعلمه يف مواقف جديدة، اأو م�سابهة ملا تعلمه، مما كان له لأثر البارز يف 

زيادة حت�سيله.
واملهارات،  املعارف  اكت�سبوا  قد  املعلمني  باأن  النتيجة  هذه  تف�سري  ميكن  كما 
التدريبي  الربنامج  الن�سط، وذلك من خلل  التعلم  بالن�سبة ملنحى  الإيجابية  والجتاهات 
تدريبية، مما  �ساعة  اأي خم�س ع�رشة  يوميًا  �ساعات  اأيام مبعدل ثلث  ا�ستمر خم�سة  الذي 
التعلم  تطبيقهم ملهارات  وانعك�س يف  واملهارات،  املعلومات  تلك  ا�ستيعاب  �ساعدهم على 
الن�سط، مما انعك�س على اأداء طلبتهم يف اختبار اكت�ساب املفاهيم العلمية.وتتفق هذه النتيجة 
مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة التي وردت يف البحث، اإذ بّينت تفّوق ا�سرتاتيجية التعلم الن�سط 

مقارنة بال�سرتاتيجية التقليدية.
اإح�سائية على اختبار اكت�ساب املفاهيم  النتائج وجود فروق ذات دللة  كما تبينت 
مع  اأكرث  يتفاعلن  الطالبات  باأن  النتيجة  تف�سري  الطالبات.وميكن  ول�سالح  للجن�س  ُتعزى 
املواقف التعليمية؛ ب�سبب جديتهن وزيادة ن�ساطهن داخل احلجرة ال�سفية، بالإ�سافة اإىل 
ذلك فاإنهن يخ�س�سن وقتًا اأطول ملراجعة درو�سهن، والتزامهن باإجناز الواجبات املدر�سية، 
والتزامًا  ان�سباطًا  واأكرث  الطلب،  من  تغيبًا  اأقل  واأنهن  املراجعة،  لزمن  تدبريهن  وح�سن 
اأكرث دافعية وتناف�سية وحافزية للعمل املدر�سي من  وتفاعًل مع العملية الرتبوية، واأنهن 
َيِرُد على  التف�سري  اأن هذا  الأردنية بوجه عام، كما  يوؤكده واقع املدرا�س  الطلب، وهذا ما 
ل�سان خمتلف فئات املجتمع الأردين و�سوًل اإىل امل�سوؤولني الرتبويني يف خمتلف املواقع 

واملنا�سب الإدارية ومن خلل و�سائل الإعلم.
والنحرافات  ◄ احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت  الثاين،  ال�صوؤال  عن  للإجابة 

املعيارية لكل من املجموعتني التجريبية وال�سابطة يف مقيا�س التفكري الناقد على القيا�س 
احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت  ثم  ومن  واجلن�س،  التدري�س  ل�سرتاتيجية  تبعًا  القبلي، 
الأ�سا�سي  الثامن  ال�سف  اأداء طلبة  لعلمات  املعّدلة  واملتو�سطات  املعيارية  والنحرافات 
على مقيا�س التفكري الناقد البعدي تبعًا ل�سرتاتيجية التدري�س واجلن�س، ويبني اجلدول )3( 

هذه الإح�سائيات: 
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الجدول )3( 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات المعّدلة لعامات أداء طلبة الصف الثامن 

األساسي على اختبار التفكير الناقد القبلي والبعدي تبعًا لمتغيري استراتيجية التدريس والجنس

 جمموعات
اجلن�سالدرا�صة

البعدي القبلي 
 املتو�صط
املعدرّل  املتو�صط

احل�صابي
 االنحراف
املعياري

 املتو�صط
احل�صابي

 االنحراف
املعياري

 املجموعة
 التجريبية

"التعلم الن�سط"

9.845.02018.925.15018.669طلب

8.763.97222.724.03623.554طالبات

9.304.53620.824.98421.112الكلي

 املجموعة
 ال�سابطة

"العتيادية"

