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ممخص البحث
ىدف البحث الحالي إلى التعرف عمى أسباب عزوف بعض المعممين عن تطبيق دور
التعمم النشط خبلل عممية التدريس وتقديم بعض المقترحات التي يمكن أن تساعد في عممية
التدريس والكشف عمى استراتيجيات التعمم النشط المناسبة خبلل عممية التدريس واستخدم الباحث
المنيج الوصفي التحميمي وتكونت عينة البحث من عدد( )02من المعممين ،اختيروا بطريقة

عشوائية من المدارس التابعة لتعميم محافظة الدوادمي والستقصاء أىداف البحث قام الباحث
بإعداد أداة البحث االستبانة بغرض الوصل إلى نتائج البحث ومن ثم مناقشتيا وتفسيرىا وتقديم
المقترحات والتوصيات
الكممات المفتاحية :التعمم النشط – التدريس
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المقدمة:
ظير مصطمح التعمم النشط في السنوات األخيرة من القرن العشرين وتزايد االىتمام بو
مع بدايات القرن الحادي والعشرين ،وكان لعصر الثورة المعرفية دو ار رئيسيا في دعم التعمم
النشط كأحد االتجاىات التربوية والنفسية المعاصرة ذات التأثير اإليجابي الكبير عمى عممية
التعمم ،واالنتقال من دور المعمم كناقل لممعمومات والمعارف إلى موجو ومرشد وميسر في تعميم
الطالب .فالمعمم ىو الحامل الحاسم في مدى فاعمية عممية التدريس ،وعمى الرغم من كل
المستحدثات الجديدة التي زخر بيا الفكر التربوي وما تقدمو التكنولوجيا المعاصرة من مبتكرات
تستيدف تيسير العممية التعميمية إال أن المعمم ما يزال وسيظل العامل الرئيس في ىذا المجال،
إذ أنو ىو الذي ينظم الخبرات ويديرىا وينفذىا في اتجاه األىداف المحددة لكل منيا ،ولم يعد
دوره يقتصر عمى تزويد المتعمم بمختمف أنواع المعرفة وحشوىا في ذاكرتو فحسب بل أصبح
موجيا ومرشدا وميس ار إلكساب المتعمم الميارات والخبرات والعادات وتنمية الميول واالتجاىات
والقيم التي تعمل عمى تغيير سموكو نحو األفضل وتبني شخصيتو بصورة متكاممة(.)1
ولعل اليدف األول من إعداد المعمم ىو مساعدتة عمى امتبلك الكفايات المينية البلزمة
لممارسة أدواره بدرجة عالية من الفاعمية ،كما أن عدم توافر المعمم المؤىل قد يؤدي إلى تراجع
نتاجات التعمم ،وخاصة وأن واقعنا يشيد تطو ار عمميا وتكنولوجيا متسارعا حيث نممس ىذا
التطور والتغير في جميع مسارات الحياة وعمى جميع األصعدة وال سميا في مجال التعميم بصفة
خاصة .ومع تطور المناىج الحديثة وأساليبيا وطرقيا والتي يتوجب عمى المعمم ان ينتقل بالتعمم
من الصورة المعتادة إلى ما يعرف بالتعمم النشط والذي يعتمد عمى إيجابية المتعمم في الموقف
التعميمي وعمى األنشطة التفاعمية فإن إىمال التعمم النشط وعدم تفعيل دوره من المشاكل
التعميمية التي تواجو قائدوا وقائدات المدارس وكذلك مشرفي ومشرفات المناىج ،ومن خبلل
خبرتي القيادية ومتابعتي الفنية لممعممين وجدنا أن ىناك مجموعة من المعممين ال يقومون بتفعيل
دور التعمم النشط ويمجؤون إلى استخدام طرق التعمم المعتاد وييممون التعمم النشط.

()1

السويجي ،فيد  ،فعالية استخدام استراتيجيات التعمم النشط في تنمية الكفايات المينية لدي الطبلب المعممين شعبة الرياضيات
بكمية التربية األساسية بدولة الكويت ،مجمة كمية التربية ،جامعة طنطا – كمية التربية ،القاىرة0215( ،م).
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مشكمة البحث:
إن نجاح العممية التربوية ال يتم بمنأى عن إصبلح المعمم ،ألنو يمثل حجر الزاوية
ومحور العممية التربوية وقائدىا المنفذ في أي نظام تربوي ،وعميو أصبحت الحاجة ممحة إلى رفع
مستواه كي يتمكن من القيام بدوره عمى أكمل وجو ،ومن خبلل متابعتي لممعممين ومناقشتيم تم
التواصل إلى األسباب التي دفعتيم لمعزوف عن تطبيق دور التعمم النشط خبلل عممية التدريس.
ومن خبلل الطرح السابق تتمحور مشكمة البحث في التعرف عمى التساؤل الرئيس التالي:
ما أسباب عزوف بعض المعممين عن تطبيق دور التعمم النشط خالل عممية التدريس؟

ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 -1ما استراتيجيات التعمم النشط المناسبة خبلل عممية التدريس؟
 -0ما أىمية تطبيق دور التعميم النشط خبلل عممية التدريس؟
 -3ما درجة ممارسة بعض المعممين لعناصر التعمم النشط خبلل عممية التدريس؟
 -4ما أسباب عزوف بعض المعممين عن تطبيق دور التعمم النشط خبلل عممية التدريس والتقدم
ببعض المقترحات التي يمكن أن تساعد في عممية التدريس؟

أهداف البحث:
 -1التعرف عمى استراتيجيات التعمم النشط المناسبة خبلل عممية التدريس.
 -0توضيح أىمية تطبيق دور التعميم النشط خبلل عممية التدريس.
 -3التعرف عمى درجة ممارسة بعض المعممين لعناصر التعمم النشط خبلل عممية التدريس.

 -4التعرف عمى أسباب عزوف بعض المعممين عن تطبيق دور التعمم النشط خبلل عممية
التدريس والتقدم ببعض المقترحات التي يمكن أن تساعد في عممية التدريس.

أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث في النقاط التالية:
 -1الحاجة إلى تطوير نوعية التعميم لدى المعممين في ضوء استراتيجيات التعمم النشط.
 -0إمكانية التوصل إلى نتائج تكمن فائدتيا في رفع مستوى أداء المعممين.

 -3يمكن االستفادة من نتائج ىذا البحث بالمؤسسات التعميمية في تطوير برامج إعداد المعممين.

 -4قد يفتح ىذا البحث مجاال أمام باحثين آخرين ألبحاث تربوية أخرى ومحاولة تناول كفايات لم
يتناوليا ىذا البحث.
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منهج البحث:
بناء عمى طبيعة البحث واألىداف التي يسعى لتحقيقيا ،حيث تعتمد عمى محاولة الكشف عنعزوف بعض المعممين عن تطبيق دور التعمم النشط خبلل عممية التدريس ،فقد اعتمد الباحث
في ىذا البحث عمى المنيج الوصف يكونو أكثر مبلءمة لمثل ىذا النوع من البحوث ،والذي
يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما توجد في الواقع وييتم بوصفيا وصفا دقيقا ويعبر عنيا تعبي ار
كيفيا وكميا.
كماال يكتفي ىذا المنيج عند جمع المعمومات المتعمقة بالظاىرة من أجل استقصاء مظاىرىاوعبلقاتيا المختمفة ،بل يتعداه إلى التحميل والربط والتفسير لموصول إلى استنتاجات يبني عمييا
التصور المقترح بحيث يزيد بيا رصيد المعرفة عن الموضوع.

حدود البحث:
الحدود المكانية :تعميم محافظة الدوادمي
الحدود الموضوعية :يقتصر ىذا البحث عمى دراسة عزوف بعض المعممين عن تطبيق دور
التعمم النشط خبلل عممية التدريس.
الحدود الزمانية :العام الدراسي 1442 /1439ىـ.

مجتمع وعينة الدراسة:
يتكون مجتمع البحث من بعض المعممين ،وعددىم ( )02وتم اختيار عينة البحث بطريقة
عشوائية من المدارس التابعة لتعميم محافظة الدوادمي وىي تبنى عمى أساس االختيار من خبلل
خبرة الباحث ومعرفتو بأن ىذه المفردة أو تمك عمى أساس أنيا مجتمع البحث وتحقيق أغراضيا.

