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 مستخلص البحث.

ا يا للددة عوالددو التدددورو ال  ددومت ا ل ت و ددت   -Eهدددا الب ددح ال ددالت رلددف ععدد ت

Sketch Noting   يت عنملة مهارات التعلم النشط مقار ة بالط رقدة المعتدادل للتددرر

لدددط لالبددات ةامعددة انملدد ل  ددورل بندد   بدددال  موت ويددت عنملددة  اعجاهدداعهو   ددو 

ة بإ دداد ططدة  امدة لتنفلدت ا دت اعلجلة ا تخدامهت ولت قلق هدا الب دح اامد  البا  د

بطااددة مظ  ددة لقلددا  لدال الطالبددات لددبع  ت ور ددداد التدددورو ال  ددومت ارل ت و ددت

ا اعجاهات الطالبات   دو ا دتخدا   مهارات التعلم النشطت ور داد مقلا  لظعجاه لتع ت

ت واددد ا ددتخد  الب دح ال ددالت المددنه   ددبه التج  ربددت  ذا التددورو ال  ددومت ا ل ت و ددت 

ف 58المجمددو تْل و المتظتمتْددل و جالتج ربلاددة وال،ددابطةفت وعِّلافدد   لمنددة الب ددح مددو ج

ف لالبدة للمجمو دة 12ف لالبدة بالمجمو دة التج ربلادةت وج10لالبة عدم عقسدلمهو  رلدف ج

ال،ابطةت وعوصل   تائ  الب ح رلف وةوِد ي ٍق دالٍّ ر صائل ًّا بلو متو دطت درةدات 

ات المجمو ددة ال،دابطة جالتدت در دد  بالط رقدة المعتدادلفت والمجمو ددة ُكدٍٍّّ مدو لالبد

التج ربلاة جالتت در   با تخدا  التددورو ال  دومت ارل ت و دتف يدت التطبلدق البعدد  

لبطاادددة مظ  دددة لدال مهدددارات الدددتعلم النشدددط لصدددالح متو دددط لالبدددات المجمو دددة 

ددا رلددف وةددوِد يدد ٍق دالٍّ ر  صددائل ًّا بددلو متو ددطت درةددات التج ربلددة تكمددا عوصددل  لر،ًّ

القلا  القبلت والقلا  البعدد  نبعداد مقلدا  ارعجداه   دو ا دتخدا  التددورو ال  دومت 

.  ارل ت و ت لطالبات المجمو ة التج ربلاة  لصالح القلا  البعد  
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The Effectiveness of E-Sketch Noting Utilization in the 

Development of Active Learning Skills and Attitudes among 

Princess Nourah University Students 

 

 

 

Abstract 

The current study aimed to identify the effectiveness of utilizing 

e-sketch noting in the development of some active learning 

skills among students of Princess Nourah University. It also 

aimed to identify students’ attitude towards utilizing e-sketch 

noting. For achieving the study objectives, e-sketch note-based 

learning environment, an observation card to measure students’ 

performance of some active learning skills and e-sketch noting 

attitude scale were prepared. The quasi-experimental approach 

is adopted, and the sample consisted of 58 students divided into 

an experimental group (30 students) and a control group (28 

students). The study results revealed a statistically significant 

difference between the mean scores of the control group taught 

by the traditional method and the experimental group taught by 

e-sketch noting in the post application of the active learning 

skills observation card, favoring the experimental group. There 

was a statistically significant difference between the mean 

scores of the experimental group in the pre- and post- 

application of the e-sketch noting attitude scale, favoring the 

post-application.  

 

 

 المقدمة 

اه  مع بدارة الق ن ال داد  والعشد رو مصدطلح الدتعلم النشدطت كِّ دد ارعجاهدات  لقد

الت بورة المعاص ل التت لها لثٌ  بالٌغ يدت العمللدة التعللملدة ت  لدح ر كدع الدتعلم النشدط 

 لدف ا داللا الدتعلم اك دد  مدو ع كلدعه  لددف  تاةدات الدتعلم ع دد  يلسدفة ان كدٍّ و ددللة 

فت وعدِّعت لهملدة الدتعلم 1022ابو ال دا  والمصدال ةت  اة ة هت ععلم  اةح ب د ذاعه ج

ه لكبد    دو البل دة التعللملدة التعلملدة التدت ععتمدد ا دت اعلجلات  النشط  تلجة وةود عوةت

الددتعلم النشددطت والتددت بدددورها ععمددٍّ  لددف ترددادل المشدداركة الفعللددة بان شددطة الصددفلةت 

لت واني ددارت والمعتقددداتت طاصددة لنا الصددفوا الدرا ددلة عُعدد ت بددارطتظا يددت ا را
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 -مدو مختلدو المسدتورات-والقدراتت وارهتماماتت وال اةاتت والملول بدلو الطدظ  

 ف1002الترو رشت كون يت العمللة التعللملة الفا لة.ج عادل وآط ونت 

كمددا ان الددتعلم النشددط رجعددٍّ الطالددا م ددورا للعمللددة التعللملددة طظيددا ن دداللا التعلددلم 

عجعٍّ المعلم م ورا لهات  لح رؤكد التعلم النشدط  لدف ا دت مار المدتعلم التقللدرة والتت 

بوصددفه م ددور العمللددة التعللملددة والمسددتهدا بددالتعلمت والددت  رنب ددت ا ددت ظل ةملددع 

ارم ا ددات يلدده مددو طددظل ار ددت ظل اري،ددٍّ لا دداللا والمهددارات التعللملددة داطددٍّ 

ال الدددت  رؤدرددده المدددتعلم ت الصدددو وطارةدددهت مدددو هندددا ع هددد  اهملدددة ارهتمدددا  بالنشددد

كا ص ال توالمنااشةت والتعبل  ت والتِّمٍّت وغل ها مو مهارات الدتعلمت ورعمدٍّ الدتعلم 

النشددط  لددف ترددادل ع صددلٍّ الطددظ  والتددِّثل  ررجابًّددا يددت  دددل ةوا ددا  منهددا ترددادل 

دايعلددتهم للددتعلمت وعطددور  اعجاهددات ررجابلددة   ددو المعلددم والمددادل التعللملددةت وترددادل 

 ٍّ داطٍّ الصوت وعنملة مهدارات التف لد  العللدا التدت ع يدع ع صدلٍّ الطدظ  لمدا التفا

 فMahiroglu,2008رتعلمو ه. ج

والددتعلم النشددط رعبدد   ددو ل رقددة ععلددلٍم وععلتددٍم يددت آٍن وا ددٍد   لددح رعتمددد  لددف النشددال 

الدددتاعت والمشددداركة ا رجابلدددة للمدددتعلم  لدددح رشدددار  يلددده المتعلمدددون يدددت ان شدددطةت 

ت والمشدد و ات بفعاللاددٍة كبلدد ٍل مددو طددظل بل ددة ععللملددة متنو ددةت عسددمح لهددم والتمدداررو

ت والتف ل  الوا تت والتِّمٍّ العملق ل ٍّم ما رتم يلهدا ب لدح عِّطدتهم   با ص ال ا رجابت 

علك المشاركة رلف ما هو لبعد مو دور الشخص المستمع السلبت ت رلدف الشدخص الدت  

المختلفددة داطددٍّ غ يددة الصددوت مددع وةددود معلددم رِّطددت بعمددا  المبددادرل يددت ان شددطة 

 -رذن–رشددجعهم  لددف بنددال معدداريهم  ومهدداراعهم ع دد  ر دد ايه الدددالق  يددالتعلم النشددط 

رجعددٍّ الطدددظ  مسدددتمتعلو بدددالتعلمت وعت دددون لددددرهم القددددرل  لدددف اكتسدددا  المهدددارات 

جبددر ت والمعارات مما ر ول العمللة التعللملة رلف   اكة ممتعة بلو المعلدم والمدتعلم. 

 (Lorenzen,2006) تف1002ف ج عادل وآط ونت 1002

ف ج بد 1002ول ت ر دث التعلم النشط ر بُدا مو عواي  بل ة ععلم  شطة جي يورهت 

فت عتلح للمتعلم  الممار ة والمشاركة والب ح وار ت شاات مو 1001الوها ت 

وكتابة المعلومات طظل ار تماع وارص الت والمنااشةت والق اللت والممار ةت 

 .ف1022والمظ  ات جابو ال ا  والمصال ةت 

كما عؤكد الب وث ال در ة يت مجال التعللم الف ان الطالا رنب ت ان رشار  بش ٍّ 

يعال يت  ملله ععلمهت وذلك بان رق لت ور تات ورساهم يت  ٍّ المش ظتت كما رنب ت 

للٍّ والت كلا والتقللم  لتا ا  اكه يت مها  ذات مستوط  ال مو التف ل ت م ٍّ الت 

رت،ح ان الت كلع يت التعللم بدل رنتقٍّ مو الط ق الم كعل  لف التعللم وم ورها 

المعلم ت الف الط ق الم كعل  لف التعلم وم ورها المتعلمت وهتا الت ول رتطلا 

ا تخدا  ل ق عش   المتعلم بش ٍّ اكب  يت العمللة التعللملةت كما ان العدرد مو 

اوض   ان الطظ  ا فسهم اصب وا رف،لون ار ت اعلجلات ال در ة  الدرا ات

 الم فعل للتعلم النشط اك   مو الط ق التقللدرة.

ا ت اعلجلة  در ة للتعلم  E- Sketch Notingورعد التدورو ال  ومت ارل ت و ت 

النشط عهتم بتدورو المظ  ات ال ت و لا يت   ٍّ ر و  بص رةت ولقد ععددت 

عع رفات التدورو ال  ومت ارل ت و تت ويت مجملها عشل  الف  مللة عدورو 
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المظ  ات وعم لٍّ المعلومات ال ت و لا يت   ٍّ ر و  بص رة ععتمد  لف ا تخدا  

ر وال موت وار  ال والنصوص ب سا يهم المدون المف دات البص رة كالصو

 وا لوبه.

ويت التدورو ال  ومت ارل ت و ت رتم التدورو ال ت و لا با تخدا  الب ام  والتطبلقدات 

الخاصة بتلك  ب  ال مبلوع  وانةهعل التكلة  بدر مدو الط رقدة التقللدردة يدت التددورو 

عددعود المسددت دثات لددعل  لددح  لددف الددورق او لو ددة بل،ددال او  ددبورلت ممددا رعددد م

الت نولوةلددة المددتعلم بتشدد للة وا ددعة مددو المعلومددات مددو مصددادر مختلفددةت وعددعوده 

بددِّدوات لتم لددٍّ علددك المعلومددات يددت ا   دد ٍّ كددان مددو  ددص او صددورل او صددوت او 

فت اضداية الدف ان اردوات ال املدة ال در دة عسدا د 1022الجمع بلنهمج دام  وارهدا ت

عن دلم المعلومداتت والتعبلد   نهدا بوا دطة ال  دو  التخطلطلدة  لف التقال اري دارت و

والتوضددل لةت كمددا عم ددو علددك اردوات مددو عبددادل المعلومددات وعسددا د يددت المشدداركة 

التعاو لدددة يدددت الصدددور والنصدددوص وال  دددو  والم لددد ات البصددد رة المختلفدددةج ام  

البص   لهتا  فتكما ان المفهو  المخطط ال ت و لا رسهٍّ  مللة التف ل 1022وارها ت

الشددد ٍّ المم دددٍّ للمع يدددة ورجعلددده اك ددد   دددهولة للوصدددولت اضددداية الدددف ان التخطدددلط 

ارل ت و ت ر ل   مللة التعبل  البص   ور سو مهارل ا الل الصورلت كمدا رسدمح لندا 

ال ا و  بمعالجة وعص لح ارططال واضاية التعددرظت والت ل اتجالم و دةف.ج ام  

 ف 1022وارها ت

الن  ردات الت بوردة يدت مجدال التددورو ال  دومت ارل ت و دت مدو عِّكلدد وعب ت اهملدة 

ع نولوةلا التعلدلم  لدف اهملدة ا دتخدا  التف لد  البصد   وادواعده المختلفدة مدو صدور 

وا  ال ور ومات عخطلطلة وبلا لة يت  مللة التعللمت ي دان مدو اهدم الن  ردات التدت 

معالجدة المعلومدات  والتدت عؤكدد  اكدت  لف ا تخدا  ال  و  يت التعللم هدت    ردة 

 لدددف ان ا دددتخدا  الصدددور وال  دددومات رم دددو ان ع دددون اي،دددٍّ ب  لددد  يدددت عم لدددٍّ 

المعلومات اذا ما اور   بالمعلومات اللف لة مو كلمدات منطوادة او م توبدةت كمدا ععدد 

   ف 1022الصور وال  ومات و للة مهمة لظ تفاا بالمعلومات ج  ام  وارها ت

ال  دومت ارل ت و دت ي صدة للمدتعلم للتف لد  بالمعلومداتت وع ورلهدا كما رعد التدورو 

رلف مفهومات بتعبل اعه الخاصةت ب لح ع ون متوائمة مع لي اره ومتصدلة بهدا ولر،دا 

رسهٍّ عتك ها يلما بعدت يلجا  لف المتعلم لن رف   يت المفداهلم لثندال ار دتماع وذلدك 

و الواد  المنا دا لطد ح ان د لة التدت لت  لخها يت  قلهت وان رط ح ار  لة يهتا هد

اددد عطدد ل  لثنددال م اولتدده الفهددمت يمددو المهددم لن ردددون المددتعلم المظ  ددات  تددف رتددتك  

اني دددارت ول دددو يهدددم اني دددار المعقددددل المط و دددة يدددت الم اضددد ل لهدددمت وذلدددك نن 

المظ  دات  ددت ون بددظ يائددل رذا لمددا رسددتطع الطالدا يهددم مددا كتبدهت يالمقصددود للسدد  

يعندددما ردددون فت 1021معدداذت (لددة التدددورو  فسددها بددٍّ  مللددة التف لدد  وا صدد ال  مل

المتعلم مظ  ته ر ر ون  مله مقتص ا  لف ا تقبال المعلومةت بدٍّ رسدتقبلها ورشدار  

ورف   يلها وربت د  ورعلدد عم للهدا يدت  د ٍّ بصد   ذا معندف لدهت ب لدح رددون المدتعلم 

هددا يددت الصددوت يددت هل ددة ر و  ااددظ  مظ  اعدده  ددول المعلومددات التددت ر صددٍّ  لل

وملخددص بصدد   للموضددو ات ر تددوط  لددف ال  ددو  والصددور وال مددوت وار دد ال 
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وارلددوان ت وعن لمهددا بشدد ٍّ معددلو وبتسلسددٍّ م دددد رسددا د  لددف منااشددتها وم اةعتهددا 

 وعتك ها ر قا.

 

رن التدورو  ال  ومت ارل ت و ت لل  مج د عجملع المعلومات يقطت ول و رجا لن 

ون المعلومات بط رقة ص ل ة ومن مة  تف رم و ا تخدامها يت وا  ر قت لتا عد

يهته ار ت اعلجلة عسا د  لف ع سلو ادرل المتعلم  لف عدورو مظ  اعه بط رقة 

دالقة ومن مة وم تملةت ي،ظ  و مسا دل المعلم يت ر داده لم اض اعه ودرو هت 

مادعهم العلملة وع صللهم الجلد لهات وهتا مما رنع   لث ه ررجابلا  لف يهم المتعلملو ل

ف التت اوص  بتفعلٍّ ا ت اعلجلة عدورو 1022ما اكدعه درا ةج الخمارسةت

المظ  ات يت الم اض اتت و د  ا تماد الطظ  يقط  لف ار تماع يت ا تقبال 

المعلوماتت و اوص  كتلك با تماد بع   ماذ  عدورو المظ  ات كمسهٍّ وم  د 

 لتقال اني ار وكتابتها.للطظ  يت ا

ولقد ا ار بع  البا  لو الف يا للة التدورو ال  ومت ارل ت و ت يت التعللم م ٍّ 

Dimeo,2016) فت(Paepcke-Hjeltness et al,2017) جتPAEPCKE-

HJELTNESS et al, 2018ج فتMiles,2014فت 1021،ت ج سوف

 ف.1021فت ج المتDimeo.2017ج

  

اهملة الا  اعجاهات المتعلملو   و ا ت اعلجلات التدرر  ومو  ا لة اط ط ع ه  

والمست دثات الت نولوةلة ك، ورل لمع ية يا للتهات  لح ر عبط ارعجاه بالعدرد مو 

العوامٍّ ذات الصلة بالم توط التعللمت ول ق وا اللا عقدرمه للمتعلملوت كما رعتب  

ؤ سات التعللملةت    ا نن ارعجاه مو اهم النواع  التعللملة الم غوبة لدط الم

ارعجاه رعتب  مو بلو المؤ  ات الدالة  لف  جاح العمللة التعللملةت ي لما ارعفع معدل 

ارعجاه لدط المتعلمت كلما ادط ذلك الف  دوث ع سو يت الت صلٍّ المع يت 

 والمهارات وارعجاهات.

لف العمللة التعللملة لقد القف التطور الت نولوةت الت  رعلشه العالم اللو  ب،ظله  

ب اية  ناص هات كما ا دث ع ل ا يت ادوار المعلم والمتعلمت  لح اصبح المعلم 

ملس ا ومهلِّ لبل ة التعلمت ومطالبا بار تفادل مو المست دثات الت نولوةلة وعطبلقاعهات 

والتت امدعه بمواد ععللملة وادوات واةهعل وعطبلقات علس  العمللة التعللملةت كما 

  دور المتعلم مو متلقف  لبت الف مشار  ومتفا ٍّت ياصبح مو ال، ور  عبنت ع ل

ا ت اعلجلات وا اللا ععللم وععلم ةدردلت وعوالو المست دثات الت نولوةلة يت 

التعللمت عسهم يت عنملة القدرات المتنو ة والعدردل للمتعلملو بما رواكا متطلبات 

جاهات المتعلملو   و علك العص  ولبلعتهت اضاية الف ض ورل الا  اع

 ار ت اعلجلات والمست دثات.

ومو هنا عت،ح اهملة اة ال الب ح ال الت الت  هدا الف عع ا يا للة عوالو  

التدورو ال  ومت ارل ت و ت يت عنملة مهارات التعلم النشط وارعجاهات لدط 

 لالبات ةامعة ارمل ل  ورل بن   بد ال  مو. 
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 مشكلة البحث واسئلته

يت ضول الع ض السابق  و اهملة التعلم النشطت واهملة عوالو المست دثات 

الت نولوةلة يت التعللمت ويت ضول لبلعة التدورو ال  ومت ارل ت و ت وام ا اعه 

التت رم و اريادل منها يت العمللة التعللملةت ومو طظل طب ل البا  ة يت التدرر  

 لنقال التاللة:الجامعتت رم و عوضلح مش لة الب ح يت ا

اصور مهارات التعلم النشط لدط لالبات ةامعة ارمل ل  ورل بن   بد  -

ال  موت  لح ان مشاركة الطالبات يت ار شطة الصفلة م دودل وم صورل غالبا 

 يت الطالبات المتفواات  لملا.

ع كلع ا اللا عدرر  المق رات التعللملة يت الجامعة  لف  ،و هل ة  -

  ر ون دور الطالبات  لبت يت  مللة التعلم. وبالتالتالتدرر ت 

ان ار شطة الصفلة بط رقتها التقللدرة ر عنمف مهارات التعلم النشط للطالبات  -

 بما رواكا لبلعة العص  ومتطلباعه.

ان عوالو المست دثات الت نولوةلة لتفعلٍّ التعلم النشط وعنملة مهاراعه للس   -

  لف المستوط المطلو . 

 

مش لة الب ح يت اصور مهارات التعلم النشط لدط لالبات ةامعة  ورم و ع درد 

ارمل ل  ورل بن   بد ال  موت مما رستوةا ال اةة  ة ال ما رلع  لتنملتهات 

وارعِّت البا  ة ان عواو التدورو ال  ومت ارل ت و ت يت عنملة مهارات التعلم 

 النشط واعجاهات الطالبات لا با  التاللة:

 و عوالو التدورو ال  ومت  -يت  دود  لم البا  ة-ة ر عوةد درا  -

 ارل ت و ت يت عدرر  الطالبات بجامعة ارمل ل  ورل بن   بد ال  مو.