9.802.10012.881.85912.669طلب

9.963.61917.963.61917.588طالبات

9.882.94515.423.83515.128الكلي

 العينة
ككل

9.823.82815.904.90415.669طلب

9.363.82820.344.50220.571طالبات

9.593.82618.125.19618.120الكلي

 الحد األدنى لمتوسط عالمة االختبار )0.0( والحد األقصى )30( 

والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  يف  ظاهريًا  تباينًا  هناك  اأن   )3( اجلدول  يبني 
الن�سط،  )التعلم  التدري�س  ا�سرتاتيجية  الأ�سا�سي ح�سب  الثامن  ال�سف  طلبة  لأداء  املعيارية 
ولبيان  البعدي،  الناقد  التفكري  اختبار  على  طالبات(  )طلب،  اجلن�س  وح�سب  العتيادية( 
دللة الفروق الإح�سائية بني املتو�سطات احل�سابية مت طبق اختبار حتليل التباين الثنائي 
امل�ساحب )way interaction ANCOVA -2( ، باعتبار نتائج الطلبة يف درجاتهم القبلية 

يف اختبار التفكري الناقد متغرياً م�ساحبًا، ويبني جدول )4( نتائج هذا التحليل: 
الجدول )4( 

 نتائج تحليل التباين الثنائي المصاحب ألثر استراتيجية التدريس والجنس والتفاعل بينهما 
على اختبار التفكير الناقد في العلوم لدى طلبة الصف الثامن األساسي

 جمموعامل�صدر
املربعات

 درجات
احلرية

 متو�صط
املربعات

 قيمة
ف

 الداللة
االإح�صائية

 الداللة
العملية η² اجلزئية

2895.75812895.75842772.0720.0000.500القبلي )امل�ساحب( 
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 جمموعامل�صدر
املربعات

 درجات
احلرية

 متو�صط
املربعات

 قيمة
ف

 الداللة
االإح�صائية

 الداللة
العملية η² اجلزئية

1779.38711779.38726282.6100.0000.306ا�سرتاتيجية التدري�س

1197.25711197.25717684.1960.0000.206اجلن�س

0.01410.0140.2060.6500.002ال�سرتاتيجية × اجلن�س

13.2021950.068اخلطاأ

5814.120199الكلي

 )α=0.05( وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )يتبني من اجلدول )4
دللة  ذات  فروق  وجود  وكذلك  الن�سط،  التعلم  ول�سالح  التدري�س  ا�سرتاتيجية  لأثر  ُتعزى 
اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  وعدم  الطالبات،  ول�سالح  اجلن�س  لأثر  ُتعزى  اإح�سائية 

ُتعزى لأثر التفاعل بني ال�سرتاتيجية واجلن�س.
اأنه  ووجد   ،Effect size التاأثري  حجم  اإيجاد  مت  فقد  ال�سرتاتيجية،  فاعلية  ولإيجاد 
ي�ساوي )0.664( ؛ وهذا يعني اأن ا�سرتاتيجيات التدري�س املبنية وفق منحى التعلم الن�سط 
التي تدرب عليها املعلمون واملعلمات با�ستخدام الربنامج التدريبي تف�رش حوايل )66.4%( 
من التباين يف اختبار التفكري الناقد لدى الطلبة، بينما الباقي يف التباين )%33.6( غري 
ُمف�رش، وُيعزى اإىل عوامل غريبة )موؤثرات خارجية( .وميكن تف�سري تفّوق اأثر ا�سرتاتيجيات 
اأُعد باإحكام،  اإىل الربنامج التدريبي الذي  التعلم الن�سط مقارنة بال�سرتاتيجية العتيادية 
وكان له الدور الكبري يف اخلروج عن النمط التقليدي، مما اأدى اإىل التفاعل الإيجابي بني 
الطلبة يف املواقف التعليمية التي مل�سوا فيها نوعًا من التجديد، وهذا وّلد عندهم ال�سعور 
اأثر  مما  تفكريهم،  مهارات  يف  النمو  وحتقيق  التعلم  يف  تقدمهم  ملحظة  عند  بالرتياح 
اإيجابًا يف تنمية مهارات التفكري الناقد عندهم.كما ببينت النتائج وجود فروق ذات دللة 
اإح�سائية على اختبار التفكري الناقد ُتعزى للجن�س، ول�سالح الطالبات.وتتفق هذه النتيجة 
مع النتيجة التي تو�سل اإليها )Kim, 2009( ، وميكن ال�ستناد يف تف�سري هذه النتيجة اإىل 
حٍد ما اإىل طبيعة تاأثري الهرمونات على وظائف الدماغ، والختلفات اجلينية، ل�سيما اأن 
عن  امل�سوؤول  اجلانب  وهو  الأي�رش  الدماغ  ف�س  من  الأمامية  الأجزاء  ي�ستعملن  الطالبات 