األدبيات والدراسات السابقة:
دراسة :الزامل (0211م) بعنوان" :وجيات نظر معممي المرحمة األساسية الدنيا ومعمماتيا
في مدارس وكالة الغوث الدولية نحو ممارساتيم التعمم النشط بعناصره المختمفة في محافظتي رام
اهلل ونابمس "ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى وجيات نظر معممي المرحمة األساسية الدنيا
ومعمماتيا في مدارس وكالة الغوث الدولية نحو ممارساتيم التعمم النشط بعناصره المختمفة في
محافظتي رام اهلل ونابمس ،وتكونت عينة الدراسة من ( )75معمما ومعممة .وأظيرت النتائج وجود
فروق ذات داللة إحصائية في وجيات نظر معممي المرحمة األساسية الدنيا ومعمماتيا في
مدارس وكالة الغوث الدولية لصالح المعممات االناث ،مع عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
في وجيات نظر المعممين الذكور عينة الدراسة نحو ممارستيم التعمم النشط تبعا لمتغير المؤىل
العممي والمحافظة وعدد سنوات الخبرة ،والصف الذي يدرسو.
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دراسة :سعادة وأشكناني (0213م) بعنوان :درجة تطبيق معممات رياض األطفال في
دولة الكويت لعناصر التعمم النشط" ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى درجة تطبيق معممات رياض
األطفال في دولة الكويت لعناصر التعمم النشط .وقد تم اختيار عينة مقصودة من معممات
رياض األطفال بمغ عددىا ( )052معممة .وقد أسفرت الدراسة أن درجة تطبيق عناصر التعمم
النشط من قبل معممات رياض األطفال في دولة الكويت بدرجة مرتفعة عمى جميع العناصر،
وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في درجة تطبيق معممات رياض األطفال لعناصر التعمم
النشط في دولة الكويت تبعا الختبلف المؤىل العممي ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية لدرجة
تطبيق معممات رياض األطفال في دولة الكويت لمجال عناصر التعمم النشط (القراءة الكتابة)
تبعا لمتغير سنوات الخبرة ،وكذلك عمى الدرجة الكمية لجميع مجاالت عناصر التعمم النشط
لصالح ثبلث سنوات فأقل من الخبرة.
دراسة  :اكيماساالكو  ،افيوما ايزي 0213أثر التعمم التعاوني عمى معرفة واتجاىات
طبلب المرحمة اإلعدادية نحو مفاىيم التعميم المتعدد الثقافات في مادة الدراسات االجتماعية
ىدفت الدراسة إلى اختبار أثر التعمم التعاوني مقارنة بالتعمم التقميدي في تعميم مفاىيم التعدد
الثقافي في مادة الدراسات االجتماعية طمبة المرحمة اإلعدادية مثل االنفتاح وقضايا العولمة
وأسفرت الدراسة بتقبل االختبلفات الثقافية بالتعمم التعاوني عنو بالتعمم التقميدي وذلك باختبار
المعرفة المكتسبة واتجاىات الطبلب نحو المادة.

مصطمحات البحث:
التعمم النشط:
يعرف بأنو عبارة عن طريقة تعمم وتعميم ،حيث يشارك الطبلب في األنشطة والتمارين
بفاعمية كبيرة ،من خبلل بيئة تعميمية غنية ومتنوعة ،مع وجود معمم يشجعيم عمى تحمل

مسؤولية تعمم أنفسيم تحت إشرافو ،ويدفعيم إلى تحقيق األىداف المرغوبة لممنيج(.)1

()1ابن ياسين ،ثنا ء محمد أحمد ،استراتيجيات التعمم النشط وتنمية عمميات العمم :األىمية والمعوقات من وجية نظر معممات
العموم ،دراسات عربية في التربية وعمم النفس ،رابطة التربويين العرب0213( ،م).
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اإلطار النظري

أوال  :مفهوم التعمم النشط:

يشيد العالم منذ عدة عقود تقدما متسارعا في مختمف الجوانب التي تمس حياة
االنسان .وقد انبثق عن ىذا التقدم طفرة معرفية ىائمة غير مسبوقة في تاريخ البشرية ،وبالرغم
من التطورات المعرفية والتقنية التي يزخر بيا العالم في ىذه األيام ،إال أن المبلحظ من قبل
جميرة العمماء والباحثين في مجال التربية والتعميم ،أن الممارسات الحقيقية في غرفة الصف ،لم
يط أر عمييا الكثير من التقدم باتجاه االبتعاد عن األساليب التعميمية التقميدية التي يكون محورىا
المعمم معظم الوقت ،وما زال الطمبة يكتفون بدور سمبي ينحصر في االستماع وتدوين المعمومات
وحفظيا واعادة إنتاجيا ،عندما يطمب ذلك.
ويعرف التعميم النشط بأنو فمسفة تربوية تعتمد عمى إيجابية المتعمم في الموقف
التعميمي التعممي ،وتتضمن عددا من الممارسات التربوية واإلجراءات التدريسية التي تؤدي إلى
تفعي ل دور المتعمم ،بحيث يتم التعمم من خبلل العمل والبحث والتجريب ،ومن ثم يتوصل المتعمم
لممعمومة عن طريق االعتماد عمى نفسو ،وكذلك اكتساب الميارات ،وتكوين القيم واالتجاىات،
فيو ال يركز عمى الحفظ والتمقين وانما عمى تنمية التفكير والقدرة عمى حل المشكبلت وعمى
العمل الجماعي والتعمم التعاوني .ومن ىنا فالتركيز في التعمم النشط ال يكون عمى اكتساب
المعمومات ،وانما عمى األسموب الذي يؤدي إلى اكتساب الطالب لممعمومات والميارات
والقيم المرغوب فييا .فالتعمم النشط ىو تعمم قائم عمى األنشطة المختمفة التي يمارسيا
المتعمم ،والتي ينتج عنيا أنماط سموك تعتمد عمى مشاركة المتعمم الفاعمة واإليجابية في الموقف
التعميمي التعممي(.)1
وعرفو سعادة وآخرون ()0211بأنو" :عبارة عن طريقة تعمم وطريقة تعميم في آن واحد،
حيث يشارك الطمبة في األنشطة والتمارين والمشاريع بفاعمية كبيرة ،من خبلل بيئة تعميمية غنية
متنوعة ،تسمح ليم باإلصغاء اإليجابي ،والحوار البناء ،والمناقشة الثرية والتفكير الواعي،
والتحميل السميم ،والتأمل العميق لكل ما تتم قراءتو أو كتابتو أو طرحو من مادة دراسية ،أو أمور،
أو قضايا ،أو آراء ،بين بعضيم بعضا ،مع وجود معمم يشجعيم عمى تحمل مسؤولية تعميم
أنفسيم بأنفسيم تحت إشرافو الدقيق ،ويدفعيم إلى تحقيق األىداف الطموحة لممنيج المدرسي،
والتي تركز عمى بناء الشخصية المتكاممة واإلبداعية لمطالب(.)0
()1

الرشيدي،دالل محمد ،درجة ممارسة معممي المرحمة االبتدائية في دولة الكويت لعناصر التعمم النشط من وجية نظر

()0

سعادة ،وآخرون ،التعمم النشط بين النظرية والتطبيق ،الطبعة الثانية ،عمان :دار الشروق لمنشر والتوزيع.)0211( ،

الموجيين والمديرين ،رسالة ماجستير :جامعةالشرق األوسط ،األردن.)0215( ،
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وعرفو العالول ( )0210بأنو" :طريقة التعمم التي تتيح لطمبة الصف الفرصة لمتفاعل،

بالمشاركة في تنفيذ األنشطة التي تشجعيم عمى التفكير ،والمناقشة ،وابداء الرأي ،واإلصغاء
الجيد ،والقيام باألعمال الكتابية ،والتعاون مع اآلخرين ،ويتحمل الطمبة المسؤولية في التعمم ،من

خبلل بيئة تعميمية تشجع عمى البحث عن المعمومات من خبلل مجموعة من األنشطة الفردية

أو الجماعية"(.)1

ثانيا  :أهمية التعمم النشط خالل عممية التدريس:
تبرز أىمية التعمم النشط في عممية التدريس من خبلل تركيزه عمى المتعمم وجعمو

مشاركا أكثر نشاطا وحيوية في المناقشة الصفية ،كما أنو يركز عمى موقع المتعمم خبلل عممية
التعمم .وفي ىذا النوع من التعمم يمنح الطالب حق االختيار ،ويتوقع منو المزيد من المبادرة

الذاتية ،حيث يعمل المعمم كمدرب وموجو لمتعمم ،بدال من أن يكون ناقبل لممعرفة .وىنا تكون

العبلقة بين المعمم والطالب تعاونية ،من خبلل اشتراكيما معا في تحمل مسئولية التعمم ،مع
التأكيد عمى أىمية السماح لمطالب بأن يتولى قد ار من التنظيم والضبط لتجارب تعممو الشخصية.

وتتعدد أهمية التعمم النشط خالل عممية التدريس في النقاط التالية(:)0
-

تشجيع التعمم المستدام والتعمم العميق ،وليس مجرد اكتساب الحقائق.
تعزيز مستويات التفكير العميا.
تقديم مجموعة واسعة من فرص التعمم.
توفير استم اررية التعمم في مواضيع مختمفة.
السماح لمطمبة بالعمل بشكل تعاوني عمى الميام المعقدة والمفتوحة.
تشجيع الطمبة عمى تحمل مسؤولية أكبر في العممية التعميمية التعممية – إذ عمييم العمل
لتحقيق النجاح.
تشجيع الطمبة عمى مراقبة العممية التعميمية والتعميمية الخاصة بيم واكتشاف ما يفعمونو وال
يفيمونو.
مساعدة الطمبة عمى بناء الكفاءات مثل :حل مشكبلت التفكير الناقد ،والتواصل ،وكذلك
معرفة المحتوى.