ان اطتلار ل رقة وا لو  عنفلت التعلم النشط واردوات المنا بة لتلكت ععتمد  -

- و ت  لف لبلعة المادل التعللملةت ورلت البا  ة منا بة التدورو ال  ومت ارل ت

 لطبلعة مق ر عقنلات التعللم واهدايه.  -كا ت اعلجلة ععتمد  لف عوالو الت نولوةلا

ا ه لد  لالبدات ما ااه عه  تائ  الدرا ة ار تطظ لة التت اام  بها البا  ةت  -

مق ر عقنلات التعللم ال غبة يت ععلم كلفلة التدورو ال  ومت ارل ت و دت وعوالفده يدت 

ذلددك نن لك دد  مددا عف،ددله الطالبددات هددو جالددتعلم  ددو ل رددق %ت و90ععلمهددو بنسددبة 

%ت وجاطتصار الم توط العلمدت يدت صدور 21الصور وار  ال وال  وماتف بنسبة 

%ت كمددا اهدد  مددو  تددائ  الدرا ددة ار ددتطظ لةت ان 90ول دد ال ور ددوماتف بنسددبة 

% مددو الطالبددات رددواةهو صددعوبة يددت يهددم المددادل التعللملددة المعتمدددل  لددف 12 سددبة

 النصوص.

 ف  تائ  الدرا ة ار تطظ لة كالتالت: 2وروضح الجدول ج
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( نتائج استطالع آراء طالبات مقرر تقنيات التعليم بجامعة األميرة نورة 1جدول )

 بنت عبد الرحمن عن التدوين الرسومي االلكتروني

 العبارات

 العينة
 اإلجمالي

 ال نعم

 التكرار % ك % ك
النسبة 

 المئوية

التتدوين  باستتخدام قمت بتعلم مقرر تعليميهل 

؟  الرسومي اإللكتروني 
1 1% 01 111% 01 111% 

هتتل اطلعتتت علتتى برنتتامج للتتتدوين الرستتومي 

 اإللكتروني  منشور على اإلنترنت؟
3 6% 74 26% 01 111% 

صعوبة فتي فهتم المتادة التعليميتة  هل تواجهين

 التي تحتوي على نصوص بكثافة؟
33 46% 12 27% 01 111% 

واألشتكال  التعلم عن طريق الصور هل تفضلين

 والرسومات؟
72 37% 3 16% 01 111% 

اختصتتار المحتتتوع العلمتتي فتتي  هتتل تفضتتلين

 صور وأشكال ورسومات؟
70 21% 0 11% 01 111% 

مارسِت التدوين الرستومي اإللكترونتي  متن  هل

 خالل األجهزة الذكية؟
6 12% 77 33% 01 111% 

هل ترغبين فتي تعلتم كيفيتة التتدوين الرستومي 

؟  اإللكتروني 
70 21% 0 11% 01 111% 

هتتل تتترغبين فتتي توتيتتن التتتدوين الرستتومي 

 اإللكتروني  في تعلمك؟
70 21% 0 11% 01 111% 

 

 وللتصد  لهته المش لة ر اول الب ح ال الت ا ةابة  و السؤال ال ئل  التالت:

ال  ددومت ا ل ت و ددت  يددت عنملددة مهددارات الددتعلم النشددط مددا يا للددة عوالددو التدددورو 

 وارعجاهات لدط لالبات ةامعة انمل ل  ورل بن   بد ال  مو؟

 ورتف ع مو هتا السؤال ان  لة الف  لة التاللة:

 ا ل ت و ت  يت عنملة مهارات التعلم النشط لددط  ما يا للة عوالو التدورو ال  ومت

 لالبات ةامعة انمل ل  ورل بن   بد ال  مو؟ 

  ما يا للدة عوالدو التددورو ال  دومت ا ل ت و دت  يدت عنملدة اعجاهدات لالبدات

 ةامعة انمل ل  ورل بن   بد ال  مو   وه؟

 

 اهداف البحث

 هدا الب ح ال الت رلف عع ا ما رلت:

 التدورو ال  ومت ا ل ت و دت  يدت عنملدة مهدارات الدتعلم النشدط  يا للة عوالو

 لدط لالبات ةامعة انمل ل  ورل بن   بد ال  مو.

  يا للددة عوالددو التدددورو ال  ددومت ا ل ت و ددت  يددت عنملددة اعجاهددات لالبددات

 ةامعة انمل ل  ورل بن   بد ال  مو   وه. 
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 أهمية البحث

 ع ه  اهملة الب ح يت:    

  ال،ددددول  لددددف اهملددددة عوالددددو ار ددددت اعلجلات ال در ددددة ومسددددت دثات القدددال

 الت نولوةلا يت العمللة التعللملةت ودورها يت ع سلو ةودل التعللم الجامعت.

  ٍّعوةله الن     دو عوالدو عطبلقدات التددورو ال  دومت ا ل ت و دت  يدت عفعلد

 تعلم النشط لدره.دور المتعلمت وةعله رشار  بفعالل ة يت ععلمهت ويت ع سلو مهارات ال

  عقدرم  موذةا اة ائلدا ل لفلدة عوالدو التددورو ال  دومت ارل ت و دت يدت عنملدة

 بع  مهارات التعلم النشط.

 .عقدرم بطااة مظ  ة لقلا  لدال المتعلم لبع  مهارات التعلم النشط 

  عقدرم مقلدا  لظعجداه للتعد ا  لدف اعجاهدات المتعلمدلو   دو ا دتخدا  التددورو

 ل ت و ت  يت التعللم.ال  ومت ا 

 

 حدود البحث

 ااتص  الب ح ال الت  لف ال دود ا علة:

  دود بش رة: لالبات المستوط ال الح المسجظت يت مق ر عقنلات التعللم. 

 دود م ا لدة: ةامعدة انملد ل  دورل بند   بدد الد  مو يدت ال رداض بالممل دة الع بلدة 

 السعودرة.

 ه2119/2110للعا  الدرا ت  دود تما لة: الفصٍّ الدرا ت انول 

  دود موضو لة: ااتص  عنفلت عج بة الب ح  لف:

   و دل المست دثات التقنلة يت التعللم مو مق ر عقنلات التعللم.  -

 التلخلص -التواصٍّ والتفا ٍّ الصفت -مهارات التعلم النشط التاللة: ار صات -

 -يائدعدده  -ال  ددومت ا ل ت و ددت  مجددارت ارعجدداه التاللددة: مفهددو  ولبلعددة التدددورو  -

 ارهتما  به  -رم ا لة عطبلقه

 

 فروض البحث

  عف الب ح ال الت رلف الت قق مو ص ة الف وض التاللة:

روةد ي ق دال ر صائلا بلو متو طت درةات لالبدات المجمو دة ال،دابطة جالتدت -2

التدددورو  در دد  بالط رقددة المعتددادلف والمجمو ددة لتج ربلاددة جالتددت در دد  با ددتخدا 

ف يت التطبلق البعد  لبطااة مظ  دة لدال بعد  مهدارات الدتعلم  ال  ومت ا ل ت و ت 

 النشط لصالح متو ط لالبات المجمو ة التج ربلاة.

روةددد يدد ٌق دالص ر صددائل ًّا بددلو متو ددطت درةددات القلددا  القبلددت والقلددا  البعددد  -1

 ل ت و دت  لطالبدات المجمو دة التدورو ال  دومت ا نبعاد مقلا  ارعجاه   و ا تخدا 

 التج ربلاة لصالح القلا  البعد .
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 مصطلحات البحث

ااتصد ت البا  ددة  لددف  دد ض المصدطل ات بالصددلاغة ارة ائلددةت وةدد ط منااشددتها 

 بالتفصلٍّ يت ا لار الن    للب ح وهت:

   التدوين الرسومي اإللكترونيE-Sketch Noting 

المظ  ددات ال ت و لددا يددت  دد ٍّ ر ددو  بصدد رةت عدددورو  رقصددد بدده يددت هددتا الب ددح

ورتطلدا ذلدك ان عقدو  الطالبدة بتددورو مظ  اعهدا  دول الم تدوط العلمدتت وان ععدال  

المعلومات وععلد عم لدٍّ المع يدة والمفداهلم واري دار وا رال بصد را يدت  د ٍّ ر دو  

 -عسددتخد  يلهددا ال  ددو  والصددور وال مددوت وار دد ال وارلددوان والنصددوص -بصدد رة

عم ددو الطالبددة مددو التف لدد  يلهددات ولدد ح ار دد لة  ولهددات وا ت شدداا المعنددف مددو هددتا 

التم لٍّ الم ئتت وراهار العظادات والد وابط بدلو المعلومداتت ورجد   ذلدك ال ت و لدا 

ع دد  ا دد اا ا ددتاذل  Notepadاثنددال الم اضدد ل يددت الصددو با ددتخدا  عطبلددق  

 المق ر.

 

 مهارات التعلم النشط 

رقصد بمهارات التعلم النشط يدت هدتا الب دح: مجمو دة المهدا  وار شدطة التدت عؤدرهدا 

الطالبة اثنال التدورو ال  ومت ارل ت و ت ع   ا  اا  ،و هل ة التددرر ت بهددا 

التلخلصت والتت عقا   -التواصٍّ والتفا ٍّ الصفت -عنملة المهارات التاللة: ار صات 

 ا الطالبة يت بطااة المظ  ة المعدل لقلا  لدائها. مو طظل الدرةة التت ع صٍّ  لله

 

   االتجاه نحو التدوين الرسومي اإللكتروني 

الشدعور ال ابدد    رقصدد بارعجداه   دو التدددورو ال  دومت ا ل ت و دت  يدت هددتا الب دح:

 سبلا مو ةا ا لالبات ةامعة انمل ل  ورل بن   بدد الد  مو   دو ا دتخدا  التددورو 

 ددوالًّ ررجابًّدددا لو  دددلبًّات بالتِّرلدددد لو المعارضدددةت  و دددت  لثندددال ععلمهدددوال  ددومت ا ل ت 

 بددالقبول لو الدد ي ت وهددو ععبلدد  الطالبددة  ددو درةددة ا خ الهددا وا شدد الها لثنددال الددتعلم

وراهارها لمواصلة عنفلت النشال الموكٍّ رللهات ورستدل  لف ذلدك بم صدلة ا دتجابات 

خدا  التددورو ال  دومت ا ل ت و دت  ت الطالبات  لف مف دات مقلدا  ارعجداه   دو ا دت

ورقددا  بالدرةددة ال للددة التددت ع صددٍّ  للهددا الطالبددة يددت هددتا المقلددا ت ورت،ددمو ذلددك 

رم ا لددة -يائدعدده -لربعددة لبعدداد وهت:جمفهددو  ولبلعددة التدددورو ال  ددومت ا ل ت و ددت  

 ارهتما  بهف.    -عطبلقه

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 E-Sketch Notingسومي اإللكتروني  اوال: التدوين الر

هنا   دل ا اللا عستخد  يت التدورو ت منهدا ا داللا عقللدردة كِّ دلو  السد د وكتابدة  

المعلوماتت وار دلو  الدت  رعتمدد  لدف ا دتخدا  ال مدوت وار ددادت وةملعهدا ععتمدد 

تدت  لف ل ح اري ار المهمة يت   ٍّ اوائم ر هائلدةت  دو ل ردق ال لمدات ال ئلسدة ال

ععلد الف ارذهان عدا لات معلنة  ند ا العهدا او  دما هات وغالبدا ع هد  هدته ال لمدات 

ال ئلسة يدت صدف ات مختلفدةت و دوا عختفدف و دط مجمو دة ال لمدات ارادٍّ اهملدةت 
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وهددته العوامددٍّ ععلددق العقددٍّ البشدد   وعمنعدده مددو  مددٍّ روابددط منا ددبة بددلو ال لمددات 

ت التددتك  طاصددة وا هددا ععتمددد  لددف لددون والمفدداهلم ال ئلسددةت وعخلددق ار،ددا صددعوبة يدد

 ف1022وا د.ج بدال  وات

بلنما رعتمد ا لو  التدورو ال  ومت  لف ا شال مظ  دات ر دوملة عم دٍّ مخططدات 

بصدد رة غلدد  ططلددة للمفدداهلم واري ددار والعظاددات بلنهددات رذ رسددتند التدددورو ال  ددومت 

ف با هدا 1022صد   ج لف ا تخدا  ادوات لتم لٍّ الش ٍّ البص  ت   يها  دام  والم

رمددوت عصددور رة عسددتخد  لت ددورو  مددوذ  للمعلومددات  ددول ي دد ل او موضددوع مددات 

وعتم ددٍّ هددته اردوات يددت الصددور بِّ وا هددات وال مددوتت وال  ددو  بِّ وا هددا المختلفددةت 

 وار  ال الهند لة.

وع سدو ادوات عم لددٍّ الشدد ٍّ البصدد   ادال المتعلمددلو يددت دايعلددة ار جدداتت ومهددارات 

وال تابددة وال سددا ت وار تفدداا بالمع يددة لوادد  الددولت ومهددارل التواصدددٍّ القدد الل 

العامددةت وادددرات التن ددلمت وعنشددلط العقددٍّ والددتعلم المددن م ذاعلددان والمفدداهلم التصددوررة 

 ف1022والتخلللةت والتف ل  الت لللت واربت ار  وغل ها. ج ام  والمص  ت 

ف رلف ان المتعلمدلو البصد رلو الدترو لددرهم  د و لاادظ  Dimeo.2016ولقد ا ار ج

والورقت يإن ل رقة التدورو ال  ومت م اللة لهدمت رذ عجمدع بدلو المظ  دات التقللدردة 

الم توبة بخط اللد وال  ومات وال موت والعناص  ا بدا لة انط طت وع ون النتلجدة 

م ددو للمددتعلم مددو ملخددص ر ددومت ةددتا  لاي ددار مددع ر ددارات بصدد رة واضدد ةت ور

 طظل التدورو ال  ومت ارل ت و ت ان:

 رستخد  ر ارات بص رة لتععرع ار تفاا بالتاك ل-

 ر ايظ  لف  شال الدماغ ومشاركته مع التنوع والت فلع-

 رطور اني ار بش ٍّ لك    موللة مو طظل طلق روابط بلو النقال-

 اةعة يت لم ة بص رجعٍّ المظ  ات الخاصة به لك   ر  اما ول هٍّ للم -

 

ورم دددو ا دددتخظص لهدددم النقدددال التدددت عوضدددح مفهدددو  التددددورو ال  دددومتت يلمدددا رلدددت 

(Robinson,2018) (Paepcke-Hjeltness et al,2018) 

(Mangrum,2014):ف 

يو ع ورٍّ ال لمات واني ار رلف ر و  ورموت   رعة الفهم وار تلعا   -

ععلمه ل ٍّ ي د  تف دون  ابق    با تخدا  وراة والم لو مصدر ال ت و تت ورم و 

 طب ل بال  م.

عدورو ما  ف   به وما  سمع و  ط مو كظ  وصور وع ةمتها لمظ  ات  -

ر وملة رسهٍّ عتك ها وا ت ةا ها با تخدا  مف دات بص رة ُمدمجة مع كلمات 

 عُ عا بش ٍّ معلو  لف  سا المعلومة ومدوم ها.

ا مو ال تابات وال  ومات وان  ال ا - لتت رم و ا تخدامها لتسجلٍّ معرجًّ

 النقال ال ئلسة يت الع ض التقدرمت لو الفلدرو لو الم اض ل.

ل رقة عستخد  ل  ارًّ ورلارات ول هم لتصور المعلومات والمفاهلم المعقدل  -

 وان لال المادرة.
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ل رقة منا بة لجملع الف ات مما لدرهم مهارل او بدون مهارل ال  م لو  -

 ملو. المصمملو لو غل  المصم

ا رلتقال اني ار وعوصللهات رم و لن  - طللط مو النصوص وال  ومات معًّ

عشمٍّ ال تابة وال  وا وان  ال وال  ومات المختلفة وال موتت بهدا عسجلٍّ 

 اري ار لو الموااو لو ار داث المختلفة

 

ف رلف Perry & Weimar, 2017) (Dimeo.2017واد ل ار بع  الت بورلو ج

لعات التت عملع التدورو ال  ومتت والتت رم و لن عقد  ا هامات ةلدل العدرد مو المم

 يت العمللة التعللملة:

ا لعمٍّ النماذ  انوللة لتصاملم اربت ارات  - رعد التدورو ال  ومت ل ا ًّ

 وارطت ا اتت ورت ول يلما بعد رلف م  لة النمتةهت ثم الش ٍّ النهائت. 

  لف عنملة مهارات التف ل  ا بدا ت لدط المتعلملو. رسا د التدورو ال  ومت -

 رسا د التدورو ال  ومت  لف عطور  المتعلم مو طب اعه الفنلة والشخصلة.  -

رعد التدورو ال  ومت ين ًّا رسا د  لف ال تابة والتدورو والتلخلص وعسجلٍّ  -

 مظ  ات العمٍّ ومق رات ارةتما ات بش ٍّ ربدا ت با تخدا  ال  م. 

لتدورو ال  ومت  لف ا خ ال الطظ  يت العمللة التعللملةت يل ه  رسا د ا -

عفا ٍّ المتعلم يت عدورو مظ  اعه يت   ٍّ ر و  با تخدا  ارلوان وال موت 

 وار  ال والنصوص.

 

 كما رتملع التدورو ال  ومت ارل ت و ت بالمملعات ا علة:

ل ا تبدال ر مهم عسهلٍّ المهمة  لف الطظ  الترو ر رجلدون ال  م مو طظ -

 بالصور وال  و  ا ل ت و لة.

ا تخدا  صور ورموت ور و  مو ذاك ل ةهات ال ا ا ارلت او ارةهعل  -

 التكلةت وع،ملنها يت المظ  ات.

عععرع مهارات الطظ  يت ا تخدا  التقنلة ومهارات الب ح  و الصور  -

 وار  ال وال موت وعوالفها.

 ارل ت و لة ومشاركتها مع ارط رو. ام ا لة   ض التدورنات ال  وملة -

التنوع غل  الم دود يت ارلوان وار  ال والصور وال موت وال  و   -

 وغل ها والتت ع،لو ال لورة للمظ  ات.

 هولة اة ال التعدرظت  لف التدورنات ال  وملة ارل ت و لةت بال تا او  -

 ارضاية.

 sketchالمظ  دات ال  دوملة وهنا  مجمو ة مو اردوات التت عستخد  يت ا شدال 

notesت منهدا جPaepcke-Hjeltness,. et al.2018) (Sturdee, et al.2018 ف

 ف:  1022ج بدال  وات

النصددوص: وهددت العنصدد  ان ا ددت يددت التدددورو ب ددٍّ ا دد الهت ورجدد   بال تابددة   - 

اللدورددة مددو طددظل ا ددتخدا  اردوات الخاصددة    بددتلك والمتددوي ل يددت لةهددعل الهواعددو 
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ا لل صول  لدف  التكلة واةهعل التابل  وهته اردوات عسا د المتعلم  لف ال تابة   رعًّ

 عفاصلٍّ م ددل. 

  ب ات العناورو والنقال المهمة.  Bold: ا تخدا  ططول Boldططول  -

ا دددتخدا  ان ددد ال ان ا دددلة م دددٍّ الددددوائ  والم ل دددات  :ان ددد ال ان ا دددلة -

والم بعات ل رقة  هلة  ضاية ر و ت ورم و للجملع ر مهات رذ رم و ا تخدا  هدته 

الخلارات كبددائٍّ لل مدوت السدودال العادردةت لو لوضدع  ظمدة  لدف  ناصد  مدو  فد  

 ل  و  البلا لة.الف ةت كما رم و لر،ا الجمع بلو ان  ال ان ا لة م ٍّ الم عبات وا

ددا لو للتِّكلددد  لددف  -  اورددات: ا ددتخدا  ال اورددات لجمددع اني ددار لو العناصدد  معًّ

 قطدددة ل ا دددلة وا ددددلت عشدددمٍّ بعددد  انم لدددة  لدددف ال اوردددات الصدددنادرقت الفقا دددات 

 ال ظملةت ال لو  الف  رةت والظيتات.