.)Kolb and Whishaw, 2003 ؛Kimura,1992( التفكري باأنواعه مبا فيها التفكري الناقد
والنحرافات  ◄ احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت  الثالث،  ال�صوؤال  عن  للإجابة 
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التعلم  نحو  الجتاهات  مقيا�س  يف  وال�سابطة  التجريبية  املجموعتني  من  لكل  املعيارية 
ا�ستخرجت  ثم  ومن  واجلن�س،  التدري�س  ل�سرتاتيجية  تبعًا  القبلي،  القيا�س  على  الن�سط 
طلبة  اأداء  لعلمات  املعّدلة  واملتو�سطات  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات 
التدري�س  ل�سرتاتيجية  تبعًا  البعدي  الناقد  التفكري  اختبار  على  الأ�سا�سي  الثامن  ال�سف 

واجلن�س، ويبني اجلدول )5( هذه الإح�سائيات: 
الجدول )5( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات المعّدلة ألداء طلبة الصف الثامن األساسي 
على استبانة االتجاهات نحو التعلم النشط تبعًا لمتغيري استراتيجية التدريس والجنس

اجلن�سجمموعات الدرا�صة
البعدي القبلي 

 املتو�صط
املعدرّل  املتو�صط

احل�صابي
 االنحراف
املعياري

 املتو�صط
احل�صابي

 االنحراف
املعياري

 املجموعة
 التجريبية

"التعلم الن�سط"

3.490.6214.110.6624.127طلب

3.560.5654.180.2584.175طالبات

3.530.5914.140.5014.151الكلي

 املجموعة
 ال�سابطة

"العتيادية"

3.570.6713.840.5233.836طلب

3.590.6473.900.6383.884طالبات

3.580.6563.870.5813.860الكلي

 العينة
ككل

3.530.6443.970.6083.982طلب

3.570.6054.040.5044.030طالبات

3.550.6234.010.5584.006الكلي

 الحد األدنى لمتوسط عالمة االختبار )0( والحد األقصى )5( 

يبني اجلدول )5( اأن هناك تباينًا ظاهريًا يف املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية 
لأداء طلبة ال�سف الثامن الأ�سا�سي ح�سب ا�سرتاتيجية التدري�س )التعلم الن�سط، العتيادية( 
وح�سب اجلن�س )طلب، طالبات( على مقيا�س الجتاهات نحو التعلم الن�سط البعدي، ولبيان دللة 
 الفروق الإح�سائية بني املتو�سطات احل�سابية طبق اختبار حتليل التباين الثنائي امل�ساحب
 )-way Interaction ANCOVA 2( ، باعتبار نتائج الطلبة يف درجاتهم القبلية على مقيا�س 

الجتاهات نحو التعلم الن�سط متغرياً م�ساحبًا، ويبني اجلدول )6( نتائج هذا التحليل: 
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الجدول )6( 
 نتائج تحليل التباين الثنائي المصاحب ألثر استراتيجية التدريس والجنس والتفاعل بينهما على استبانة 

االتجاهات نحو التعلم النشط لدى طلبة الصف الثامن األساسي

 جمموعامل�صدر
املربعات

 درجات
احلرية

 متو�صط
املربعات

 قيمة
ف

 الداللة
االإح�صائية

 الداللة
العملية η² اجلزئية

8.38218.38232.9060.0000.144القبلي )امل�ساحب( 

4.21914.21916.5630.0000.078ا�سرتاتيجية التدري�س

0.11510.1150.4500.5030.002اجلن�س

0.61310.6132.3790.9960.000ال�سرتاتيجية × اجلن�س

49.6741950.255اخلطاأ

61.997199الكلي

 )α=0.05( وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )يتبني من اجلدول )6
دللة  ذات  فروق  وجود  وعدم  الن�سط،  التعلم  ول�سالح  التدري�س،  ا�سرتاتيجية  لأثر  ُتعزى 