()1

العالول ،رنا فتحي ،أثر توظيف بعض استراتيجيات الت عمم النشط في تنمية ميارات حل المسألة الرياضية لدى طالبات الصف

()0

اليونسكو ،التعمم النشط ،دليل استراتيجيات التعمم النشط ،باريس :مطابع اليونسكو.)0210( ،

-

الرابع األساسي بمحافظة غزة ،رسالة ماجستير غير منشورة :جامعة األزىر :فمسطين.)0210( ،
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 التمشي مع أساليب التعمم المتنوعة والذكاءات المتعددة التي قد ال تجد مكانا مع طرقالمحاضرة التقميدية.
 إثارة اىتمام المتعمم بالموضوع وزيادة دافعيتو. جعل التعمم متعة وبيجة. تنمية الثقة بالنفس والقدرة عمى التعبير عن الرأي.يتضح مما سبق أن التعمم تبرز أىميتو من خبلل ما يحققو من اندماج لمطمبة أثناء
التعمم .ويحفز الطمبة عمى كثرة اإلنتاج وتنوعو .وينمي العبلقات االجتماعية بينيم .ويدعم الثقة
بالنفس والقدرة عمى التعبير عن الرأي .وينمي الرغبة في التفكير والبحث لدى الطمبة لموصول
إلى التعمم لئلتقان ،ويمكن من خبللو اكتشاف ميول الطبلب واشباع حاجاتيم ويييئ لممتعممين
مواقف تعميمية حية وذات فعالية.

ثالثا  :ممارسة بعض المعممين لعناصر التعمم النشط خالل عممية التدريس:
لقد أشار المربون إلى أربعة عناصر ميمة تمثل الدعائم األساسية الستراتيجيات التعمم
النشط ،تتمثل في :الحديث واإلصغاء ،والقراءة ،والكتابة ،والتفكير والتأمل .وعناصر التعمم النشط
ىذه تكفل في الغالب الظروف وتنمييا لممتعمم بإعطائو فرصة لممشاركة ،سواء في األنشطة ،أو
المشاركة مع المعمم ،أو مع زمبلئو ،أو مع المواد التعميمية .وتسيم المشاركة الفعالة لممتعمم في
تكوين بنية عقمية جيده تساعده في فيم العالم من حولو ،وتعمل عمى تكوين ثروة معرفية تفيده

في المستقبل(.)1

وتؤدي عناصر التعمم النشط دو ار ميما في تحقيق األىداف التعميمية ،واالرتقاء
بميارات الطمبة في حل المشكبلت التي تواجييم ،وتساعد المتعمم في تحقيق وظيفة المعرفة
بتطبيق ما تم اكتسابو من معرفة وميارات في حياتيم اليومية ،بحيث يتمكن المتعمم من الحوار
والنقاش وطرح األسئمة وتقبل آراء اآلخرين واستيعابيا عمى الرغم من اختبلفيا مع آرائو.
وممارسة بعض المعممين لعناصر التعمم النشط األربعة تتطمب أنشطة متعددة ومتنوعة لتمكن
الطالب من ممارستيا .وتتمثل ىذه العناصر في االتي:
()1

سعادة ،وأشكناني ،وآخرون ،درجة تطبيق معممات رياض األطفال لعناصر التعمم النشط في دولة الكويت ،مجمة دراسات،