و ال وابط: ا تخدا  ال وابط ل بط اني ار ذات الصدلة ببع،دها الدبع ت ورم د -

ا دتخدا  ان ددهم والمسددارات والخطدول المعدوةددة والخطددول المنقطدة لدد بط المفدداهلم 

ا ا تخدا  ال وابط لتوضلح العناص  العمنلة م ٍّ الجدداول  ذات الصلةت كما رم و لر،ًّ

 العمنلة لو الدورات.

ال مدددوت: ا دددتخدا  ال مدددوت الخاصدددة بالمددددون لتم لدددٍّ اني دددار لو ال ائنددداتت  -

ل رقة  هلة  ضاية  ناص  م ئلدة رلدف التددورنات ال  دوملةت وال موت البسلطة هت 

رذ رم و ا شال مجمو ة رموت  ائعة ار تخدا ت م ٍّ المبدا ت وو دائٍّ النقدٍّ وال تدا  

 وغل ها.

ارلدوان: ع مدو يائددل ارلدوان يدت كو هدا م لد ل للدتاك لت وادال مسدا دل ابدا لددة  -

تناث ل بِّةعال مختلفة مو   ٍّ مدات رم و ان عستخد  لتوضلح كلفلة عواصٍّ اري ار الم

 كما رم و ار تعا ة بها لت درد الفواصٍّ بلو المسا ات ال ئلسة يت عصملم ما.

 

ورستند التدورو ال  ومت ا ل ت و ت   لدف    ردات الُمعالجدة البصد رة والتدت رجد   

مو طظلها معالجة المعلومات الم ئلدةت والتدت عؤكدد لن العقدٍّ البشد   رسدتطلع ردرا  

وا ددت ةاع المعلومددات البصدد رة مددو الددتاك ل لورلددة انمددد وبالتددالت رم ددو عددتك ها 

 ف  1022بسهولة وبش ٍّ لي،ٍّ مو المعلومات اللف لة ج قللةت 

ومدددو لهدددم هدددته الن  رددداتت    ردددة معالجدددة المعلومدددات و   ردددة الت ملدددع ال ندددائتت 

 و نتناول هاعلو الن  رتلو بشتٍل مو التفصلٍّ:

 

 لوماتنظرية ُمعالجة المع -

رن    رة معالجة المعلومات هدت ر ددط ارعجاهدات المهمدة وال ئلسدة يدت  لدم الدنف  

ف الت  له وةهة   د  طاصدة يدت ا  سدان لمدا Cognitive Psychologyالمع يت ج

رمتات به مو ادرات  قللة يتل منف دلت وادد ااتد ن اهدور    ردة المعلومدات ب دٍّ مدو 

ف. وهت يت ان دا  2912ف  ا  جB. E. Shanon & N. Wiener ا ون ووارن  ج

   رة يت ع نولوةلا ارعصال رذ عق ر وةود  د ل لف للمعدل الدت  رم دو لن  نقدٍّ بده 

المعلومات يت لرة انال اعصالت واد ا تخدم  يت  لم النف  ل و ها  سدقًّا للقلدا ت كمدا 
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 The Cyberneticsارعبطددد   مللدددة معالجدددة المعلومدددات ب  كدددة السدددب  تل ا ج

Movement ف هته ال  كدة التدت  ملد   لدف ا ت شداا العظادة بدلو ا  سدان وا لدة

 ف2921ف جغعاو ت2921جلبو  طات 

ورت ون التعلم مو وةهة   د  لصد ا     ردة معالجدة المعلومدات مدو  ددل  مللدات  

داطللة ع دث بلو م  لة علقت الم لد ات البل لدة وا دتجابة الفد د لهدات رذ ع داول وضدع 

عفس  العمللات التت عتلقف الم لد ات ال سدلة وععالجهدا وصدورًّ  عصورات وايت اضات

 رلف ال صول  لف مخ ةات ا تجابة.

وعصو هته الن  ردات انيد اد بدِّ هم كلا دات يعالدة عقدو  بمعالجدة المعلومدات  قللداًّ و 

ذهنلدداًّت وغالبدداًّ مددا ع ددون  لددف  دد ٍّ  ددوع مددو الت كلددا ال مددع ت كمددا عصددو الددتاك ل 

البش رة بِّ ها عت ون مدو  دو لو مدو ل  مدة الدتاك ل  لدف انادٍّت ذاكد ل لورلدة المددط 

ودل ي،ظًّ   و عِّكلدهـا العظاة يت اندال بلو غل  م دودل وذاك ل اصل ل المدط م د

العمللددددـات العقللددددـة المع يلددددة المختلفددددة والت كلددددع  لددددف ع درددددد بنددددف المعلومددددات 

وا دددت اعلجلاعها ورة الاعهدددا يدددت ل  مدددة عجهلدددع ومعالجدددة المعلومدددات  ندددد ا  سدددان 

 دراكلدة عت،مو عن لماًّ م  ماًّ وداطللاًّ عنشط يله ةملع انةهعل ال سدلة والعصدبلة وا

 (Andre, 1986) والعقللة 

رن اريت اض الن    ان ا ت للمفاهلم الن  رة لمعالجة المعلومات هدو لن العمللدات 

العقللدة ـالمع يلةت عت،دمو ار تبداه وا درا  ومدو ثدم ار تفداا بالمعلومدات وطع هدات 

 تلجدة  وهت للس   تلجدة مبا د ل لعمللدات التنبلده وار دت ارل الخارةلدة يقدطت بدٍّ هدت

للنشددال الفعددال لعمللددات داطللددة معقدددل عطوررددة ع اكملددة  بدد  م ا ددٍّ النمددو المختلفددة 

فت ورن ارطدتظا بدلو وةهدة الن د  المع يلدة هدته والن  ردات التدت 1000جالبددرانت 

 ددبقتها يددت ملدددان  لددم الددنف  والددتعلم جم ددٍّ السددلوكلةفت ر مددو يددت عِّكلدددها  لددف  قددٍّ 

ية العمللات العقللة المصا بة لهدا ورن ار دت اعلجلات وع ورٍّ وع ملع المعلومات وكا

والخطددط التددت عسددتخد  عسددا د  لددف اهددور لك دد  مددو الم لدد  ـ ار ددتجابةت ورن الددتعلم 

دا مدبٍو  لدف ل دا   ا رئلسًّ السلوكت رؤكد المبدل المل ا ل ت ا لت يت التعلم بوصفه ةعلًّ

فها ادوط عجبدد  المدتعلم  لددف مبددل الو ددللة المل ا ل لدة التددت ععمدٍّ يلهددا الم لد ات بوصدد

 ف  (Andre, 1986ا تخدا  ل اللا  لوكلة معلنة 

لن المعالجة المع يلة للمعلومات عتناول العمللات العقللة ب و ها عخطلطاًّ  قللاًّ منت مداًّ 

رستخدمها الطدظ  لظكتسدا  وا  دادل وار دت ةاع. وكدتلك رةد ال  مللدات الت للدٍّ 

التعللمدتت وعوضدح وةهدة   د  المعالجدة المع يلدة والتصنلو للمعلومات يت المواو 

للمعلومددات لن الددتعلم والسددلو  ربدد تان مددو طددظل التفا ددٍّ والتددداطٍّ مددا بددلو البل ددة 

 ف  (Rigney) 1978والخب ل والمع ية السابقة للمتعلم

وهددته المعالجددة المع يلددة للمعلومددات  بددارل  ددو بنددال رتددِّلو مددو  ناصدد  وم و ددات 

مختلدو ل دواع الت ملدع وم توردات التخدعرو و مدٍّ الدتاك ل ل  ض المعالجة عت،دمو 

 ف.Hunt, 1980بمستوراعها البعلدل المدط والقصل ل المدط ج

 

ويددت ضدددول مددا عقدددد  يددان المسدددلمات التددت رسدددتند  للهددا ان دددا  الن دد   لمعالجدددة 

 -المعلومات هت: 
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وةدددود   دددا  طددداص وداطلدددت مدددو ال،دددبط والدددت  م رت دددون مدددو م و دددات الدددتاك ل -

وراعها ورت،ددمو كددٍّ المعلومددات التددت رجدد   ورودهددا رلددف الددتاك ل وعخعرنهددا ومسددت

وا ددت ةا ها مدددو طددظل ع ملعهدددات وع ددون هدددته المعلومددات مت ابطدددة يددت  ظادددات 

 عن لملة متبارنة ومتفاوعة يت مستوط لدائها.

عفت ض الن  رة عوي   دد مو  مللدات التجهلدع ومعالجدة المعلومدات و  دم التعامدٍّ -

 ٍّ عنشلط المعلومات المخعو ة يت مستورات التاك ل ول  متها.معها بتداط

روةد  دد مو ان   والقوا د المنت مة عسا د  لف غ بلة ودم  وع كلا العمللدات -

يت   ٍّ ب  ام  كلت للمعالجةت ومو طظل ذلدك  سدتدل  لدف  د ٍّ السدلو  الخدارةت 

 القابٍّ للمظ  ة والتقورم.

 جات العالت يت لردة  مللدة  قللدة مع يلدة معنداه القددرل رن  مللة اررعقال باندال وا -

والقابللة  لف عوالو وعفعلٍّ المعلومات وعنشلطهات وهت ععتمد  لدف رم ا لدة ا دتقبال 

المعلومدددات بشددد ٍّ مدددن م ور دددداث التفا دددٍّ النشدددط الدددت  ر ددد   المعلومدددات السدددابقة 

لبقدداًّ لمتطلبددات  المخعو ددةت ل  القدددرل الوا لددة  لددف الخددعن وار تفدداا وار ددت ةاع

 ف.  1000المواو والخصائص المتف دل للمتعلم جالبدرانت 

 

عُ كددع الن  رددة  لددف ُمعالجددة المعلومددات التددت عجدد   بددلو الم لدد  وار ددتجابة كمددا و

 ف:1021رُعالجها ال مبلوع  وعتم ٍّ يت  دل م ا ٍّ كما رلت جطمل ت 

هائلدددة مدددو الم لددد ات م لددد ات بل لدددة  دردددده: رذ ردددعداد يدددت البل دددة الم لطدددة كملدددة  -

 والمعلومات.

ا تقبال الم ل ات بدال وا : عقدو  ال دوا  با دتقبال كدم هائدٍّ مدو المعلومدات و قلده  -

 رلف المسجٍّ ال ا ت.

المسدددجٍّ ال ا دددت: ر رسدددتطلع المسدددجٍّ ال ا دددت ا دددتقبال هدددتا ال دددم الهائدددٍّ مدددو  -

والت كلددع  للدده  المعلومددات ور مددا رقددو  بعمللددة ردرا  ا تقددائت ورنتقددت المهددم منهددا يقددط

 وار تباه رلله ورتجاهٍّ المعلومات ال ل  مهمه ثم رقو  بنقلها رلف التاك ل اصل ل انمد.

التاك ل اصل ل انمد: هت التاك ل المؤاتة التت ععتب  مخعن مؤا  للمعلومدات التدت  -

ثا لدده ثددم عنقددٍّ الددت  10-1عِّعلهددا مددو المسددجٍّ ال ا ددت رذ عبقددف بهددا المعلومددات لمدددل 

 ل لورلة انمد لو عُفقد لو عُنسدف وعقدو  هدته الدتاك ل بعمللتدت اعصدال مدع الدتاك ل التاك

 لورلة انمد وهما:

 مللة ار دت ةاع: عُسدت ةع المعلومدات ذات المعندف مدو المعدارا السدابقة بالدتاك ل •

 لورلة انمد ثم عُصدر ا تجابة وبالتالت ر دث التعلم.

ا ل دت رم دو ا دت ةا ها وبالتدالت يدإن  مللدة  مللة ع ملدع المعلومدات وعم للهدا  قللًّد•

ار ت ةاع ععتمد  لف  مللة الت ملع يقد عم ٍّ يدت  د ٍّ صدورل لو ر دمة لو كلمدة لو 

 اة الات.

التاك ل لورلدة انمدد: وهدت الدتاك ل المسدتدرمة التدت عقدو  با دتقبال المعلومدات ذات  -

يدت هل دة صدورل او ر دمة المعنف مو التاك ل اصل ل انمد بعد ار تهال مدو ع ملعهدا 

 او كلمة.
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مو    رة معالجة المعلومدات لن التددورو ال  دومت ا ل ت و دت  رقدد   تستنتج الباحثة

ا ل ا لًّا رُسهٍّ  مللات معالجة المعلومدات وبالتدالت رم دو ان رُسدهٍّ الدتعلم ورُعردد  د مًّ

 مو ةودعه ويا للته ورج   ذلك  و ل رق د م كٍّ مو:

درا  ار تقائت: عُ سو ال  و  والصور  مللة ا درا  وع كعها  مللتت ار تباه وا •

  لف المعلومات المهمة للمتعلم.

التاك ل اصل ل انمد: رُم و لل  و  والصور علخدلص اددر كبلد  مدو المعلومدات يدت •

 هل ة بص رة بدرًّ مو النصوص الطورلة.

ا رُسدددهٍّ  مللدددة  مللدددة الت ملدددع للمعلومدددات وعم للهدددا يدددت الدددتاك ل لورلدددة انمدددد ممددد•

 ار ت ةاع يت ل  وا .

 

 نظرية الترميز الثنائي  -

لن الدتاك ل عت دون  Allan Paivio 1990, 1991رد ط صدا ا الن  ردة آرن بلفلدو 

مدددو   ددداملو معددد يللو لت ملدددع المعلومدددات وعم للهدددا ومعالجتهدددا وا دددت ةا ها همدددا 

التصددور   ت كمددا عددد م الن  رددة ي دد ل لن  –وال لدد  لف ددت “ت “الن دداملو   اللف ددت 

المع ية عُم ٍّ  لف طدط ُمتصدٍّ رد بط بدلو الملمدو  والمجد دت يدت ل دد ل يلده ع دون 

  عخعرنهددا مددو طددظل الم لدد ات والخبدد ات الملمو ددة التم ددلظت البصدد رة التددت رجدد 

 فWare.2010وغل  اللف لةت ويت الط ا انط  ع ون التم لظت اللف لة ج

 ف:Ware.2010ورختلو الن املو يت البنلة والوالفة كما رلت ج

ر ددتفظ كددٍّ   ددا  بددبع  طصددائص الم لدد ات والخبدد ات التددت رُنتجهددات يالتم لددٍّ يددت •

   رتطددابق مددع ان دلال الطبلعلددةت بلنمددا رتطددابق الل ددو  مددع الن دا  البصدد   التصددور

 ال لمات.

رُم و الن دا  البصد   التصدور   مدو عوللدد صدورل  قللدة عشدبه طصدائص ان دلال •

ال قلقلة التت عُم لها وهو المسؤول  و الت ورت الم ا لة الدرنامل لدة بلنمدا ر رسدتطلع 

 الن ا  اللف ت ذلك.

ات يددت الن ددا  البصدد   وعُددن م كو دددات مسددتم ل وبشدد ٍّ عُخددْعن و دددات المعلومدد• 

ُمتددعامو ممددا رجعددٍّ كددٍّ م و ددات الصددورل متا دده بالددتاك ل للمعالجددة المتعامنددةت بلنمددا 

عُ ددعن الو دددات يددت الن ددا  اللف ددت كو دددات منفصددلة وبشدد ٍّ متتددابع ورقددو  الن ددا  

  .اللف ت بمعالجات متتابعة عسمح بُمعالجة معلومات م دده يت  ف  الوا

 

 ف:Ware.2010عقو     رة الت ملع  لف  دد مو اريت اضات رتم ٍّ يت ج

لن ذاك عت الصور وال لمدات عُنشدط بع،دها الدبع  بط رقدة مختلفدةت ولن اني،دللة •

ا للصورل يت التاك ل.  دائمًّ

ا رلددف ا طد ت يدإذا اُدددم  المعلومدات لف لًّددا وبصد رًّات يددإن • لن كدٍّ ع ملدع ر،ددلو لثد ًّ

ا. ار ت ةاع رُم و  لن ر ون معدوةًّ

عتعدد الط ق التت ع بط بلو ال مدعروت وعنشدلط ل دداهما لاطد ت يالصدورل رم دو لن •

 عخعن بص رًّا ولف لا بش ٍّ كبل  ل  
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ال لمات يلقٍّ ا تمال عخعرنهدا بصد رًّات والمعلومدات التدت عُخدعن بدالت ملع البصد     

ات ن ه رذا   واللف ت لك   بقال وا ت ةا ًّ

دات يدإن المعلومدات التدت عُقدد  لف لًّدا وبصد رًّا اابلدة    يقد ل د الن املو ر ٍّ ا طد  اائمًّ

 للبقال يت التاك ل لورلة انمدت 

وا ت ةا هات وا تقالها  و المعلومدات التدت عقدد  بن دا  وا ددت ولن الت ملدع ال ندائت   

 رعمٍّ  ندما رملٍّ الم توط ذاعه رلف 

 النا لة البص رة.  

 

لبا  دددة مدددو    ردددة الت ملدددع ال ندددائت ان اهملدددة عوالدددو التددددورو ال  دددومت عسدددتنت  ا

ارل ت و ددت يددت التعلددلمت ع هدد  يددت ا دده رتددلح التم لددٍّ التصددور   للمعلومدداتت والددت  

رسددهٍّ ار تفدداا بالمعلومددات وعددتك ها وا ددت ةا ها ر قددات ممددا اددد رددؤث  ارجابددا يددت 

 ع سلو ادال المتعلملو.

 

التدورو ال  ومت ا ل ت و ت  يت التعللمت وذلك لسد  ة  عتنوع ل ق ول اللا عوالو

ا تشددار عطبلقددات الهواعددو التكلددة يددت بل ددات الددتعلم المختلفددةت يددلم و ا ددتخدا  التدددورو 

ال  ددومت ا ل ت و ددت  لمعالجددة المعلومددات بشدد ٍّ م ئددتت لو ا ددتخدا   دد وا مملددعل 

 ددو ا ددتخدا  التدددورو للنقددال ال ئلسددةت لو  مددٍّ ط رطددة ذهنلددة  لددف  ددبلٍّ الم ددالت ورم

 ف:Perry, et al, 2017ف جPotash .2017ف جBusche.2016ال  ومت يلما رلف ج

عدورو  دث: رم و عوالو التدورو ال  دومت ا ل ت و دت  يدت ر دم ل دداث مختلفدةت -

 مما رسهم يت عفا ٍّ الطظ .

عددورو عج بدة  خصدلة: رم ددو ان رقدو  الطدظ  ب  دم طبدد ات  خصدلة ابدٍّ ال تابددة -

  نها لو منااشتها يت بل ة التعلم.

عدورو المفاهلم الصعبة: رسا د التدورو ال  دومت ا ل ت و دت   لدف عسدهلٍّ المفداهلم  -

 الصعبةت مو طظل معالجة هته 

المفددداهلم يدددت ل ددد ال وصدددور ور دددومات وارعبالدددات ول دددهم ممدددا رسدددهٍّ يهمهدددا     

 وا ت ةا ها.

ن رٌسدتخد  التددورو ال  دومت لتن دلم اري دار عدورو لتن لم اري دار: رذ رم دو للمعلدم ا-

 الخاصةت ومشاركتها مع الطظ  ابٍّ عقدرم الم اض ات. 

التددددورو للب دددح: رم دددو لن رقدددو  الطدددظ  بالتددددورو ال  دددومت لتددددورو اي دددارهم  -

 ومظ  اعهم ابٍّ كتابة وراة لو القلا  بمش وع ما. 

ال لو  د وض كتدا لو لو دات التدورو للمتعة: مو طظل ا شال الطظ  لملصدقات لد-

 ر ظ ات لو ب ام  ل داث.
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ار تخدامات التاللة للتدورو ال  ومت ارل ت و دت  -مو طظل طب عها- وعقت ح البا  ة

 يت التعللم:

ددا  ددامظًّ للمددادل العلملددةت رذ عقددو  الطالبددة  - ا ددتخدا  التدددورنات ال  ددوملة م ةعًّ

ا  ددامظ للمددادلت ممددا رم نهددا مددو ب فددظ مظ  اعهددا ال  ددوملة لتصددبح ر قددا م ةعدد

 م اةعة الموضو ات التت ل    يت الصو.