اإح�سائية ُتعزى لأثر اجلن�س، ولأثر للتفاعل بني ال�سرتاتيجية واجلن�س.
اأنه  ووجد   Effect size التاأثري  حجم  اإيجاد  مت  فقد  الإ�سرتاتيجية،  فاعلية  ولإيجاد 
الن�سط  التعلم  التدري�س املبنية وفق منحى  ا�سرتاتيجيات  اأن  ؛ وهذا يعني  ي�ساوي )0.29( 
التي تدّرب عليها املعلمون واملعلمات با�ستخدام الربنامج التدريبي تف�رش حوايل )%29( 
من التباين يف اأداء الطلبة على مقيا�س الجتاهات، بينما الباقي يف التباين )71%( غري 
مف�رش، وُيعزى اإىل عوامل غريبة )موؤثرات خارجية( .و ميكن تف�سري ذلك باأن طلبة املجموعة 
التجريبية التي خ�سعت للتعلم الن�سط كانوا م�ساركني فاعلني يف العملية التعليمية التعلمية، 
حيث اأتيحت لهم الفر�سة يف ظل هذه ال�سرتاتيجيات لتطوير اجتاهات اإيجابية نحو التعلم 
التي  الداخلية  دافعيتهم  وطوروا  وقيمهم،  اجتاهاتهم  ا�ستك�ساف  على  و�سجعتهم  الن�سط 
حتفزهم على التعلم، وت�سهيل تعلمهم من خلل مرورهم بخربات عملية مرتبطة مب�سكلت 
حقيقية يف حياتهم، وزيادة انتباههم، وزيادة التفاعل داخل قاعة الدر�س، بالإ�سافة اإىل اأن 
ا�سرتاتيجيات التعلم الن�سط قد عملت على تدعيم ثقة الطلبة باأنف�سهم وبقدراتهم، فاأ�سبحوا 

مهتمني بتنفيذ الواجبات املطلوبة منهم، ويق�سون جهداً ووقتًا يف اإجنازها.
التدريبي مع قيام  الربنامج  اإىل تقارب وقت تطبيق  اأي�سًا  النتيجة  وميكن عزو هذه 
املعلم املتدرب بالتدري�س، مما اأتاح له الفر�سة الكبرية يف تطبيق ما تدرب عليه يف الواقع 
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العملي والفعلي، وبالتايل انعك�س ذلك على اإتقان مهارات التعلم الن�سط، مما كان لذلك التعلم 
الأثر البالغ يف التعلم ذي املعنى والذي ظهر يف التطبيق اجليد والتميز لدى املعلمني يف 
مهارات التعلم الن�سط.وتتفق هذه النتيجة مع النتيجة التي تو�سل اإليها )املهدي، 2001( 

والتي اأكدت جميعها على اأهمية التعلم الن�سط يف تعديل وتطوير الجتاهات نحو التعلم.

التوصيات: 

يف �صوء النتائج التي مت التو�صل اإليها ومناق�صتها، فاإن البحث يو�صي باالآتي: 
اأن ي�سمم معلمو العلوم درو�سهم وفق منحى التعلم الن�سط لتحقيق اكت�ساب املفاهيم . 1

العلمية، وتنمية التفكري الناقد لدى الطلبة، واكت�ساب اجتاهات نحو التعلم الن�سط.
ت�سجيع املعلمني على ح�سور الدورات التدريبية، واأن يكافاأ املعلم حال ح�سوره . 2

دورة تدريبية ت�ساعد على منوه املهني.
اإجراء مزيد من الدرا�سات املمتدة على �سفوف ومباحث خمتلفة، وتنفيذ درا�سات . 3

اأخرى من مثل  الن�سط على متغريات  التعلم  التدري�س املعتمد على منحى  اأثر  اأخرى تخترب 
التفكري الإبداعي، وعمليات العلم. 
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