العموم التربوية ،المجمد ( ،)42ممحق (.)0213( ،)4
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 الحديث واإلصغاء :وفي ظل ما نعيش بو في عصر الصراعات ،وعصر التشابك في اآلراءوالمشكبلت ،فضبل عن األجواء الديمقراطية التي أفرزتيا حركات الربيع العربي ،وما
صاحبيا من قضايا ومشكبلت واختبلفات في اآلراء وحرية التعبير ،األمر الذي يجعل ميارة
الحديث واإلصغاء من أبرز الميارات الحياتية التي يجب عمى المعممين القيام بيا خبلل
عممية التدريس .وىذا ال يتحقق إال بتوفير بيئة تعميمية تعممية آمنة ،تتضمن العديد من
األساليب واألنشطة ،التي من شأنيا االنتقال إلى التعمم النشط ،الذي يحمل في طياتو العديد
من اإليجابيات ،ويحقق أىدافا متنوعة تدعم نتاجات التعمم وشخصية الطالب.
 الكتابة :لممعممين دور كبير في تعمم الطالب من خبلليم كفاياتو المينية والشخصيةوالمعرفية واالجتماعية .لذا يعد األساس في جعل الطالب محبا لممدرسة أو كارىا ليا عمى
نحو عام ،والصف عمى نحو خاص .كما أن الستراتيجيات التدريس المعتمدة دورىا في
جعمو يكتسب الميارات األكاديمية األساسية ،وخاصة الكتابة .فالمعمم يجب أن يمتمك
الميارة الكافية الختيار استراتيجية التدريس وتطبيقيا بما يتناسب مع الموقف التعميمي
وقدرات الطالب وامكاناتو ،األمر الذي يؤدي إلى تفاعمو معو.
 القراءة :تعد القراءة المصدر األساس لتعمم الطالب ،وعمى المعممين أن يشجعوا طبلبيمدوما عمى القراءة الفاحصة لمطمبة ،وينمي قدراتيم عمى المبلحظة الدقيقة لمرسوم
والمعطيات ،وأال يتسرع ىو في إصدار األحكام الصائبة واألحكام الخاطئة ،التي تصدر
كاستجابات من الطمبة ليشرك اآلخرين ،ويشجعيم عمى تفعيل العقل ،وتنمية ممكة النقد
الستبعاد التمقين ما أمكن ذلك ،باعتباره معيقا رئيسا ومثبطا لكل انفعال نفسي وعقمي،
وباعتباره الربيب األول لبلمتثال والخضوع(.)1
 التفكير والتأمل :يشجع المعممين الطمبة عمى توظيف العقل في التفكير والتأمل ،وعمىحسن اإلصغاء لآلخرين ،واحترام آرائيم ومحاكمتيا بالمنطق الواضح والحجة البينة .وىم
يعممونيم متى يستمعون ،وكيف يسألون ويجيبون ،أو يدلون بآرائيم من منطمق أن
التفكير والتأمل والحوار السميم يقودان إلى النجاح ،وأن الخطأ في التفكير يقود إلى خطأ
في االستنتاج(.)0

()1

الرؤساء ،تياني محمد ،فاعمية برنامج مقترح في تنمية ممارسات التعمم النشط وتعديل االعتقادات نحوه لدى المعممات

()0

غباين ،عمر ،تطبيقات مبتكرة في تعميم التفكير ،عمان :جيينة لمنشر والتوزيع.)0224( ،

الطالبات بكمية التربية ،أطروحة دكتوراه غير منشورة :جامعة الرياض ،الرياض ،المممكة العربية السعودية.)0227( ،
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ومن خبلل تطبيق دور التعمم النشط ،يقوم بعض المعممين بتنمية ميارات التفكير لدى
الطمبة من خبلل استخدام األنشطة اإلضافية ،وتصميم المواقف التعميمية المشوقة والمثيرة ،التي
من شأنيا تشجيع الطمبة عمى طرح األفكار التي تعمل عمى تدعيم ميارات التفكير العميا
(التحميل والتركيب والتقويم) لدييم ،وميارات حل المشكبلت ،وتمكينيم من تطبيقيا في التعمم وفي
الحياة .ويتمتع التعمم النشط بكم كبير من االستراتيجيات التي تؤدي إلى تنمية التفكير والتأمل
وتحقيق األىداف المنشودة بأىل وقت وجيد ،ونتائج إيجابية ،ولكن بشرط تعاون الطالب والمعمم
في العمل الجاد المثمر ،وتنويع ىذه االستراتيجيات حسب مستوى الطالب واألىداف المنشودة.
يتضح مما سبق ،أن تطبيق دور التعمم النشط خبلل عممية التدريس يحقق تفاعل
الطمبة ليطوروا من اكتسابيم لممعارف والميارات وجعل التعمم تعمما ذا معنى ،وعمى المعممين
تييئة بيئة تعاونية مشجعة عمى اكتشاف ميارات العمل بإيجابية وبفعالية في مجموعة .ويرى
الباحث أن التعمم النشط يتمتع بكم كبير من االستراتيجيات التي تؤدي إلى تحقيق األىداف
المنشودة بأقل وقت وجيد ،ونتائج إيجابية ،ولكن بشرط تعاون الطالب والمعمم الجاد المثمر،
وتنويع ىذه االستراتيجيات حسب مستوى الطالب واألىداف المنشودة ،ذلك أن ىناك استراتيجيات
كثيرة لمتعمم النشط والتي تحتاج إلى دقة من المعممين في استخداميا وضرورة التدريب عمييا قبل
تطبيقيا من أجل نتائج مثمرة ،والبعد عن االرتباك وممل الطالب في حالة عدم معرفة المعممين
التطبيق الصحيح لئلستراتيجية.