ةمع التدورنات ال  وملة و ف هدا كملدو ا جدات او  قلبدة ال ت و لدة لل ةدوع   -

 اللها ر قا  ند ال اةة.

ارل ت و دددت يددت المنااشدددةت رذ رم ددو ان ععددد ض  ا ددتخدا  التددددورو ال  ددومت -

الطالبة مظ  اعها التت اام  بتدورنها  لف بقلة تملظعها يت الصو لتشدار  اي ارهدا 

 وآرالها ومنااشتهات مما رتلح الف ص للتعللق وابدال ا رال.

ان عسدددتخد  المعلمدددة التددددورو ال  دددومت ارل ت و دددت يدددت التددددرر  لشدددد ح  -

عوضل ها بصورل بص رة عسا د الطالبات  لدف ادراكهدا ويهمهدا المعلومات الجدردل و

 والتفا ٍّ معها.

ان عستخد  المعلمة التدورو ال  ومت ارل ت و ت لقلا  لث  التعلم وعقللم مدط   -

ا دددتلعا  الطالبددداتت ورم دددو ان رجددد   ذلدددك مدددو طدددظل عقللمهدددا لدادددة المظ  دددات 

لطالبدداتت ممددا رسددهٍّ  مللددة ال  ددوملة وصدد ة المعلومددات المم لددة التددت امددو بهددا ا

 ارر اد والتوةله بلو الطالبة والمعلمة. 

ان رسدددتخد  التددددورو ال  دددومت ارل ت و دددت يدددت التددددررا وعنملدددة المهدددارات  -

المختلفة لدط لطالبات والمعلمات  لف  د  والت واعا دة يد ص ممار دتهو لمهدارات 

 التعلم التاعت ومهارات التعلم النشط المتنو ة. 

 

ت هندا  مجمو و دة مدو الخطدوات المتتابعددة  ندد القلدا  بالتددورو ال  دومت ا ل ت و ددت 

 ف: Perry, & Weimar., 2017) (Erb.2012وهف

الخطول ارولف: التخطلط الجلد: ورت،دمو ذلدك لن رف د  المسدتخد  يدت اندوات التدت -

 -نقدال ل تاةها ابٍّ البدلت كما رج   التِّكد مو عواي  ارةهعل ارل ت و لة جالهداعو ال

 .  التابل فت والتِّكد مو وةود الب ام  الظتمة والمنا بة للتدورو ال  ومت ا ل ت و ت 

الخبد ات: ار دتماع الجلدد لل صدول  لدف  الخطول ال ا لة: ار دتماع الجلدد واكتسدا -

ت ور دون ذلدك بدال  ص  لدف  النقال ال ئلسةت  وال يت م اض ل او اةتماعًّ لو مؤعم ًّ

اراتبا دددات الشدددهل ل لو العناصددد  التدددت ر  رهدددا المت ددددثت لو مظ  دددة القدددوائم لو 

الموةودل يت الع وض التقدرملةت ويت  الة عسجلٍّ عجدار   خصدلة م دٍّ الد  ظتت 

 المطلو  مظ  ة التفاصلٍّ ال سلة م ٍّ البص  لو ال ائ ة لو الصوت.

ومدات التدت الخطول ال ال ة: المعالجة: بعد ار تماع الجلددت عدِّعف م  لدة معالجدة المعل-

ة ط اكتسابها يت الخطول السابقةت يتدون المظ  دات المهمدة يقدطت ورجد   يدت هدته 

الخطدددول معالجدددة الم تدددوطت وكتابدددة العناصددد  انك ددد  لهملدددة يقدددطت وكتابدددة اري دددار 

 ار ا لة يقط.

الخطددول ال ابعددة: عدددورو المظ  ددات بسدد  ة مددع الم اي ددة  لددف عنا ددق المعلومددات -

وعفسدل ها ر قدات ورجد   ا دتخد  ارطتصدارات  ندد ال،د ورلت ل ت رم و ا العهدا 
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وال موت وال  و  وارلدوانت  تدف عبد ت  قدال الت كلدع مدع مظ  دة لن التددورو لدل  

ا ططلًّددات ب لددح رم ددو ا ددتخدا  ل  ةددعل مددو الصددف ة او  مددو ال،دد ور  لن رتبددع لمدد ًّ

ردود  لدف  الشا ة  ندد ال،د ورلت ورم دو يدت هدته الخطدول اضداية ار تفسدارات او

 ا  لة لو لي ار  ول الموضوع.

الخطددول الخامسددة: ال  ددم واضدداية  ناصدد  م ئلددة م ددٍّ ار دد ال وان ددهم والصددور: -

ا يت الفو  ضاية ر دومات رلدف مظ  اعدهت  لل  مو ال، ور  لن ر ون المدون ةلدًّ

ورم و لثندال واد  التوادوت لضداية ان د ال والخطدول وال مدوت رلدف اناسدا  انك د  

لددةت وهددتا رقددد  ا ددارات بصدد رة عسددا د يددت عععرددع المفدداهلمت ثددم رم ددو ارلددوان لهم

 وا تخدا  الت للٍّ  ضاية  مق.

  

ورم و علخلص مجمو ة  وامٍّ ا ارت اردبلات المنشدورل الدف م ا اعهدا  ندد القلدا  

 بالتدورو ال  ومت ارل ت و ت يلما رلت:

كلدد  للدهت  لدف  دبلٍّ الم دالت رذا كدان الت كلع: ور ون بالتف ل  يلما ر رد المددون التِّ•

المدددون رسددتمع رلددف م اضدد ل  ددو  ددخص معددلوت يقددد ر ددون الت كلددع  لددف ر دددم 

 كارر اعل   لهتا الشخص.

ا ن ه رسدمح بتمللدع ل دلال معلندةت ورم دو ر شدال التبدارو بعددل • التبارو: رعد التبارو رائعًّ

 والمتع ةة.  ل قت م ٍّ انلوان الفاع ة والداكنةت والخطول المستقلمة

الت  ار: رم و ا تخدا   ف  ال  ومات المبت  ل لك   مدو مد لت وا دتخد  مؤ د ات •

م ٍّ انراا ت لو النقالت لو الش لاتت لو يواصٍّ ان دط  لفصدٍّ وعن دلم المظ  دات 

 ال  وملة.

النسبة: رنب ت ار تباه رلف  جدم ووتن ان دلال اثندال عددورنهات يفدت  الدة التِّكلدد  لدف •

 ددت رم دو ا طداله وت داًّ لكبد ت مدع ال فداا  لدف التنا دا مدع ان دلال بشد ٍّ  تل م

 منا ا.

المسددا ة البل،ددال: رسددا د عدد   مسددا ة بل،ددال  لددف عمللددع ان ددلال لو عقدددرم عنا ددق •

 لي،ٍّ للمظ  ات البص رة. 

ان ددد ال والخطدددول: ردددتم ا دددتخدا  ان ددد ال م دددٍّ الم عبدددات والم بعدددات ر تدددوال •

ا لكبد ت كمدا  لسدا د المظ  ات وال   وماتت مما رعطت المظ  ات ال  وملة عِّثل ًّ

 ا تخدا  ان هم والخطول وان  ال  لف ربط المظ  ات. 

ال ٍّ واللون: رجعٍّ ا تخدا  الت للدٍّ المتبدارو وا دتخدا  انلدوان المختلفدة التددورنات •

 البص رة ي ردل وممتعة ومختلفة. 

 

ت الخاصدة بالتددورو ال  دومت ارل ت و دت منهدا: وروةد العدرد مو البد ام  والتطبلقدا

Evernote تOneNote  تNotepad وععتمددد  مللددة اطتلدددار التطبلددق المنا دددات ت

 لف الهدا مو ا دتخدامهت وطصائصدهت وارم ا دات المتدوي ل وبشد ٍّ  دا  رم دو ان 

عخ،دددع  مللدددة ارطتلدددار الدددف عدددوي  مجمو دددة مدددو المملدددعات والخصدددائصت ومنهدددا 

 ف:Harry,2017ج
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ارعا ددة: ان ر ددون التطبلددق متدداح  نددد ال اةددة اللدده يددت الهواعددو الم مولددة واةهددعل -

 التابل  الم مولة وال وا لا.

المعامنة: ان رتلح التطبلق طاصلة المعامنة بس  ة و دهولة بدلو المنصدات المختلفدة -

التددت رعمددٍّ  للهددات ي تددف لددو يقددد المسددتخد  هاعفدده لو  ا ددوبه الم مددول يإ دده لددو رفقددد 

عستخد  منصة معامندة  Evernote  اعهت بع  عطبلقات عدورو المظ  ات م ٍّ مظ

 Iطاصدة بهددات بلنمددا عسدتخد  التطبلقددات انطدد ط منصدة طاصددة بن ددا  التشد لٍّ م ددٍّ 

Cloud  ٍّ لو منصة ل ا ثالح م  Drop box  

القابللددة للب دددح والوصدددول السددد رع: ان رم دددو التطبلددق المسدددتخد  مدددو الب دددح  دددو -

ال  وملة والوصول اللهات امدا ب د ض الفد ت او لر دارل اللهدا وا دتخدامهات  عدورناعه

نن ا ددا  اطتلددار ان ددلو  ا ل ت و ددت وا ددتخدامهت ل دده بإم ددان المسددتخد  ررجدداد 

المظ  دددات بسدددهولة والوصدددول اللهدددا بددددون ال اةدددة للب دددح بدددلو اروراق وديددداع  

 المظ  ات المبع  ل. 

ر ع دددون واةهدددة التطبلدددق بال دددة التعقلددددت وان رسدددهٍّ   دددهولة ار دددتخدا : بمعندددف ان-

ا دددتخدا  ادواعددده بوضدددوحت وان رتدددلح التعامدددٍّ مدددع عنسدددلقات متعدددددلت للنصدددوصت 

 والصورت والملفات.   

ولطلد اًّ ع،دلو البا  دة لن بد ام  وعطبلقدات التددورو ال  دومت ارل ت و دت رجددا لن 

والم هدد  لل غددا عسددا د يددت ع ددورو مظ  ددات وملخصددات ر ددوملة ةلدددل الشدد ٍّ 

 المتعلم يت ال ةوع اللها ر قا لظ تفادل منها.

  

يدت الب دح ال دالتت وذلدك ن ده رجمدع  + Notepadواد اام  البا  ة باطتلار عطبلدق 

بلو مملعات التطبلقات المختلفة لتددورو المظ  دات ومدو لهدم هدته المملدعات مدا رلدت 

otepad+.com)www.N:ف 

ام ا لة التدورو كتابة او ر دما بخدط اللدد  بد  القلدم المخصدص لاةهدعل التكلدة او •  

 رصبع اللد لو بلو ة المفاعلح. 

 ام ا لة رضاية الصور لتدورنات المستخد .• 

 اعا ة اطتلار ا واع اناظ  لل تابة وال  م.•  

 رم ا لة ع درد للوان مختلفة وع درد  مك الخط.• 

 ام ا لة الت بل  ل  م لص   التفاصلٍّ.  •

 ام ا لة رضاية  دل صف ات للمف  ل والتنقٍّ  ب ها بسهولة. •  

 اعا ة مجمو ة متنو ة مو القوالا للتدورو  للها. •  

 ام ا لة عن لم التدورنات ال  وملة وعن لمها داطٍّ التطبلق.• 

 ررخ. ام ا لة ع علا التدورنات ال  وملة  سا ار م لو التا• 

ت  • ام ا لددة  فددظ و قددٍّ التدددورنات الخاصددة بالمسددتخد  مددو طددظل: الب رددد ا ل ت و ددت 

 لبا ةت  فظ رلف مع ض لو يتح يت عطبلقات لط ط. 

 اعا ة  مارة التدورنات الخاصة بالمستخد  ب مع    .•  

  

http://www.notepad+.com)/
http://www.notepad+.com)/
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درا دددددة منهدددددا الدرا دددددات موضدددددوع التددددددورو ال  دددددومتت  بعددددد وادددددد عناولددددد  

Dimeo,2016)ومملعاعده مدو  التددورو ال  دومت والتت هدي  رلف منااشة  ناص  ف

عج بته الشخصلة التدت  Dimeo وةهة     مؤردره وكلفلة ار تفادل منهت كما وصو

ا رذ اا  بعمٍّ عدورنه بص رة 10ا ت  ا    وا دل كٍّ رو . رومًّ

عدِّثل  ا دتخدا  التددورو  (Paepcke-Hjeltness et al, 2017)كمدا عقصد  درا دة 

كِّ د الط ق البص رة التت ر عسبا ض طًّا  لف المتعلم رذ ر عتطلا درةة  ل  ومتا

 اللة مو الداة لو ارلتعا  بالقوا د لتعللم المصمملو الجدد وغل  المصمملو  لدف  دد 

 ددددوالت المهددددارات البصدددد رة ان ا ددددلةت ولكدددددت النتددددائ  يعالل ددددة عوالددددو التدددددورو 

 :كِّدال لا با  ا علة ال  ومت

 عرع عوصلو المش ظت ووضع ال لول عع •

  د الفجول بلو التف ل  المتبا د والمتقار  •

 عِّلل  المش لة وعوللد اني ار •

 عخفل   تبة ال هبة مو ال  م •

 عععرع عوللد اني ار مو طظل ترادل ال قة يت ا بداع •

 السلوكلات الجلدل ع سلو التفا ٍّ يت الصو وععلم •

 

ف رلدف ا ت شداا PAEPCKE-HJELTNESS et al, 2018بلنما هددي  درا دة ج

لثدد  المددواد الت ملللددة م ددٍّ القوالددا البصدد رة لو كتددا التدددورو الخاصددة التددت ةدد ط 

عطور ها مع لدلة بص رةت ولث  ةلسات ععلدم وممار دة التددورو ال  دومت يدت عععردع 

عنفلددت التدددورو ال  ددومت لثنددال عدددورو مظ  ددات الم اضدد ات اللوملددة وممار ددات 

الدرا ة لدط الطدظ ت وادد  دار  يدت الدرا دة لدظ  الهند دة ال ه بائلدة يدت السدنة 

ال ال ةت رذ  ، وا  لسلة مو الدورات الف درة لتعلم ل ا لات التدورو ال  ومت  لدف 

مدار  دل ل ابلعت وبالتعاون مع الطظ  عم ب ح وعطور  المدواد الم ئلدة لدد م عددورو 

وعطور  المواد الدرا دلة. وعمد  متابعدة الطدظ  مظ  ات الم اض ات الخاصة بهم 

ات وكشددف   تددائ  الدرا ددة  ددو يعالل ددة  22لددوال التج بددة التددت ا ددتم ت لمدددل  ل ددبو ًّ

دا مددع الطددظ  ومدو لةلهددم يددت  ا دتخدا  المددواد ا ر دادرة البصدد رة المطددورل طصلصًّ

 ترادل ال قة يت التدورو ال  ومت وممار ته.

ا ددة التدددورو ال  ددومت ا ل ت و ددت  مددو  ا لددٍة ف بدرMiles,2014واهتمدد  درا ددةج

ر ظملاددٍة وكلددو رم ددو لن رددؤث  بشدد ٍٍّ يا ددٍٍّ يددت  مللددة عدددورو المظ  ددات واني ددارت 

 ولوص  الدرا ة ب، ورل عطبلق لدوات عدورو المظ  ات يت العمللة التعللملة. 

 

التددورو  رلف الدا  يعالل دة التعلدلم المع دو  القدائم  لدف ف1021وهدي  درا ةج سوت

الم ئت يت عنملة مهارات عصملم ارطتبارات ا ل ت و ل ة لدد  ل ،دال هل دة التددرر  

بجامعة ل  الق طت ولثبت  النتائ  يعالل دة ا دتخدا  الدتعلم المع دو  القدائم  لدف التددورو 

الم ئددت يددت عنملددة الجا ددا المع يددتت واندال المهددارط لمهددارات عصددملم ارطتبددارات 

ف Dimeo.2017لح المجمو دددة التج ربلادددةت بلنمدددا اهتمددد  درا دددةجا ل ت و ل دددة لصدددا
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بت ورددٍّ القصددص المختلفددة رلددف مدددو ات بصدد رةت لتسددهلٍّ يهددم القصددة والمتعددة يددت 

 وصو ان داث المختلفة.

 

بددلو التدددورو الم ئددت  الدددم رلددف بلددان مدددط عددِّثل    ف1021كمددا هدددي  درا ددة ج ددالمت

 لددف الط رقددة الم لددف لتوالفهمددا داطددٍّ  وار فوة ايلددك يددت مجددال التعلددلمت والتعدد ا

العمللة التعللملة. ول ارت الدرا ة رلف لهملة التدورو الم ئدت وار فوة ايلدك الم ئدت 

كمست دثات ع نولوةلة ةدردلت وعوصل  النتائ  رلف يعالل دة التددورو الم ئدت يدت عنملدة 

 ئت وار فوة ايلدكت التف ل  ا رجابت لدط الطظ ت ورلف يعالل ة الدم  بلو التدورو الم

ولوص  الدرا دة ب،د ورل ا يدادل مدو النتدائ   لدف المسدتوط التطبلقدتت وب،د ورل 

رة ال المعرد مو الدرا ات  لف ا تخدا  ان واع المختلفدة للتددورو الم ئدت يدت عنملدة 

 اندال المهارط والمع يت للطظ . 

 

 ثانيا: مهارات التعلم النشط 

ف بِّ ه   1001لمصطل ات الت بورة والنفسلة جرع ا التعلم النشط يت معجم ا

ممار ة الطظ  لدور يا ٍّ يت  مللة التعلمت  و ل رق التفا ٍّ مع ما رسمعون 

ورشاهدون او رق لون يت الصوت ورقومون بالمظ  ةت والموات ةت والتفسل ت وعوللد 

اري ارت وي ص الف ضلاتت واصدار ار  ا  واكتشاا العظااتت ورتواصلون مع 

 ف1001تمظ هم ومعلمهم بصورل ملس ل . ج  ادل والنجارت

ف جلبددو هدد دو  1020وروةددد  دددل عع رفددات للددتعلم النشددط ومنهددا مددا رلددت: جالمددال تت 

 ف  1021ف ج بد الوا د 1021ف جال لبان 1022والف الت

ل رقة ععلم وععلدلم رشدار  يلهدا الطدظ  يدت ان شدطة والتمداررو بفعالل دة كبلد ل مدو  -

 ة ععلم غنلة ومتنو ة مع وةود معلم رشجعهم  لف ع مٍّ مسؤوللة ععلمهم. طظل بل 

 مللة ا توال درنامل ت للمتعلم يت الموااو التعللملة المختلفة بهدا المشداركة  -

 بفعالل ة يت ار شطة التعللملة.

 مللة ععللملة عفا للة  شدطة رقدو  بهدا المدتعلم يدت بل دة عفا للدة ب د ض ع قلدق  -

 ملة الم ةول.ارهداا التعلل

يلسفة ع بورة ععتمد  لف ررجابلدة المدتعلم يدت الموادو التعللمدتت وعشدمٍّ ةملدع  -

 الممار ات الت بورة وا ة الات التدررسلة التت عهدا لتفعلٍّ دور المتعلم.

 ا ت اعلجلة للتعلم رج   مو طظلها العمٍّ والب ح والتج را. -

ذاعدده يددت ال صددول  لددف ا ددت اعلجلة للددتعلم الددتاعت  لددح رعتمددد المددتعلم  لددف  -

 المعلومات واكتسا  المهارات وع ورو ارعجاهات.

هدو ععلددم اددائم  لددف ان شددطة المختلفددة التدت رمار ددها المددتعلم والتددت رنددت   نهددا  -

  لوكلات ععتمد  لف مشاركة المتعلم الفا لة واررجابلة يت المواو التعللمت.