رابعا  :أسباب عزوف بعض المعممين عن تطبيق دور التعمم النشط خالل عممية
التدريس:
عمى الرغم من أىمية التعمم النشط والفوائد الجمة المرجوة منو ،إال أن عممية تفعيمو
وتطبيقو في المؤسسات التعميمية تظل حتى اآلن محدودة إلى حد ما ،ذلك أن تطبيق أي فكر
جديد يقابمو معوقات ،وبما أن التعمم النشط فكر تربوي جديد فيو يخضع لبعض المعوقات.
ولمعرفة أسباب عزوف بعض المعممين عن تطبيق دور التعمم النشط خبلل عممية التدريس،
والتي من الممكن أن تتمثل بالتأثير القوي لمتعميم التقميدي بفيم المعممين وتحديدىم لؤلدوار
بأنفسيم ،وعدم االرتياح والقمق من إحداث التغير ،مما يقمل من دافعية لممعممين لمتغير.
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ومن خبلل متابعة المعممين ومناقشتيم تم التواصل إلى األسباب التي دفعتيم لمعزوف
عن تطبيق دور التعمم النشط خبلل عممية التدريس والمتمثمة فييا يمي:
 -1عدم عقد برامج وورش ودروس تطبيقية كافية لممعممين خبلل العام الدراسي مما أدى إلى
قمة ميارات المعممين وعدم اإللمام بأسس التعمم النشط والبيئة التعميمية.
 -0ضعف الثقة لدى المعمم في نجاح التعمم النشط من قبل المعممين وذلك لعدم تدريب
المتعممين عمى استراتيجيات التعمم النشط.
 -3صعوبة تطبيق استراتيجيات التعمم النشط في الصفوف ذات األعداد الكبيرة.
 -4الخوف من فقدان السيطرة عمى الصف من قبل المعمم وذلك خبلل الحصة الدراسية.
 -5التردد لدى المتعممين في المشاركة والعمل الفريقي التعاوني الجماعي.
 -6ضعف استعداد المعممين لمتخمي عن دورىم التقميدي السمطوي.
ويرى الباحث أن التغمب عمى ىذه األسباب يتطمب من الجميع اإليمان بالفكر الجديد،
مع إعطاء النفس الفرصة لتطبيقو ،ودراسة نتائج ىذا التطبيق ،خاصة وأن نتائج الدراسات التي
طبقت التعمم النشط أثبتت فعاليتو .لذا ،ينبغي مراعاة ىذه األسباب عن التخطيط ،حيث يتم
التخطيط في ضوء الوقت والزمن المتاح ،واإلمكانيات وعدد الطبلب ،كما يتم اختيار
استراتيجيات التعمم النشط التي تتناسب مع بيئة التعمم في كل مرحمة وفق ما يناسبيا.

اإلجراءات المنهجية والتطبيقية لمبحث
تمهيد:
سوف يتناول ىذا الفصل وصفا لممنيجية التي استخدميا الباحث في إجراء ىذا البحث،
إذ يتضمن منيج الدراسة المستخدم ومجتمعيا وعينتيا ،كما يتضمن وصفا لئلجراءات التي قام
بيا الباحث في تصميم أداة الدراسة ،وطريقة إعدادىا ،واألدوات التي استخدمتيا لجمع بيانات
الدراسة ،وينتيي الفصل بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمتيا في تحميل البيانات التي تم
الحصول عمييا واستخبلص النتائج.
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مصادر المعمومات:
اعتمدت الدراسة عمى مصدرين أساسيين لممعمومات وهما:
 -1المصادر األولي ة :جمع الباحث البيانات والمعمومات من خبلل تصميم استبانة كأداة رئيسية
لمبحث ،تضمنت الجوانب الرئيسية لمتغيرات البحث المطموب قياسيا ،والتي تتكون من
(أسئمة عن المتغير المستقل والتابع باإلضافة إلى المعمومات العامة) ،ولمعالجة الجوانب
التحميمية لمموضوع تم جمع البيانات األولية من خبلل االستبانة كأداة رئيسية لمبحث ،والتي
صممت خصيصا ليذا الغرض ووزعت عمى مجتمع الدراسة.
 -0المصادر الثانوية :اتخذ الباحث لمعالجة اإلطار النظري إلى االستعانة بمصادر البيانات
الثانوية المتمثمة في الكتب ،والدوريات ،والمنشورات والتقارير ،واألبحاث والدراسات السابقة
التي تناول موضوع الدراسة ،وبعد البحث واالطبلع عمى مواقع االنترنت ذات العبلقة
بموضوع البحث ،كما تم االستعانة بالمراجع العربية واألجنبية التي أسيمت في إثراء
ىذا البحث.