 

ف  1021فج  بدد الوا ددت 1021ال لبدانت عتم ٍّ لهم لهداا التعلم النشط يدت ا عدت ج و

 ف:1002ف ج عادلت وآط ونت 1001جال سلوت 
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 عشجلع المتعلملو  لف اكتسا  مهارات التف ل  النااد. -

 عشجلع المتعلملو  لف الق الل الناادل. -

التنددوع يددت ار شددطة التعللملددة المظئمددة للمتعلمددلو لت قلددق ارهددداا الت بورددة  -

 المنشودل. 

 ف  لدط المتعلملو   و ملادرو المع ية المختلفة.د م ال قة بالن -

 مسا دل المتعلملو  لف اكتشاا الق،ارا المهمة. -

 عشجلع المتعلملو  لف ل ح ار  لة المختلفةت و ٍّ المش ظت -

عشددجلع المتعلمددلو  لددف اكتسددا  مهددارات التف لدد  العللددا كالت للددٍّ والت كلددا  -

 والتقورم.

 ات العمللة الواردل يت المواد الدرا لة.مسا دل المتعلملو  لف اكتسا  المهار -

ه  - العمٍّ  لف ربط المتعلم بالبل ة والوااع المجتمعدت الدت  مدار  يلده دوره بعدد 

 ي دا متعلماْ. 

 عشجلع روح التعاون والعمٍّ الجما ت بلو المتعلملو.  -

المساهمة يت عشجلع المتعلملو  لف عبادل المعلومات والخب ات الم تسدبة يلمدا  -

 بلنهم. 

 ا د المتعلملو  لف عوالو المعارا وعطبلقها ود م اركتفال ب ف ها.مس -

 الا  ادرل المتعلملو  لف بنال اني ار الجدردل وعن لمها. -

عم دددلو المتعلمدددلو مدددو اكتسدددا  مهدددارات التعددداون والتفا دددٍّ والتواصدددٍّ مدددع  -

 ا ط رو.

 ترادل ان مال ا بدا لة لدط المتعلملو. -

والمهارات وارعجاهات الم غدو  يلهدات والمد ور اكسا  المتعلملو للمعارا  -

 بخب ات ععللملة و لاعلة  قلقلة.

عسددتهدا المددتعلمت ب لددح ر ددون هددو ل هددا  نددد التِّمددٍّ يددت انهددداا السددابقةت   ورت،ددح

م ددور  مللددة الددتعلمت وا دده  لددف المعلددم ارطددت بِّ ددبا  عفعلددٍّ دور المددتعلمت مددو طددظل 

لسدد  يددملددة والتقنلددات المنا ددبة لددتلكت عوالددو ار ددت اعلجلات وار شددطة التعلل المعلم مًّ

وم فددع ومشددجع وم  ددد وموةدده لعمللددات الددتعلم النشددطت ورتقبددٍّ اني ددار مددو ةملددع 

الطظ  ورخلق بل ة صفلة لمنة عسا د الطظ   لف ل ح كٍّ ما لددرهم مدو ا د لة مدو 

عل طددظل ر ددا ة ةددو مددو الطمِّ لنددة والمدد ح لثنددال الددتعلم ورصددمم ل شددطة الددتعلم الم فدد

للطدظ  للب دح  دو المع يدة  وروةده الطدظ    دو الهددات ورددر  الموادو التعللمددت 

بط رقدددة ذكلدددةت ولدرددده مهدددارات عتصدددٍّ بطددد ح ار ددد لة وردارل المنااشدددات وعصدددملم 

 الموااو التعللملة الم ل ل والمشواةت كما روضح المعلم عواعاعه.

 

 ت اعلجلات للوصول رلف والمتعلم يا ٍّ  شط ر دد لهدايهت ورتعلم ورختار لي،ٍّ ار

هته انهداات يهو با ح ومشار ت ومفس  واارئ وكاعات رط ح ار  لة ورنااشت 
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ولدره ادر كبل  مو ا دارل التاعلة التت ع مله ادراًّ كبل اًّ مو المسؤوللة للة عجاه ععلمه 

وععلم ارط روت ومتعاون مع لا ا هت ورب ح  و الف صة التت ع قق ععلمه ورشار  

قللم ذاعه ولا ا هت واكتشاا  وا ت القول وال،عوت ولدره ثقة بقدراعه التت عؤهله يت ع

 ف.1002رطتلار ل ق التعلم وا تخدا  المصادر المتعددل المتوي ل ج عادل وآط ونت 

ويت التعلم النشط رنهمك الطظ  يت ان شطة الصفلة المختلفةت وار ت ا  يت 

ئمة  لف  ٍّ المش ظتت مما رفسح لهم ا تخدا  المشاررع الجما لة والتدرربات القا

 فMathews,2006مهارات التف ل  العلمت وغل ها.ج

ف Buffington & Harper, 2002وادد لاهد ت  تدائ  درا دة بدايلنجتون وهدارب  ج

لن التعلم النشط رسا د الطظ  يت يهم موضو هم الدرا ت بش ٍّ لي،دٍّ ولوضدحت و 

بع،هم البع  لثنال  مللة التعلمت كما لن الدتعلم  يت عم نهم مو التواصٍّ والتعاون مع

النشددط رسددا د الطددظ   لددف عفسددل  المشدد ظت التددت عددواةههم طددظل الدددر ت و لهددا 

بش ٍّ لي،ٍّ مما كا    لله  لتم نهم مو عطور  عقلدلمهم النقدد  الدتاعت لظ دتفادل مدو 

ددا– ددٍّ المشدد ظت بشدد ٍٍّ ررجددابتٍّ ويا ددٍٍّت ورسددا د الطددظ   م ال قددة  لددف د دد -لر،ًّ

 بِّ فسهمت و  لف اكتسا  المهارات العللا كالت للٍّت والت كلات والتقورم.

واد لثبت  الب وث العظاة بلو  شال المتعلم وبلو مقدار ما رتعلمدهت رذ رنا الدعمو الدت  

رست  اه المتعلم يت العمٍّ لو المهمة ر عبط ارعبالًّا وثلقًّدا بتعاردد الدتعلمت ي دلو رق،دت 

والمتعلمدون واتًّددا للدول مندددمجلو يدت مهدا  لكادرملددة  لدف   ددو ععلدم  شددطت المعلمدون 

 ف.1001رتعلمون بدرةة كبل لجالنجد ت

كما لن المتعلملو رتوصلون طظل التعلم النشط رلف  لول ذات معنت للمش ظت  ن هدم 

ر بطددددون المعددددارا الجدردددددل لو ال لددددول بِّي ددددار ورةدددد الات مِّلويددددة  ندددددهم تور 

ل دخاص آطد روت كمدا ر صدٍّ المتعلمدون طدظل الدتعلم النشدط  لدف  رستخدمون  لدول

عععرددعات كايلددة  ددول يهمهددم المعددارا الجدردددل  يال اةددة رلددف التوصددٍّ رلددف  دداع  لو 

التعبلدد   ددو ي دد ل طددظل الددتعلم النشددط عجبدد  المتعلمددلو  لددف ا ددت ةاع معلومددات مددو 

 لدف  دد كبلد   التاك ل ربما مدو لك د  مدو موضدوعت ثدم ربطهدا ببع،دهات وهدتا رشدبه

دا–الموااو ال قلقلة التدت  لسدتخد  يلهدا المدتعلم المع يدةت ولاهد ت النتدائ   لن  -لر،ًّ

المددتعلم النشددط ربددلو للمتعلمددلو ادددرعهم  لددف الددتعلم دون مسددا دل ت وهددتا رعددعت ثقددتهم 

 فTuckman,2003بِّ فسهمت وا تمادهم  لف التات. ج

 

ا ها القدرل الظتمة ندال  مٍّ م دد المهارل بوعجمع اردبلات الت بورة  لف عع رو 

بس  ة وداة واعقانت وبا ها عم ٍّ التم و مو ا جات مهمة ما بصورل ص ل ة 

وبان اللا وارة الات المظئمةت وبم اةعة الب وث والدرا ات ذات العظاة بالتعلم 

 النشطت رم و للبا  ة ع درد بع  مهارات التعلم النشط التاللة:

 مهارل ار صات -

 رل التواصٍّ والتفا ٍّمها -

 مهارل التعاون والتشار  -

 مهارل اردارل التاعلة وع مٍّ مسؤوللة التعلم  -
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 مهارات التف ل  العللا: الت للٍّ والت كلا والتقورم -

 مهارل الب ح وار ت شاا -

 مهارات التعلم التاعت: الق الل وال تابة والتلخلص وا ادل صلاغة ما عم ععلمه -

 مهارل  ٍّ المش ظت -

 اعخاذ الق اراتمهارل  -

و   ا  نهملة مهارات التعلم النشط بعداها اددرات رتمدة لتفا دٍّ المدتعلم مدع ار شدطة 

التعللملددة المختلفددةت يقددد عناولدد  العدرددد مددو الدرا ددات عنملتهددا ويعالل ددة بعدد  الطدد ق 

ف التدت هدددي  1021وار دت اعلجلات يدت ذلددكت ومدو هددته الدرا دات درا دة جكددابلتت 

و مددط  2.0يعالل ددة ا ددتخدا  بعدد  لدوات الجلددٍّ ال ددا ت مددو الورددا رلددف التعدد ا  لددف

التخصددص للمتعلمددلو يددت عنملددة مهددارات الددتعلم النشددط  بدد  ان ت  دد  والدايعلددة   ددو 

التعلم لدط لظ  ولالبات الدرا ات العللا ب للة الت بلة ةامعة للبة بالممل ة الع بلة 

دوات الجلٍّ ال ا ت مو الوردا يدت عنملدة السعودرةت ول ارت  تائ  الدرا ة رلف يعالل ة ل

 مهارات التعلم النشط.

ف جالش بلنتت 1022ف ج بد ال ملدت 1021كما عناول  درا ة كٍّ مو جم مدت 

 (Grewal, 2007) ف1022ف جمصطفف ولملوت 1022ف جالشم  ت 1021

(Pundak et al, 2010) (Ross, & Furno, 2011)     ا تخدا  ار ت

والمست دثات التقنلة ال در ة يت عنملة مهارات التعلم النشطت وكشف   تائ  علك 

الدرا ات يعالل ة ار ت    يت عنملة مهارات التعلم النشط لدط المتعلملو طاصة يت 

  م ا ٍّ التعللم الجامعت.

 

والتفا ٍّ وااتص  البا ح ال الت  لف عناول كٍّ مو مهارات ار صاتت والتواصٍّ 

الصفتت والتلخلصت وع ط البا  ة ا ها ععد مو اهم مهارات التعلم النشطت رذ رعُد 

ار صات الجلد لدط المتعلم مو اهم مقومات التعلمت وذلك رن ار صات رتطلا 

 ار تماع لل  ائٍّ اللف لة والتنبه للتعبل ات الل ورة وال  كات الجسدرةت مع ردرا  

 اد المت دثت وار تجابة المظئمة المعا تت والخلوص الف م

ف بمعنف ان ار صات ر رعنف ار تماع يقط بٍّ رتطلا 2111ل  الته جالشه  ت

 ار تباه والتفسل  والتقورم وار تجابة المنا بة. 

وعشل  مهارل التواصٍّ والتفا ٍّ الصفت الف م صلة العظاات المتبادلة بلو المتعلملو 

الف عفا ٍّ المتعلملو مع الم توط التعللمت وار شطة ل فسهمت وبلنهم والمعلملوت و

الصفلةت وع ه  مو طظل ال وار والمنااشة والتسا ل وار تفسار والتف ل  

 وار تنتا  و ٍّ المش ظت.

وعب ت اهملة مهارل التلخلص يت عدورو كٍّ ما رهم المتعلم ورعد ض وررا له وم عبط 

فت رذ عهدا  مللة 1022اطتعالهاج سلوتب اةاعه واهدايه مو طظل عقللص اري ار و

التلخلص الف ع  لو ما رسمعه او رق له المتعلم وعلخلصه ب لمات الللة م كعل مع 

الم اي ة  لف  ظمة المعلومات لت ون كايلة لتتكل ه بالمعلومات التت عهمه ور تا  

ل اللها ر قات لتا رنب ت ان ر ون علخلص اري ار والمفاهلم ومعالجتها وا اد
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صلاغتهات مدو ا بِّ لوبه الخاص بنال  لف يهمه وم عبطا بالم توط العلمتت وان 

عشتمٍّ الخظصة  لف النقال واري ار ال ئلسةت وان رستخد  يت التلخلص ما رجعٍّ 

 المظ  ات اابلة للفهم والتتك  يلما بعدت كا تخدا  ارلوان وال موت وال  و .

 

 ثالثا: االتجاه

بِّ دده:  ع دات عؤهددٍّ الفدد د ر ددتجابة  دلوكلة م ددددل   ددو ل ددخاص لو  رعد ا ارعجدداه

لي ار لو  وادث لو لوضاع لو ل دلال عؤلدو   امداًّ معقدداًّ عتفا دٍّ يلده مجمو دة كبلد ل 

فت ول ددددار رللدددده كددددظًّ مددددو جاطددددامت 1002مددددو المت لدددد ات المتنو ددددة ج لبوةددددادوت

رجابلداًّ لو  ددلبلاًّ ف بِّ ده:  الدة لو وضددع  فسدت لددط الفد د ر مددٍّ لابعداًّ ر1001و دد ت

 عجاه مواو لو ي  ل مع ا تعداد لظ تجابة بط رقة م ددل مسبقاًّ.  

 ف رلف  ناص  وم و ات ارعجاه كما رلف :1002واد ل ار جالداه  ت

رقصد بها ار تقاد لو  د  ار تقادت وع ةع رلف  العناصر المعرفية: -

المعلومات التت لدط الف د  و موضوع ارعجاه  وال لكا   : صاداة ل  كاذبة ت  و 

 ب ل  خصلة ل  منقولة ت رذ رنا بع  ار تقادات يت  لاعنا اللوملة ر عقو   لف 

ا تقادرو  ل ا  ال قائق والمظ  ات الموضو لةت بٍّ روةد ل لا ا لدط الف د

 متناا،لو  ول الموضوع الوا د.

: رقصد بها التف،لٍّ و د  التف،لٍّ ت وهت عم ٍّ النوا ت العناصر الوجدانية -

العالفلة والوةدا لة التت عتعلق بشتل ما وما رذا كان هتا الشتل رجعٍّ الف د مس ور 

 ل  ر .

ة يت : رقصد بها لن رت،مو ارعجاه ار تعداد لظ تجاب العناصر السلوكية -

صورل  لوكلة ت والقلا  بِّ مال مو السلو  عنتمت لهتا ارعجاهت ورلف الط رقة 

 السلوكلة التت  وا رعامٍّ الف د بها موضوع ارعجاه يت مواو معلو . 

 

ف رلف مجمو ة مو الخصائص التت عملع ارعجاه 1002ل ار ج لوان و مدت كما

 وهت:

م ا تجاباعهم با رجابلة   و : بع  اني اد الترو عتس االتجاه تكوين فرضي -

 شال معلو م ٍّ مشاهدل وممار ة ال راضةت رم و ايت اض لن اعجاه هؤرل اني اد 

 اعجاه ارجابت   و ال راضة    ا لسلوكهم   وها.

رج   اكتسابه مو طب ل الف د وال قاية الم لطة  و ل رق االتجاه مكتسب:  -

جاه مو لبوره لو المدر ة لو انصداال  مللة ع ورو الف د اةتما لا ت يقد رت سا ارع

 لو الو ائٍّ ا  ظملة ومو طب اعه الشخصلة.

ر ط البا  ون ارةتما لون لن ارعجاه رشبه ططا مستقلما رمتد االتجاه خطي:  -

بلو  قطتلو ا دهما عم ٍّ لاصف درةات القبول لموضوع وانط ط عم ٍّ لاصف 

ة بلنهما عنقسم رلف  صفلو  ند  قطة درةات ال ي  لهتا الموضوع ت والمساية القائم

ال لاد التا  ت ورتدر  ل د النصفلو  ل ا يشل ا   و اتدراد القبول كلما ابتعد ا  و 

  قطة ال لاد ورتدر  النصو ال ا ت   و اتدراد ال ي .
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مما  بق عستخلص البا  ة لن ارعجاه   و ا تخدا  التدورو ال  ومت ا ل ت و ت 

بقة ت يالبا  ة ايت ض  لن اعجاه لالبات ةامعة ارمل ل  ورل للخصائص ال ظث السا

  و التدورو ال  ومت ارل ت و ت هو اعجاه م تسا مو طظل الخب ات التعللملةت 

كتلك يإن لرالهو   و ا تخدا  التدورو ال  ومت ا ل ت و ت اد عتبارو  وال مو 

  لح انهملة لو مو  لح  ال غبة يت ععلمها وا تخدامها.

 

 منهجية البحث وإجراءاته

 منهج البحث

اعبع الب ح ال الت المنه   به التج ربت لقلا  يا للة عوالو التدورو ال  ومت 

ا ل ت و ت  يت عنملة مهارات التعلم النشط وارعجاهات لدط لالبات ةامعة انمل ل 

 ورل بن   بدال  موت رذ ة ط اطتلار مجمو تلو مت اي تلو: مجمو ة ضابطة 

با تخدا  الط رقة المعتادل ومجمو ة عج ربلة در   با تخدا  التدورو در   

ت وعم عطبلق بطااة المظ  ة  لف المجمو تلو بعدرات كما  ال  ومت ا ل ت و ت 

ة ط عطبلق مقلا  ارعجاه  لف لالبات المجمو ة التج ربلاة يقط ابٍّ وبعد ارة ال 

 التج ربت.  

 

 عينة البحث

ف لالبة مو لالبات المستوط ال الح يت ةامعة ارمل ل  12ع و    لنة الب ح مو ج 

 ورل بن   بدال  موت والمسجظت يت مق ر عقنلات التعللم  يت الفصٍّ الدرا ت 

المجمو ة التج ربلاة مو   لح ع و  هت 2110ـ/ 2119ارول مو العا  الجامعت 

 ف لالبة12ة مو جف لالبةت بلنما ع و   المجمو ة ال،ابط10ج

 

 اإلجراءات المنهجية للبحث

 لرةابة  و عسا رت الب ح واطتبار ص ة الف وض عم اعباع الخطوات التاللة:

م اةعة الدرا ات والب وث الت بورة السابقة يت مجارت التعلم النشطت  -2

والتدورو ال  ومت ا ل ت و ت  وعطبلقاعهت وارعجاهاتت لظ تفادل منها يت ا داد 

 لار الن    والمعالجة التج ربلاة ولدوات الب ح وي وضه.ا 

ا داد رلار      رتناول التعلم النشط والتدورو ال  ومت ارل ت و ت  -1

 وارعجاه.

 sketchالتدورو ال  ومت ا ل ت و ت  ر داد مادل المعالجة التج ربلة جا ت اعلجلة  -1

noting) E-فف 

التدورو ال  ومت ا ل ت و ت   اعلجلة   ض مادل المعالجة التج ربلة جا ت -1

sketch noting) E- فف  لف الم  ملو ورة ال التعدرظت المقت  ة عمهلداًّ  ةاتعها

 وعطبلقها.

ر داد لدوات القلا : وعت،مو بطااة مظ  ة لبع  مهارات التعلم النشطت  -1

 .  ومقلا  اعجاه   و ا تخدا  التدورو ال  ومت ا ل ت و ت 
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لدوات القلا   لف الم  ملو ورة ال التعدرظت المقت  ةت والتِّكد مو   ض -2

 صدق اردوات وثباعها.

اطتلار مجمو ة الب ح وعقسلمها الف مجمو تلو عج ربلة رتم عطبلق المعالجة -1

 التج ربلة  للهات ومجمو ة ضابطة عدر  بالط رقة التقللدرة.

 بللاف.عطبلق مقلا  ارعجاه للمجمو ة التج ربلة جا -2

 عطبلق المعالجة التج ربلة  لف المجمو ة التج ربلة. -9

 عطبلق بطااة مظ  ة اردال للمجمو تلو التج ربلة وال،ابطةجبعدراف -20

 عطبلق مقلا  ارعجاه للمجمو ة التج ربلة جبعدراف -22

 ع للٍّ النتائ  ومنااشتها.-21

 عقدرم التوصلات والمقت  ات يت ضول  تائ  الب ح.-21

 

 ادوات البحث

 ا تمٍّ الب ح  لف مجمو ة ادوات مو ا داد البا  ة: 

 مادل المعالجة التج ربلة وعم ل  يت ا ت اعلجلة التدورو ال  ومت ارل ت و ت  -

 وادوات القلا  و مل  بطااة مظ  ة ادال ومقلا  اعجاه -

 ويلما رلت عفصلٍّ اة الات ذلك:

 

ت اعلجلة التدورو ال  دومت ارل ت و دتف عدم اردال ارولف: مادل المعالجة التج ربلة جا 

 ا دادها وعنفلتها يت م ا ٍّ متتابعة كالتالت:

المرحلتتة األولتتي: مرحلتتة التخطتتيط، وهتتي مرحلتتة تستتبق تنفيتتذ المعالجتتة التجريبيتتة 

 للبحث، وتم فيها:

وضددع دللددٍّ عوالددو ا ددت اعلجلة التدددورو ال  ددومت ارل ت و ددت ع،ددمو عع رددو -2

 د اهدايهات وططة عدرر   امة من مة  مل  ما رلت:ار ت اعلجلةت وع در

ع دردددد ططدددوات عنفلدددت ا دددت اعلجلة التددددورو ال  دددومت ارل ت و دددت لت قلدددق  -

 ارهداا التعللملة  

عصملم ارةد الات التدت عتعلدق ب لفلدة عنفلدت  مللتدت التعلدلم والدتعلم مدو طدظل  -

 ار ت اعلجلة 

 ع درد ارهداا السلوكلة وع علا عتابعها -

 عصملم ار شطة التعللملة وعسلسٍّ التعلم -

واد عم ارهتما  بعدد مدو الخطدوات  ندد عصدملم ا شدطة الدتعلم المسدتخدمة يدت عج بدة 

 الب ح ال الت وهت: 

 

ا دت ارل دايعلدة الطالبدات للدتعلم وذلدك مدو طدظل: ةدت  ا تبداههو للدتعلم وععد رفهو  •

 بِّهداا التعلم وم اةعة جا تد الف التعلم السابق.

 عقدرم التعلم الجدرد ورشتمٍّ  لف   ض المعلومات وانم لة ومها  التعلم ال ئلسلة. •
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عشجلع مشاركة الطالباتت وعنشدلط ا دتجاباعهو  دو ل ردق عقددرم ا شدطة وعددرربات  •

 ا تقاللة وم  للة موت ة  سا مها  التعلم.

 عوةله الطالبات وعقدرم التععرع والت ترة المنا بة.   •

  و ل رق عطبلق ادال القلا . الا  اندال •

 

لتوالدو التددورو  التِّكد مو عويل  المتطلبات القبللة الظتمةعم يت هته الم  لة  كما-1

للتدددددورو ال  ددددومت  +Notepadال  ددددومت ارل ت و ددددتت واولهددددا اطتلددددار عطبلددددق 

وذلك ن ده رجمدع بدلو مملدعات التطبلقدات المختلفدة ارل ت و ت كتقنلة ععللملة منا بةت 

ر دداد انةهدعل التكلدة والم مولدة للطالبدات م دٍّ ثم عم التِّكدد مدو  دورو المظ  اتتلت

iPhone Tablet,تsmart phones  با ضدداية رلددف عددويل  وع ملددٍّ التطبلددق بهددات

ارعصدددال با  ت  ددد ت كدددتلك التِّكدددد مدددو معدددارا الطالبدددات ومهددداراعهو يدددت عددددورو 

ت وب سددا +Notepadالمظ  ددات يددت  دد ٍّ ملخصددات ر ددوملة با ددتخدا  عطبلددق 

 تددائ  الدرا ددة ار ددتطظ لة وةدددت البا  ددة ا دده ر روةددد طبدد ل  ددابقة للطالبددات يددت 

ال غبة يدت ععلدم كلفلدة منهو  %90تت ول و لدط ا تخدا  التدورو ال  ومت ارل ت و 

وبندال  لدف ذلدك عدم عقددرم ور دة  التدورو ال  ومت ارل ت و ت وعوالفده يدت ععلمهدوت

عع رفلددددة مبسددددطة  للتع رددددو بالتدددددورو ال  ددددومت ارل ت و ددددت وللتع رددددو بتطبلددددق 

Notepad+ .وعوضلح طصائصه وكلفلة ا تخدا  ادواعه 

 

عطبلق مقلا  ارعجاه   و التدورو ال  ومت ارل ت و ت وعم يت هته الم  لة ار،ا -1

 ابللا  لف لالبات المجمو ة التج ربلة. 

 

 المرحلة الثانية: مرحلة التنفيذ: تم فيها تنفيذ المعالجة التجريبية للبحث كالتالي:

وعنفلت ار شطة عطبلق ا ت اعلجلة التدورو ال  ومت ارل ت و ت عم يت هته الم  لة 

وعطلا عنفلت التعللملة القائمة  لف عدورو الطالبات للمظ  ات ال  وملة ال ت و لات 

 ذلك ان عتبع الطالبات مجمو ة مو ارة الات التت ععتمد  لف بع،هات كالتالت: 

   ان عدون الطالبة مظ  ات ر وملة ملخصة وواض ةت بمعنف ل  ها عختص

رو وعم ٍّ بش ٍٍّ ل ا ت المعلوما ت التت عم عناولها يت الم اض لت ورم نها عدو 

المظ  ات الشخصلة والمعلومات الم تسبة بش ٍٍّ منفصٍّ وبلون م ددت وا تخدا  

الهوامش لو ال تابات بلون مختلو لتب ت ا ضايات التت ا تطا   يهمها 

 وا تخظصها مو الدر   تف ع اةعها بعد ذلك. 

  ن الطالبة مظ  ات ر وملة اابلة للفهم وا تخظص المعا ت مو طظل ان عدو 

عن لمها بط رقة ع بط ببو  ناص  الموضوع وعوضح العظاات بلنهات  تف رتم 

 .ار تفادل مو التدورنات ال  وملة ر قا للم اةعة والمتاك ل

  ان عقو  الطالبة بإ ادل صلاغة المعلومات ومعالجتها وعلخلصها بِّ لوبها

 تخدا  صور ورموت وا  ال والوان و صوصت الخاص يت   ٍّ ر و  بص رة با

 بدر مو ال لمات والعبارات الطورلةت يهتا رععت يهمها للموضوعت ورقو  ذاك عها.
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  ان ع ون ال  و  والصور وال موت وار  ال وارلوان والنصوص ابسط ما

 ع ون  تف ر ر،لع الوا ت و تف ر ع ون مشتتة.

 لومات الجدردل بِّا   صورل ذهنلة  نها.ان ع بط الطالبة بلو ال لمات او المع 

  لن ع ون التدورنات ال  وملة متعاابة وبنف  عسلسٍّ المعلومات يت

 الم اض ل.

 ال  وملة بعد الم اض لت يت لا    ان عقو  الطالبة بم اةعة التدورنات

ي صة عتاح لها للتِّكد مو داة مظ  اعها و تف عتم و مو اكمال ما ياعها او ع كته 

 مو معلومات او اي ار.

 وعطلا عنفلت ذلك التِّكلد  لف بع  ار   العامة:

  ان عستمع الطالبة ةلدا للم اض ل للت كلع وار تلعا ت يالمقصود بالتدورو

والتف ل   تف عتم و   مللة التدورو  فسهات بٍّ  مللة ا ص ال ال  ومت للس 

 الطالبة مو ع درد اري ار العامة واري ار الف  لةت والنقال ذات ارهملة.

  عوضلح ا ه لل  مطلو  مو الطالبة عدورو كٍّ ما عسمعهت نن ذلك  لقلص

 مو دورها كمتلقلة يعالة ورقلص مو ادرعها  لف الت كلع وار تلعا . 

  ا عوضلح ا ه لل  يقط المهم لن عستمع الطالبة للم اض لت بٍّ رجا  للها لر،ًّ

 يهم المعلومات وم اولة ا تلعابها.

  رجا  لف الطالبة ل ح ار  لة طظل الم اض ل كلما واةهتها لموٌر صعبة

 .الفهم لو معلومات مبهمة

 .ان ر عدون الطالبة  ل ًّا رر  بعد يهمه 

 مات ذات النفع لهات وهتا هو المهم وللس  كملة المادل ان عدون الطالبة المعلو

 التت  تدو ها.

  ان عملع الطالبة المعلومات المهمة التت رنب ت عدورنها كمظ  ات ر وملة

التعاررو والمفاهلمت والمب هناتت والتواررخت وانراا ت ول مال  م ٍّ ،اصل ل

 و  وكلماتت وهتا ان ظ ت وكلها معلومات رم و اطتصارها يت صور ورموت ور

ولل  يت آٍن وا ٍد ر،عو ع كلعها  رم و الطالبة مو ا ص ال والتدورو بالتناو 

 معا.  طظل القلا  بالعمللو

ارل ت و ت هت مهمات ععللملة  وعؤكد البا  ة ان اة الات عنفلت التدورو ال  ومت

عهدا الف عفعلٍّ دور الطالبات اثنال الم اض ات بهدا عنملة مهارات التعلم النشط 

جار صاتت التواصٍّ والتفا ٍّ الصفتت التلخلصف مو اةٍّ مسا دعهو  لف الفهم 

وبنال معاريهوت يا ت اعلجلة التدورو ال  ومت ارل ت و ت اائمة  لف النشال 

  عقو  به الطالبة اثنال الم اض ل يت الفصٍّ الدرا ت ع   ا  اا التعللمت الت

ار تاذلت كما ععتمد ار ت اعلجلة  لف عفا ٍّ الطالبة مع ار تاذل ومع الم توط 

 العلمت ومع تملظعها.

 

 وهت م  لة ما بعد عنفلت المعالجة التج ربلة  التقويم:المرحلة الثالثة: مرحلة 

ادوات القلا ت  لح عم التطبلق البعد  ندال مظ  ة عم يت هته الم  لة عطبلق 

اردال للتع ا  لف مدط يا للة التدورو ال  ومت ارل ت و ت يت عنملة بع  
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مهارات التعلم النشط لدط لالبات المجمو ة التج ربلةت با ضاية الف التطبلق البعد  

 .ندال الا  اعجاهاعهو   و التدورو ال  ومت ارل ت و ت

 

 ة الثانية: بطاقة مالحظة مهارات التعلم النشط االدا

ا تخدم  البا  ة بطااة مظ  ة بع  مهارات التعلم النشطت مو ا داهات واد را   

البا  ة منا بتها للم توط العلمتت وللعم  العمنت للطالباتت وع و   بطااة 

 ف مهارل ي  لة. 12مهارات ا ا لة وج 1المظ  ة بصورعها النهائلة مو 

   إعداد بطاقة المالحظة:    
مو طظل عوالو التدورو ال  دومت م ت بطااة مظ  ة بع  مهارات التعلم النشط 

 ا ل ت و ت  بعدل م ا ٍّ:

 ددت البا  ة الهددا مدو هدته البطاادة المتم دٍّ يدت الدا   الهدف من البطاقة: -

لالبات كللة الت بلة بجامعة انمل ل  ورل بن   بد ال  مو لدبع  مهدارات لدال مدط 

الددتعلم النشددط مددو طددظل عوالددو التدددورو ال  ددومت ا ل ت و ددت  با ددتخدا  ب  ددام  

Notepad+ 

 

: بعدد ارلدظع  لدف الب دوث والدرا دات التدت اهتمد  بناء محاور وفقرات البطاقتة -

ف مهدارات ل ا دلة 1لة للبطااة التت بلدغ  دددها جبهتا الجا ا عم ع درد الم اور ال ئلس

ف مهارل ي  لةت واد رو ت لن ع عا المهارات ع علبا منطقلات كمدا رو دت 12و دد ج

  ند صلاغة يق ات البطااة ما رلت:

   وصو اندال يت  بارل اصل ل. -

 لن ع ون العبارل دالقة وواض ة وموةعل. -

  دداًّ وواض اًّ.لن عقل  كٍّ  بارل  لوكاًّ وا دا يقط م -

 لن عصو المهارل الف  لة المهارل ال ئلسلة التابعة لها.  -

 

 : عم ا تخدا  التقدر  ال مت لبطااات المظ  ة كالتالت:تصحيح بطاقة المالحظة -

 لم رؤد المهارلف. –ا تمل  البطااات  لف طلاررو لادال جلد  المهارل  -

مسدتورات لدادال جممتداتت ةلدد ةددات ةلددت الخلار جلد  المهارلف ر تو   لدف لربدع  -

 ضعلوف.

 رتم عوترع درةات التقللم لمستورات اندال ويق لتقدر  جلل ارت الخما تف: -

 ( يوضح نظام تقدير درجات بطاقة مالحظة2جدول )

 أدع المهارة

 مستوع األداء لم يؤد

 ضعين جيد جيد جدا ممتاز

7 3 2 1 1 

ج√ف المهارل بداة  اللة وبدون ل  لططال  رتم وضدع  ظمدة رذا اام  الطالبة بِّدال   -

 يت المستو جممتاتف.
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رذا اام  الطالبة بِّدال المهارل مع  دوث ططِّت ول نه اكتشو هتا الخطدِّ وصد  ه   -

 يت ج√ف رتم وضع  ظمة 

 المستو  جةلد ةداف  

طدِّت واامد  رذا اام  الطالبة بِّدال المهارل مع  دوث ططِّت ول نها اكتشدف  هدتا الخ -

 يت المستو  جةلدفج√ف ار تاذل بتص ل ه لها  رتم وضع  ظمة 

رذا اام  الطالبة بِّدال المهارل مع  دوث ططِّت ول و ار تاذل هت التت اكتشف  هتا  -

 يت المستو  جضعلوفج√ف الخطِّ, واام  بتص ل ه  رتم وضع  ظمة 

لمدا  جلدم ردؤد ج√ف  ظمدة  يت  الة  د  اددرل الطالبدة  لدف لدال المهدارل  ردتم وضدع -

 المهارلف.

 درةة   211وبنال  لف ذلك عصبح الدرةة ال للة للمهارات = 

 

عم م ا ال عويل  ععللمات بطااات لدال المهارلت ب لح ع ون واضد ة وم دددل   -1

يددت الصددف ة انولددت للبطاادداتت واددد ا ددتمل  التعللمددات  لددت التعدد ا  لددت طلددارات 

قدر  ال مت ل ٍّ مستو ت مع وصو ةملع ا تمدارت لدال اندال ومستورات اندال والت

 المهارلت وكلفلة التص ا  ند  دوث ل  مو هته ار تمارت.

 

بعدد ار تهدال مدو ع دردد الهددا مدو بطاادات  الصورة األولية لبطاقتات المالحظتة: -0

المظ  ةت وع للٍّ الم اور ال ئلسلة للبطااة رلف مهارات الف  لدة الم و دة لهدات عمد  

 صلاغة بطااات المظ  ة يت صورعها ا نوللة.

 التأكد من صدق وثبات البطاقة: -6

 صدق المحكمين: -

لو والخبددد ال للتِّكدددد مدددو صددددق البطاادددة عدددم   ضدددها  لدددف مجمو دددة مدددو الم  مددد

والمتخصصددلو يددت مجددال المندداه  ولدد ق التدددرر  و ع نولوةلددا التعلددلم والب مجددة 

التعللملة وال ا ا ا لت والتعللم ا ل ت و ت  وذلك بهددا التعد ا  لدف آرائهدم  دول 

مدط منا بة بطااة المظ  ة لقلدا  لدال الطالبدات يدت مهدارات الدتعلم النشدطت ومددط 

المهارات الخاصة بهات ومدط داة الصدلاغة العلملدة لمفد دات ارعبال اندال السلوكت ب

البطااة وكفارتها لوصو اندالت وادد ل دار الم  مدون رلدف بعد  المقت  دات التدت عدم 

وضددعها يددت ار تبددارت وعددم رةدد ال التعدددرظت المنا ددبة  تددف لصددب   البطااددة يددت 

 صورعها النهائلة وةاهعل للتطبلق.

 ة: التطبيق االستطالعي للبطاق -

عددم عطبلددق بطااددة المظ  ددة بعددد رةدد ال التعدددرظت التددت ل ددار رللهددا الم  مددون يددت 

ف لالبات مو كللة  لدو  ال ا دا 1الخطول السابقة  لف  لنة ا تطظ لة ع و   مو ج

والمعلومددات بجامعددة انملدد ل  ددورل بندد   بددد الدد  مو يددت الفصددٍّ ارول مددو العددا  

صددق مفد دات بطاادة المظ  دةت ثباعدهت هـدـت ذلدك ل سدا  2110ــ/ 2119الدرا ت 

 كما رلف:
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 صدق التجانس الداخلي: -

عم  سا  صدق يقد ات البطاادة مدو طدظل التجدا   الدداطلت لفقد ات البطاادةت بإرجداد 

معامٍّ اررعبال بلو كٍّ درةة يق ل مو يق ات البطااة والدرةة ال للة للبطاادة بالنسدبة 

لن معددامظت اررعبددال واعدد  يددت الفتدد ل  لدددرةات لالبددات العلنددة ار ددتطظ لةت وةددد

[ت بالتددالت يددإن ةملددع معددامظت اررعبددال دالددة ا صددائلا  نددد 0591 -0511الم لقددة  

           مما رشل  رلف صدق مف دات بطااة مظ  ة اردال.                                                                                  0502مستوط 

: عددم  سدا  ثبدات البطااددة با دتخدا  معادلدة للفددا كد و  بدا ت ووةددد لن ثبتات البطاقتة -

 مما رشل  رلف لن البطااة ذات ثبات  ال.                                                                                       0591معامٍّ ثبات البطااة = 

 دة اردال :  يدت ضدول  سدا  الصددق وال بدات عدم مظ  الصورة النهائية لبطاقتة -1

التوصٍّ رلف الصورل النهائلة لبطااة المظ  ة ولصب   يت صورعها النهائلة عت دون 

 ف م اور.1فيق ل موت ة  لف ج12موج

:  االداة الثالثة: مقياس االتجاه نحو استخدام التدوين الرسومي اإللكتروني 

لتددورو ال  دومت ا ل ت و دت  باعبداع الخطدوات عم ر داد مقلا  ارعجاه   و ا دتخدا  ا

 التاللة:

 تحديد الهدف من المقياس:-1

هدا هتا المقلا  رلف الا  اعجاهات لالبات كللة الت بلة بجامعدة انملد ل  دورل بند  

ارل ت و دتت ل  مددط ا دتجابة وا دتعداد   بد ال  مو   و ا تخدا  التدورو ال  ومت

الطالبددات لتقبددٍّ عقنلددة التدددورو ال  ددومت ا ل ت و ددت  لو ري،ددهات وهددٍّ  ددلؤث  ععلددلم 

وععلم مادل عقنلات التعللم با تخدا  التدورو ال  ومت ا ل ت و ت  يدت عنملدة اعجاهداعهو 

   و ا تخدامه.

 

 تحديد أبعاد مقياس االتجاه: -2

نب داث والدرا دات السدابقة ذات العظادة بموضدوع ارعجداهت وبعدد بعد ارلظع  لف ا

لن راةع  البا  ة بع  المقارل  ذات العظاة بموضوع ارعجداه تعدم اراتصدار  لدف 

مفهددو   اربعددة م دداور لمقلددا  ارعجدداه يددت صددورعه النهائلددة بالب ددح ال ددالت وهددت:

رم ا لددة -مت ا ل ت و ددت  يائدددل التدددورو ال  ددو-ولبلعددة التدددورو ال  ددومت ا ل ت و ددت  

.-عطبلق التدورو ال  ومت ا ل ت و ت    ارهتما  بالتدورو ال  ومت ا ل ت و ت 

 

 إعداد الصورة األولية للمقياس:-3

بعد ار تهال مو ع درد الهدا مو مقلدا  ارعجداهت وع دردد الم داور ال ئلسدلة للمقلدا  

صددورعه ا نوللددةت وكا دد  والفقدد ات الم و ددة لهددات عمدد  صددلاغة مقلددا  ارعجدداه يددت 

و ند صلاغة المف دات والفقد ات ف يق ل ي  لةت 11ف م اور ل ا لة وج1عت ون مو ج

 عم م ا ال ما رلت:

 وضوح انلفاا المستخدمة يت صلاغة المف داتت منا بتها مع مستوط الطالبات  -

 لن  ع ون كٍّ  يق ل مو يق ات المقلا  ذات ي  ل وا دل م ددل وواض ة  -

 لن  عصاغ العبارات بل ة  للمة ومفهومة  -
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لن  ع ددون كددٍّ  يقدد ل ذات  ظاددة مبا دد ل بارعجدداه   ددو ا ددتخدا  التدددورو ال  ددومت   - 

 ا ل ت و ت  

 لن ع ون كٍّت يق ل ذات ةمٍّ اصل ل ورسل ل وهادية - 

 لن ع ون بع  يق ات المقلا  موةبة وبع،ها  البة  -

و ب لح ا تمٍّ القسم انول  لدف بلا دات لوللدة وبتلك ع ون المقلا  مو: مقدمة واسمل

 و خصلة عتعلق بالطالبة

لمددا القسددم ال ددا ت يقددد ا ددتمٍّ  لددف م دداور ويقدد ات المقلددا  مم لددة يددت لربعددة م دداور 

 ف التالت: 1ف يق لت كما رت،ح مو ةدول رام ج11وج

 ( أبعاد المقياس وفقراته3جدول )

  دد الفق ات لبعاد المقلا  ال ام

2 
مفهو  ولبلعة التدورو ال  ومت 

 ا ل ت و ت  
2 

 22 يائدل التدورو ال  ومت ا ل ت و ت   1

1 
رم ا لة عطبلق ال  ومت البص   

 ا ل ت و ت  
20 

 2 ارهتما  بالتدورو ال  ومت ا ل ت و ت   1

 11 المجموع ال لت

 

 لددف ا ةابددة  : هدددي  ععللمددات المقلددا  رلددف مسددا دل الطالبددات تعليمتتات المقيتتاس -1

  و يق ات المقلا  ب ٍّ  هولة ورس ت وعم م ا ال ما رلت:

 لن ع ون التعللمات اصل ل ومبا  ل-

 عوضلح ال  ض مو المقلا -

 وصو مختص  للمقلا -

 ا  ارل رلف ض ورل ا ةابة  و كٍّ يق ل مو يق ات المقلا -

 ا  ارل رلف تمو المقلا   -

لددة ا ةابددةت مددع  ددح الطالبددات  لددف الداددة كمددا ع،ددمن  التعللمددات م ددال روضددح كلف

 والس  ة يت ا ةابة 

 

 طريقة تصحيح المقياس وحساب الدرجة الكلية: -0

ال ظثلدة ب لدح ععطدت  Likertل طل  يق ات المقلا  عدرةا ب سدا ل رقدة لل دارت 

 الدرةات كا عت:

 معارض –م ارد  –موايق                                

                           2         1         1ةبة            الفق ات المو- ل

            1         1         2الفق ات السالبة           -  

 درةة          212وبتلك عصبح الدرةة ال للة للمقلا  
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 التاكد من صدق وثبات مقياس االتجاه:-6

 صدق المحكمين: -

 د ض الصدورل انوللدة للمقلدا   لدف مجمو دة مدو  ل سا  صدق مقلا  ارعجاه عم

الم  مددلو المتخصصددلو يددت مجددال  لدددم الددنف  وعقنلددات التعلددلم والمندداه  ولددد ق 

 التدرر ت  بدال آرائهم ومظ  اعهم مو  لح:

 مدط وضوح ععللمات المقلا •

 مدط صظ لة يق ات المقلا  •

 منا بة الفق ات لمستوط الطالبات •

 للبعد الت  رقلسها مدط ا تمال كٍّ يق ل•

 مدط منا بة التقدر  ال مت لدرةات المقلا •

 مدط ص ة الفق ات مو النا لة الل ورة•

 عقدرم ل  مظ  ات ر و ها  وال كان جبا ضاية لو التعدرٍّ لو ال تاف•

ويت ضول ا تجابات الم  ملو ُ د ل  صلاغة  دد مو الفق اتت وابل  الفق ات كلهدا 

%ف يِّك   مدو موايقدة الم  مدلو وبدتلك لصدبح المقلدا  20 لح  صل   لف  سبة ج

 يق لف.  11رت ون مو اربعة م اور و ج

 التطبيق االستطالعي للمقياس:  -

بعد رة ال التعدرظت السابقة التت ل ار رللها الم  مون عم عطبلق مقلا  ارعجداه  لدف 

قد ات ف مدو الطالبداتت ذلدك ل سدا  صددق ي1 لنة ا تطظ لة  شوائلة بلدغ  دددها ج

 المقلا ت وثبات المقلا  كما رلف :

 صدق االتساق الداخلي للمقياس: -

ف بدلو Person's Correlation Coefficientعدم  سدا  معامدٍّ ارعبدال بل  دون ج

الدرةة ل ٍّ يق ل والدرةة ال للة للمقلا ت وامتدت معامظت اررعبدال بدلو درةدة كدٍّ 

فت وةملعهدددا 0591: 0511ج  دددؤال مدددو ل ددد لة المقلدددا  والدرةدددة ال للدددة لددده مدددا بدددلو

ف ممدا رشدل  رلدف 0501ف وج0502معامظت ارعبال دالدة ر صدائلا  ندد مسدتوط درلدة ج

 ارعساق الداطلت للمقلا .

 ثبات مقياس االتجاه: -

عددم  سددا  ثبددات المقلددا  با ددتخدا  معادلددة للفددا كدد و  بددا ت ووةددد لن معامددٍّ ال بددات  

لدا  ذو ثبدات  دالت وممدا رشدل  رلدف وهدتا رددل  لدف لن المق 0592لمقلا  ارعجاه = 

 رم ا لة ا تخدا  المقلا  بموثوالة. 

 

4- :  الصورة النهائية لمقياس االتجاه نحو استخدام التدوين الرسومي اإللكتروني 

يدت ضدول  سدا  صددق المقلدا  وال بدات عدم التوصدٍّ رلدف الصدورل النهائلدة لمقلدا  

ارل ت و ددتت ولصددبح يددت صددورعه النهائلددة  ارعجدداه   ددو ا ددتخدا  التدددورو ال  ددومت

ف يقد ل موت دة بدلو يقد ات موةبدة 11وةاهعا للتطبلق ورت ون مو اربعة م داور و ج

 ويق ات  البة.
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 نتائج البحث وتفسيرها وتحليلها:

النتائج الخاصة بفعالي تة توتيتن التتدوين الرستومي اإللكترونتي  فتي تنميتة بعت   -1

 بات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن. مهارات التعلم النشط لدع طال

لرةابة  و السؤال ارول مدو ل د لة الب دح والدت  ردنص  لدت:   مدا يا لل دة عوالدو 

التدورو ال  ومت ا ل ت و ت   يت عنملدة  مهدارات الدتعلم النشدط  لددط لالبدات ةامعدة 

انملدد ل  ددورل بندد   بددد الدد  مو؟ت وللت قددق مددو صدد ة الفدد ض انول مددو يدد وض 

لب ح  والت  رنص  لت ل ه :روةد ي ق دال ر صائلا بلو متو طت درةدات لالبدات ا

المجمو ددة ال،ددابطة جالتددت در دد  بالط رقددة التقللدرةفوالمجمو ددة  التج ربلاددة جالتددت 

در   با دتخدا  التددورو ال  دومت ارل ت و تفيدت التطبلدق البعدد  لبطاادة مظ  دة 

 لالبات المجمو ة التج ربلاة.لدال مهارات التعلم النشط لصالح متو ط 

 

 Independent- Samples Tعددم ا ددتخدا  اطتبددار  ت  للمجمو ددات المسددتقلة 

Test  با ددددتخدا  ب  ددددامSPSS    ل سددددا  درلددددة الفدددد ق بددددلو متو ددددطت درةددددات

 المجمو تلو ال،ابطة والتج ربلاة يت التطبلق البعد  لبطااة المظ  ة.

 (7جدول )

 متوسطي درجات المجموعة الضابطة والتجريبيَّةيوضح داللة الفروق بين 

 (03في التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة مهارات التعلم النشط  )ن= 

 المت ل ات

 12ال،ابطة= 10التج ربلاة=

 المة جتف

 وع 

الدر

 لة
 ع   ع  

التطبلق البعد  

 لبطااة المظ  ة

21152

2 
1591 

1152

1 
1592 

22511*

* 
 دال

 السابق:رت،ح مو الجدول 

الف ق بلو متو طت درةدات لالبدات المجمدو تلو ال،دابطة والتج ربلادة يدت التطبلدق 

لدده درلددة ر صددائلة  نددد مسددتو  لبطااددة مظ  ددة لدال مهددارات الددتعلم النشددط  البعددد  

لصدددالح  لالبددات المجمو دددة التج ربلاددةت وبهدددتا رت قدددق  وبنسددبة يددد وق كبلدد ل 0502

ا رعندت ارعفداع مسدتوط مهدارات الدتعلم النشدط  الف ض انول مو ي وض الب دح توهدت

لطالبدددات المجمو دددة التج ربلادددة الظعدددت در دددو با دددتخدا  عقنلدددة التددددورو ال  دددومت 

ا ل ت و دددت   دددو مسدددتوط   لددد اعهو لالبدددات المجمو دددة ال،دددابطة الظعدددت در دددو 

 بالط رقة المعتادلت وبتلك ر ون اد عم  ا ةابة   لف السؤال انول للب ح.
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( يوضح داللة الفروق بين المجموعتين التجريبيَّة والضابطة في التطبيق 1شكل )

 البعدي لبطاقة المالحظة

ف رتبددلو لن متو ددط درةددات لالبددات المجمو ددة ال،ددابطة يددت التطبلددق 2ومددو  دد ٍّج

ت ومتو دددط درةدددات لالبدددات المجمو دددة 11521البعدددد  لبطاادددة المظ  دددة رسددداوط 

ت وهددتا ردددل  لددف 211522  لبطااددة المظ  ددة رسدداوط التج ربلاددة يددت التطبلددق البعددد

ارعفاع مستوط لالبات المجمو ة التج ربلاة الظعت در و با تخدا  التدورو ال  ومت 

ا ل ت و ددت  يددت مهددارات الددتعلم النشددط  ددو مسددتوط   لدد اعهو لالبددات المجمو ددة 

 ال،ابطة الظعت در و بالط رقة المعتادل.  

 فMiles,2014جعوصدددل  رللددده درا دددة كدددٍّ مدددو مدددع مدددا وتتفتتتق هتتتذه النتيجتتتة

(Bosch.2015) Dimeo,2016) ف(Wilson.2017) ف1021ج ددددددالمت( 

Paepcke-Hjeltness & Cyamani, 2017)  Paepcke-Hjeltness &et 

al,2018)بصدفة  امدة ويدت  مو  لح يعالل ة التدورو ال  ومت ا ل ت و ت  يت التعلمف

 ف 1020جالمال تتمددع كددٍّ مددو  درا ددة تتفتتقعنملددة المهددارات بصددفة طاصددةت كمددا 

مو  لح ض ورل عنملدة مهدارات  ف1021جل مدت ف1021ف جكابلتت 1022جل  نا تت

 التعلم النشط مو طظل ب ام  عدرربلة .  

 

 اإللكتروني  في تنميتة مهتارات  تفسير فاعلية توتين تقنية التدوين الرسومي

 التعلم النشط لدع طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

عفددوق لالبددات المجمو ددة التج ربلاددة الظعددت ا ددتخدمو التدددورو ال  ددومت ا ل ت و ددت  

 لت لالبات المجمو ة ال،ابطة يت مهارات التعلم النشط ر ةع رلت عوالو التددورو 

يت الدتعلم والدت   داهم يدت عم دو لالبدات المجمو دة التج ربلادة  ال  ومت ا ل ت و ت  

 :  يرجع لألسباب التاليةمو مهارات التعلم النشط وذلك اد 

اعددداح التددددورو ال  دددومت ا ل ت و دددت  للطالبدددات اردوات وام ا لدددة ر دددادل صدددلاغة  -

لت المعلومددات ومعالجتهددا والتعبلدد   نهددا بِّ ددلوبهو الخدداصت وعوللددد اني ددار الجدرددد

وبالتددالت يهددو ر كددع  لددف ررجابلددة الطالبددات ورتددلح لهددو الف صددة للمشدداركة ا رجابلددة 

 النشطة يت  مللة التعلم.
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140

 التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة

127.86 

 التجريبية 55.64

 الضابطة
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اعدداح التدددورو ال  ددومت ا ل ت و ددت  للطالبددات ام ا لددة عن ددلم المعلومددات وانا ددار  -

وعلخلصدددها بشددد ٍّ عسلسدددلت منطقدددت ومتددد ابط ذا معندددف با دددتخدا  ال  دددو  وال مدددوت 

 والصور وان  ال. 

 

النتتتتائج الخاصتتتة بفاعلي تتتة توتيتتتن التتتتدوين الرستتتومي اإللكترونتتتي  فتتتي تنميتتتة - 2

 ميرة نورة بنت عبد الرحمن نحو استخدامهطالبات جامعة األاتجاهات 
لرةابة  و السؤال ال ا ت مدو ل د لة الب دح والدت  ردنص  لدت:   مدا يا للدة عوالدو 

لالبدات ةامعدة انملد ل  دورل بند  اعجاهدات التدورو ال  ومت ا ل ت و ت   يدت عنملدة 

ت ؟ت وللت قق مو ص ة الف ض ال ا ت مو يد وض الب دح  و ا تخدامه  بد ال  مو 

روةد ي ق دال ر صائلا بدلو متو دطت درةدات القلدا  القبلدت  والت  رنص  لت ل ه :

التدددورو ال  ددومت لطالبدددات  والقلددا  البعددد  نبعدداد مقلدددا  ارعجدداه   ددو ا دددتخدا 

 المجمو ة التج ربلاة  لصالح القلا  البعد .

-Independent Samples Tةد ط ا ددتخدا  اطتبددار  ت  للمجمو ددات المسدتقلة 

Test  با تخدا  ب  امSPSS    ل سا  درلة الف ق بدلو متو دطت درةدات القلا دلو

مدا القبلت والبعد  نبعاد مقلا  ارعجاه   و ا دتخدا  التددورو ال  دومت ا ل ت و دت ك

ف  Effect size عم  سا   جم التِّثل  للمت ل  المستقٍّ جالتدورو ال  ومت ا ل ت و دت 

م بددع ررتددات كمددا رت،ددح يددت ه   ددو ا ددتخدامهف با ددتخدا   لددت المت لدد  التددابع جارعجددا

 .ف1الجدولج

 (0جدول )

لمقياس االتجاه نحو داللة الفرق بين متوسطي درجات التطبيقين القبلي والبعدي، 

 لمجموعة البحث التجريبيَّة  استخدام التدوين الرسومي اإللكتروني  

 22طالبةً( درجة الحرية = 31)ن= 

 المحاور 
الدرجة 

 المتوسط التطبيق الكلية 
االنحراف 

 المعياري
 قيمة "ت"

مستوع 

 الداللة
مربع 

 ايتا
حجم 
 التأثير

الدرجة 

 الكلية
126 

 4.63 43.61 قبلي
 كبير 1.203 1.11 **26.41

 3.73 112.11 بعدع

 

 رت،ح مو الجدول السابق:

الف ق بلو متو طت درةات لالبات المجمو دة التج ربلادة يدت القلا دلو القبلدت  -

لدده درلددة ر صددائلة  نددد ارعجدداه   ددو ا ددتخدا  التدددورو ال  ددومت لمقلددا  والبعددد  

ت وبهددتا رت قددق الفدد ض ال ددا ت مددو يدد وض القلددا  البعددد لصددالح   0502مسددتو  

وهددتا رعنددت ل دده ع ددون لدددط لالبددات المجمو ددة التج ربلاددة اعجدداه ارجددابت   ددو  الب ددحت

 ا تخدا  التدورو ال  ومت ارل ت و ت. 

ف  لددت المت لدد   -  جددم التددِّثل  للمت لدد  المسددتقٍّ جالتدددورو ال  ددومت ا ل ت و ددت 

التابع جارعجاه   و ا تخدامهف كبل ت وهتا ردل  لت يعالل ة عوالدو التددورو ال  دومت 

ل ت و ت   يت عنملة ارعجاه   و ا تخدامه لدط لالبات كللة الت بلة بجامعدة انملد ل ا 

  ورل بن   بد ال  موت وبهتا ر ون عم ا ةابة  و السؤال ال ا ت للب ح . 
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 (Miles,2014مدددع مدددا عوصدددل  رللددده درا دددة كدددٍّ مدددو ج وتتفتتتق هتتتذه النتيجتتتة

(Bosch.2015) Dimeo,2016)) (Wilson.2017ف 1021ف ج دددددددالمت

 فPaepcke-Hjeltness & Cyamani, 2017ج

ف مدددو  لدددح يا للدددة عوالدددو التددددورو Paepcke-Hjeltness &et al,2018ج 

 ال  ومت ا ل ت و ت  يت التعللم. 

 

 ((Kuang.et al,2009) Churchill,2009مددع كددٍّ مددو درا ددة ج تتفتتقكمددا 

Almadhouni,2011ف ج ددددوضت و لدددد  1021ف جالبلددددوطت1021فف جال  للددددتت

ف مددو  لددح يعالل ددة ا ددتخدا  المسددت دثات الت نولوةلددة يددت 1022ف جالنجددارت1021ت

 ترادل دايعلة الطظ    و ا تخدامها وع سلو اعجاهاعهم   و ا تخدامها.

 

  اتجاهتتات فاعليتتة توتيتتن التتتدوين الرستتومي اإللكترونتتي  فتتي تنميتتة تفستتير

 نحو استخدامه طالبات جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

الفدد ق بددلو التطبلقددلو القبلددت والبعددد  للطالبددات يددت ارعجدداه   ددو ا ددتخدا  التدددورو 

ر ةددع رلددف عوالددو التدددورو ال  ددومت ا ل ت و ددت  يددت ععلددم مقدد ر عقنلددات التعلددلم 

ال  ومت ا ل ت و ت  يت الدتعلم الدت   داهم يدت ع سدلو اعجاهدات لالبدات المجمو دة 

 :   ع لألسباب التاليةوذلك قد يرجالتج ربلاة   و ا تخدامهت 

اعدداح التدددورو ال  ددومت ا ل ت و ددت  للطالبددات بل ددة ععللملددة منا ددبة متنو ددة وث رددة  -

 اائمة  لف ا تخدا  الت نولوةلا.

 ا د عدواي  ارةهدعل التكلدة والم مولدة مدع الطالبدات  لدف عوالفهدا بشد ٍّ ررجدابت  -

 يت العمللة التعللملة. 

ال  ددومت ا ل ت و ددت   للمنصددات المختلفددة التددت  ددا دت طاصددلة معامنددة التدددورو   -

رعمٍّ  للهات الطالبات  لف ار تفاا بالمعلومات والمظ  ات و دهولة ا دت ةا ها يدت ل  

 وا .

التعلم مو طظل التدورو ال  ومت ا ل ت و ت  لك   يعالل دة و شدالا و لوردة ودايعلدة  -

 والتف ل  النااد وال قة يت النف .ي ص التِّمٍّ  ومتعة وعشورقا  لح اعاح ذلك للطالبات

ةعٍّ التدورو ال  ومت ا ل ت و ت  الطالبات لك   ع مدظ لمسدؤوللة ععلمهدوت واك د   -

 عفا ظ وعواصظ يت الم اض ات.

ادط ا دددتخدا  التددددورو ال  دددومت ا ل ت و دددت  رلدددف مسدددا دل الطالبدددات  لدددف بندددال   -

 د  ع فلدعا وعدِّثل ات ن هدا متملدعل معاريهو الخاصة بهوت ي،ظ  و ا تا  طب ات يعالة ولك

 وللس  ع  ارا لما عفعله بقلة  الطالبات.

 ا د عوالو التدورو ال  ومت ا ل ت و ت   لف ا دتخد  ر دارات بصد رة لتععردع  -

 ار تفاا بالمعلومات يت التاك ل لورلة المدط. 
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 التوصيات:

 يت ضول  تائ  الب ح ال الت رم و التوصلة بما رلف:

ارهتما  بتوالدو التددورو ال  دومت ارل ت و دت يدت م ا دٍّ التعلدلم الجدامعت  -

بمختلو مق راعهت مسار ل لظعجاهات العالملة يت اريادل مو المست دثات الت نولوةلدة 

 يت التعللم.

 قد دورات عدرربلة للطظ  والطالبات يت الجامعات السدعودرة لتددرربهم  لدف  -

 ت و ت  عفعدلظ ندوارهدم يدت العمللدة التعللملدةت وعنملدة ا تخدا  التدورو ال  ومت ا ل

 لمهارات التعلم النشط وع سلنا لمهاراعهم التقنلة.

 

 :البحوث المقترحة

 يت ضول  تائ  الب ح ال الت رم و اات اح رة ال الب وث المستقبللة ا علة :   

رة ال ب ح مماثٍّ للب ح ال الت بالمواد الدرا لة المختلفة و لت لظ  و لالبات  -

  الم ا ٍّ التعللملة المختلفة.                                                                                                  

تدورو ال  ومت ب  ام  عدرربت اائم  لف الاة ال ب ح للتع ا  لف لث    -

 ا ل ت و ت   لف الت صلٍّ وعنملة التف ل  البص   للطظ  والطالبات.

درا ة عقورملة لمد  ا تخدا  ل ،ال هل ة التدرر  لتقنلات التدورو ال  ومت  -

                                                             .                                                                                   ا ل ت و ت  يت التعللم

درا ة وصفلة للتع ا  لف معواات عوالو التدورو ال  ومت ا ل ت و ت  يت التدرر   -

 الجامعت.

 

 المراجع

 أوال المراجع العربية

ت  مان: دار 2ت ل لم النف  الت بو ف. 1002لبو ةادوت صالح م مد  لف ج .2

 المسل ل.

ت القاه ل م تبة ان جلو 1ت لالقلا  النفستف 2921لبو  طات يؤاد وآط ون ج .1

 المص رة.

فت  لث  1022لبو هدرو ت را  ل م مد لرو  والف الت معم  ار لم  للمان ج .1

ا تخدا  بع  ا ت اعلجلات التعلم النشط  لف مستوط دايعلة ا  جات وال قة 

مجلة ةامعة التعلم ت غعلت  بالنف  والت صلٍّ الدرا ت لدط التظملت بطل ت
 210-29ت(A)2ت العدد 21ت  لسلة العلو  ا  سا لةت المجلد انته 

فت لث  ا تخدا  المعمٍّ اريت اضت يت ع صلٍّ 1020ل مدت لمال  عد  لد. ج .1

المفاهلم الفلعرائلة واكتسا  مهارات التف ل  العللا والدايعلة   و ععلم العلو  لدط 

 -2ت 2ع  21مص ت م   -مجلة الت بلة العلملةداد . لالبات الصو ال الح ا  

12. 

فت يعالل ة ب  ام  عدرربت مقت ح يت 1021ل مدت  ل رو صظح  بد ال  لم. ج .1

ركسا  معلمات ال راضلات بع  مهارات التعلم النشط وطف  الق ال راضلات 

 211 -91ت 2ت ع21ت م مجلة ع بورات ال راضلاتلدط لالباعهوت 
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درةة عطبلق معلمات رراض انلفال يت فت 1022مصطفف. جل  نا تت  لمال  .2
ر الة ماةستل ت كللة العلو  الت بورةت ةامعة  دولة ال ور  لعناص  التعلم النشطت

 الش ق انو ط للدرا ات العللات انردنت  مان

ل اللا معالجة المعلومات و ظاتها ف 1000البدرانت  بد العه ل لفتة  دا  ج .1
ر الة دكتوراهت كللة الت بلةت  لم النف   للبة الجامعةت بِّ مال الشخصلة لدط

 الت بو ت الجامعة المستنص رةت ب داد.

ت  مان: دار المسل ل للنش  والتوترع 2ت لالتعلم النشطفت 1002بدر ت ك رمان. ج .2

 والطبا ة

لث  ا تخدا  مواع اائم  لف الجلٍّ ال ا ت مو ف. 1021البلوطت م مد  لف  ورلم ج .9
عنملة مهارات التعلم ا ل ت و ت  لدط معلمت الم  لة المتو طة الورا يت 

ت ر الة دكتوراهت ةامعة القاه لت بالممل ة الع بلة السعودرة واعجاهاعهم   وه

 كللة الدرا ات العللا للت بلة.

لث  اطتظا  مط التدورو ا ل ت و ت  يت فت1022الجملد تل مد يهد ة ربلع. ج .20
ت ط لظ  الم  لة المتو طة بمنه  ال راضلاتعنملة الت صلٍّ المع يت لد

 ر الة ماةستل ت معهد الدرا ات العللا الت بورة, ةامعة الملك  بد الععرع.

يعالل ة التعلم المع و  القائم  لف التدورو فت1021 سوت  بلٍّ السلد مجمد.ج .22
الم ئت يت عنملة مهارات عصملم ارطتبارات ا ل ت و ل ة لدط ل ،ال هل ة 

ت درا ات   بلة يت الت بلة و لم النف ت السعودرة تع بجامعة ل  الق ط التدرر 

 .212-221ت22

.دربو و للطبا ة و 1.لالشامٍّ يت مهارات التف ل ف.1022 سلوت ثائ .ج .21

 والنش  والتوترع.  مان. الممل ة اررد لة الها ملة

 ف:    ح كامٍّ لط رقة التعلم النشط ت  1001ال سلوت  بد هللا  علد .ج  .21

 متاح يت: 

21. http://www.aloyun.com 

ف. عصملم   ا  ععللمت رل ت و ت  اائم  لف 1009ال لفاو ت وللد  الم م مد. ج .21

ويا للته يت عنملة الت صلٍّ المع يت والتف ل   150بع  عطبلقات الورا 

مجلة ع نولوةلا التعللمت  اربت ار  وارعجاه   و ا تخدامه لدط لظ  ع نولوةلا
 .212-21ت 1ت ع29ت م التعللم

  وع ر شال مواع ل للة الت بلة ان ا لة ف.  1022ال مودت  هظل داود. ج .22
ت درا ات   بلة يت الم تبات  150بال ور  ا تمادا  لف عطبلقات العن بوعلة

 .10-12ت 2تع22و لم المعلوماتت مص ت م 

المدو ات ف. 1002ت  لطا ة بن  مسا د جالخللفةت هند بن   للمان  الفهد .21
. وراة مقدمة رلف الندول الولنلة انولف لتقنلة المعلوماتت الع بلة ال ا وبلة

 ال راضت الممل ة الع بلة السعودرة.

ف. لث  ا ت اعلجلة عدورو المظ  ات يت ع سلو 1022الخمارسةت اراد م مد ج .22

مجلة اع اد امعة  ائٍّ. ار تلعا  السما ت لدط لظ  كللة الت بلة يت ة
    110-221. ص ص الجامعات الع بلة

http://www.aloyun.com/
http://www.aloyun.com/
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ال مبلوع  التعللمت وع نولوةلا الو ائط ف. 1021طمل ت م مد  طلة. ج .29
 . القاه ل: دار الس ا  للنش  والتوترع.المتعددل

ان : دار  ل ولوةلة ا بداع والشخصلةف ت 1002الداه  ت صالح ج .10 ت ْ ما

 صفال للنش  والتوترع

فتاعجاهات لالبات ةامعة للبة   و ا تخدا  1021ال  للتت ع  رد. ج .12

مجلة المدو ات التعللملة ا ل ت و ل ة يت ععلم مق ر مهارات ال لال الجامعلةت 
 2191  -2121ت 2تع12تم ةامعة النجاح لاب اثجالعلو  ا  سا لةف

-فتلث  اطتظا  مط التترلظت جي درة1020تكتت م ول تكت عويلق. ج .11

هجلوف ب  الورا يت عنملة الت صلٍّ المع يت والتف ل  النااد وارعجاه -شاركلةع

-229ت 1ت ع10تم مجلة ع نولوةلا التعللم  وها لدط لظ  ع نولوةلا التعللمت 

111 

لث  اطتظا  مط عقدرم اصص انلفال فت1022 المت  بد ال  مو ل مد. ج .11
. المؤعم  العلمت و ععلم ال مبلوع التعللملة التفا للة يت عنملة دايعلة انلفال   

السابع للجمعلة الع بلة لت نولوةلا الت بلة جالتعلم ا ل ت و ت  وع درات الشعو  

 .112 -111ت  1مص ت م  -الع بلة:  مجتمعات التعلم التفا للة 

فت ا تخدا  التدورو الم ئت القائم  لف 1021 المت  هلة المتولت رب اهلم. ج .11

يت عنملة التف ل  ا رجابت لطظ  ع نولوةلا التعللم الجدد  ار فوة ايلك ولث ه

 120-111ت 11ت درا ات وب وثت مص ت ع مجلة ع نولوةلا الت بلةت

 عادلت ةودت ل مد  يوت   قلٍّ  مجد  تامٍّ  ةمللة ل تلة  هدط لبو  .11

ت انردن: دار الش وق التعلم النشط بلو الن  رة والتطبلق ف:  1002ج   او .

 توترعللنش  وال

معجم المصطل ات الت بورة ف.1001  اعهت  سو والنجارت ترنا.ج .12
 ت الدار المص رة اللبنا لةت القاه ل2ت لوالنفسلة

ف. يعالل ة ا تخدا  بع  ا ت اعلجلات التعلم 1021الش بلنتت داللا يوت . ج .11

النشط يت عدرر  الدرا ات ارةتما لة يت ترادل الت صلٍّ وعنملة مهارات 

مجلة وات الج  ايلة وارعجاه لدط عظملت الصو انول ا  داد . ا تخدا  اند
 .121 -191ت 1ع  11مص ت م ت  -كللة الت بلة با   ندررة

ف. يعاللة ب  ام  اائم  لف 1022الشم  ت  مد م مد لاه  واوان ضلدان. ج .12

التعلم النشط يت عنملة الت صلٍّ الدرا ت وال فالل ارةتما لة لدط  لنة مو 

المعاالو ذهنلا القابللو للتعلم يت مدار  الت بلة الف  رة بدولة ال ور  .  انلفال

ت.متاح يت: 220ت ع. 11. م . مجلة درا ات الخلل  والجعر ل الع بلة

http://search.shamaa.org/ 

لات التعلم ف. لث  التدررا  لف بع  ا ت اعلج1022الشم  ت ترنا  سو. ج .19

النشط يت عنملة المهارات التدررسلة لدط الطالبات المعلمات يت كللة الت بلة 

العلو   -مجلة ةامعة ا ما  م مد بو  عود ا  ظملةللبنات ةامعة  ائٍّ. 

 .111 -229ت 10السعودرةت ع -ا  سا لة وارةتما لة

http://search.shamaa.org/
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ف اعجاهات المعلملو 1020الشناقت اسلم م مدت دومتت  سو  لف ل مدج .10

مجلة والطلبة   و ا تخدا  التعلم ا ل ت و ت  يت المدار  ال ا ورة انرد لةت 
 .1-2تالعدد12تالمجلدةامعة دمشق

.دار  ايظ للنش  1.لمهارات ارعصالف.2111الشه  ت  وح ر ت.ج .12

 ودرةوالتوترع .ةدل. الممل ة الع بلة السع

فت  مطان للتفا ٍّ جالمتعامو/ الظمتعاموف يت 1022 لمتت  ادر  علد  لت. ج .11

ببل ات التعلم  Peer feedbackا ت اعلجلة للت ترة ال اةعة بلو انا ان 

مجلة ا ل ت و ت  ولث ها  لف الت صلٍّ والدايعلة   و التعلم وارعجاه   وها. 
 .921 -211ت 1ت  21مص ت ع -الب ح العلمت يت الت بلة

التف ل  ف.1022 ام ت لارق  بد ال  وا والمص  ت ارها   لسف.ج .11
.المجمو ة الع بلة للتدررا والنش ت 2.لا ت اعلجلته-مهاراعه-البص  :مفهومه

 القاه لت مص 

الخ ائط التهنلة ومهارات التعلم: ل رقك ف.1022 ام ت لارق  بدال  وا.ج .11
  بلة للتدررا والنش ت القاه لت مص . المجمو ة الع1.لالف بنال اري ار التكلة

فت يعالل ة ا تخدا  المدو ات ا ل ت و ل ة يت ع قلق 1021 بد البا طت  سلو.ج .11

النمو المهنت وعنملة ارعجاه   و المدو ات لدط لظ  الدرا ات ارةتما لة 

 .112-111ت 2تع1ت   1تم مجلة ةامعة للبة للعلو  الت بورةب للة الت بلة. 

فتلث  عصملم ا ت اعلجلة للتعلم 1022 بد الععرع للبة. ج  بد ال ملدت .12

ا ل ت و ت  اائمة  لف التوللو بلو ل اللا التعلم النشط  ب  الورا ومهارات 

التن لم التاعت للتعلم  لف كٍّ مو الت صلٍّ وا ت اعلجلات التعلم ا ل ت و ت  

 -لة بالمنصورلمجلة كللة الت بالمن م ذاعلا وعنملة مهارات التف ل  التِّملت. 

 .122 -119ت 1ت   11مص ت ع 

فتالقدرل  لف 1009 بد ال اتقت  د  صب   و  لٍّت طللٍّ  اص .ج .11

مجلة كللة الت بلة ان ا لة المتاك ل الجلدل لدط للبة كللة الت بلة/ةامعة بابٍّت 
ت  دد طاص/المؤعم  العلمت السنو  ال ا ت ل للة الت بلة ان ا لة /ةامعة بابٍّ

1/1/1002 

يعالل ة ا تخدا  ا ت اعلجلتلو يت التعلم فت 1021بد الوا دت اب اهلم عويلق.ج  .12
النشط  لف عنملة مهارات ال  م الهند ت يت مادل الت نولوةلا لدط لالبات 

ت ر الة ماةستل  ت كللة الت بلةت الجامعة ا  ظملة: الصو التا ع ان ا ت 

 غعل.

بع  ا ت اعلجلات التعلم النشط  ف. يعاللة ا تدا 1001 بد الوها ت يالمة. ج .19

يت ع صلٍّ العلو  وعنملة بع  مهارات التعلم مدط ال لال والملول العلملة لدط 

 .221 -211ت1تع2ت م مجلة الت بلة العمللةعظملت الصو الخام  اربتدائت. 

ف. عش ٍّ البنلة المع يلة للمتعلم مو من ور بنائت 1022 قللةت رر ت. ج .10

 .21-21ف, 1ج2, مجلة ل سنة للب وث و الدرا اتالصفلة.  مع يت لتفعلٍّ ا دارل



  1029لسنة   اذاروالسبعون .  سابع............. العدد ال............مجلة الفتح ............................................. 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq    

 

-111- 
 

ف. اعجاهات مدر ات ومدر ت الواد 1002 لوانت را لوت و مدت ررمانج .12

ةلة  لو  المختلفة   و الت بلة ال راضلة عبعاًّ ل جم الممار ة ال راضلةت ب دادت  
 221 -211فت 2ت المجلدج1ت عالت بلة ال راضلة

فارعجاه   و ع نولوةلا 1021 ف صق ج وضت  علد منل ت و ل ت مو .11

التعللم  و بعد و ظاته ببع  المت ل ات لدط للبة الدرا ات العللا يت الجامعة 

المجلد التا ع  ش ت  مجلة ةامعة اناصف ج لسلة العلو  ا  سا لةفالفلسطلنلةت 

 .112 -129العدد انولتص

. يعالل ة التعلم ف1020 لادت يؤاد ر ما لٍّت وصال ةت را    بد ال  مو. ج .11

المدم  والدايعلة   و المع ية يت عنملة مهارات ا تخدا  ب ام  الو ائط الفائقة 

مجلة ةامعة الشاراة للعلو  ور تاةها لدط للبة اسم الت نولوةلا بجامعة اناصف. 
 .21 -19ت1ع 1ا ماراتت م   -ا  سا لة وارةتما لة

نلات الت بورة ولهملتها يت ور مفهو  التقف عط2921غعاو ت م مد ذربان ج .11
ت ب وث ودرا ات المؤعم  الت بو  السابع  ش  جالتقنلات الن ا  الت بو 

الت بورة ودورها يت عطور  العمللة الت بورةفت ةمعلة المعلملو ال ورتلةت 

 ال ور .

لث  عوالو ا ت اعلجلتلو للتعلم النشط فت 1021ال لبانت  اعم طالد صالح.ج .11
ت ر الة هم الق ائت لدط علملتات الصو ال ابع ان ا تيت عنملة مهارات الف

 ماةستل ت كللة الت بلةت الجامعة ا  ظملةت غعل

يعالل ة ا ت اعلجلة عوللفله ععللملة اائمة  لف فت 1002ي يورهت م مود. ج .12
التعلم النشط يت ع صلٍّ النقد اندبت وعنملة المفاهلم الص يلة لدط للبة الم  لة 

ت ر الة دكتوراه ت ةامعة  مان الع بلة لدرا ات العللات دنال ا ورة يت انر

 انردن.

 لم النف  الت بو :    ل ف 1001اطامتت رو وت و د ت  بد ال  موج .11
 ت  مان : دار الف  معاص ل

فت يعالل ة ا تخدا  بع  لدوات الجلٍّ ال ا ت مو 1021كابلتت لظل  سو.ج .12

ف و مط التخصص للمتعلملو يت عنملة مهارات التعلم النشط  ب  051الوراج

ان ت    والدايعلة   و التعلم لدط لظ  ولالبات الدرا ات العللا ب للة الت بلة 

بلة للب وث الت بورة والنفسلة مجلة الت ةامعة للبة بالممل ة الع بلة السعودرةت 
 .191-122ت 211تع 2تكللة الت بلة تةامعة انته ت  وارةتما لة

فتمستوط مهارات التعلم النشط لدط 1022ال ل مت  مد م ضت رب اهلم.ج .19

مجلة معلمت الت بلة ا  ظملة يت الم  لة اربتدائلة يت مدرنة م ة الم  مة ت
 .211-201ت 11ت ع 2ت كللة الت بلة

يعالل ة ب  ام  عدرربت مقت ح  لف فت 1020لمال تت  بد الملك مسف .جا .10
ركسا  معلمت ال راضلات بع  مهارات التعلم النشط و لف ع صلٍّ واعجاهات 

 ت ر الة دكتوراه ت كللة الت بلةت ةامعة ل  الق ط.لظبهم   و ال راضلات

تعلم النشط ف. يعاللة ب  ام  عدرربت اائم  لف ال1021م مدت ب لنة م مود. ج .12

يت اندال التدررست للطالبات معلمات الل ة الع بلة بالف اة ال ال ة ب للة الت بلة 
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ةامعة  ق الت ولث ه يت عنملة بع  المهارات الل ورة لدط لالبات الصو 

 .202 -21ت11مص ت ع  -مجلة كللة الت بلة با  ما لللةانول المتو طت 

ف. 1022م ي  يت ت رراض. ج مصطففت ل مد السلد  بد ال ملد  لملوت .11

يعالل ة ب  ام  عدرربت مقت ح اائم  لف بع  ا ت اعلجلات التعلم النشط يت 

اكتسا  وا تخدا : مهارات التخطلط للتدرر  لدط معلمت وموةهت ال راضلات 

 .221 -22ت2ع 11مص ت م   -مجلة كللة الت بلة بِّ لولبالمنلا. 

دو ة رل ت و ل ة  لف الت صلٍّ يت يعالل ة مفت1022النجارت  سو  بد هللا.ج .11
مق ر عقنلات التدرر  وارعجاه   وها لدط للبة كللة الت بلة يت ةامعة اناصف 

 121 - 121ت2ت المل ق11تدرا ات العلو  الت بورةتم  ب عل

ت القاه ل: دار الف   المدطٍّ يت عدرر  العلو ف. 1001النجد ت ل مدت ج .11

 الع بت.
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