أداة الدراسة:
لقد تم بناء االستبانة بعد كتابة اإلطار النظري ومراجعة أدبيات البحث حول المتغير
المستقل وىو المعممين والمتغير التابع وىو .التعمم النشط ،وعدد من الدراسات السابقة التي
تناولت المتغيرين بالدراسة والتحميل.
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الخاتمة:
تفسير ومناقشة النتائج:
 -1جاء العبارة رقم ( ،)1والتي تنص عمى عزوف بعض المعممين عن استخدام استراتيجيات
تدريس تتيح لمطمبة الحوار معا بـ ( )%72من أفراد عينة البحث موافقون.

 -0جاء العبارة رقم ( ،)0والتي تنص عمى عزوف بعض المعممين عن تشجيع الطمبة عمى
اكتساب ميارات التفاعل والتواصل مع اآلخرين بـ ( )%75من أفراد عينة البحث موافقون.

 -3جاء العبارة رقم ( ،)3والتي تنص عمى عدم تييئ بعض المعممين الفرص ليصف المتعمم
بمغتو ما يقوم بعممو كي يتأمل عممو بـ ( )%52من أفراد عينة البحث موافقون.

 -4جاءت العبارة رقم ( ،)4والتي تنص عمى أن بعض المعممين يزودون الطمبة باإلرشادات
المبلئمة لموضوع الدرس بـ ( )%62من أفراد عينة البحث موافقون.

 -5جاءت العبارة رقم ( ،)5والتي تنص عمى أن بعض المعممين يحفزون الطمبة عمى إبداء

الرأي خبلل عممية التدريس بالرفض أو باالتفاق معو بـ ( )%55من أفراد عينة البحث

موافقون.

 -6جاءت العبارة رقم ( ،)6والتي تنص عمى أن بعض المعممين يشجعون الطمبة عمى طرح
وجيات نظرىم المتعددة خبلل عممية التدريس بـ ( )%62من أفراد عينة البحث موافقون.

 -7جاءت العبارة رقم ( ،)7والتي تنص عمى أن بعض المعممين عمى يعممون ابتكار طرق
إبداعية لممشاركة في مواقف حوارية خبلل عممية التدريس بـ ( )%52من أفراد عينة

البحث موافقون.

 -8جاءت العبارة رقم ( ،)8والتي تنص عمى أن بعض المعممين يستخدمون طريقة المجموعات
الصغيرة لممناقشة خبلل عممية التدريس بـ ( )%42أفراد عينة البحث موافقون إلى حد ما.

 -9جاءت العبارة رقم ( ،)9والتي تنص عمى أن بعض المعممين يعززوا الطمبة في أدائيم
(الحديث ،واإلصغاء) لدعم الثقة بالنفس لدييم خبلل عممية التدريس بـ ( )%52من أفراد

عينة البحث موافقون.
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جاءت العبارة رقم ( ،)12والتي تنص عمى أن بعض المعممين يصغون لمطمبة جيدا

خبلل عممية التدريس بـ ( )%42من أفراد عينة البحث موافقون ،وأيضا ( )%42من أفراد
عينة البحث غير موافقون أن بعض المعممين يصغون لمطمبة جيدا خبلل عممية التدريس.
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التوصيات:
في ضوء نتائج البحث الحالية تم التوصل إلى عدد من التوصيات وهي:
 -1عقد دورات تدريبية لممعممين عمى استراتيجيات تدريس عناصر التعمم النشط عمى أيدي
أناس متخصصين فييا.
 -0تدريب المعممين عمى استخدام عناصر التعمم النشط من جانب من لدييم الكفاءة في ذلك.

 -3تزويد المعممين من يحممون درجة الماجستير بنشرات توضيحية عن عناصر التعمم النشط
باإلضافة إلى الطمب منيم القيام بواجبات وأنشطة حول ىذه العناصر.
 -4إجراء المزيد من البحوث حول أسباب عزوف المعممين عن تطبيق دور التعمم النشط خبلل
عممية التدريس.
 -5إجراء المزيد من البحوث حو تقصي فاعمية عناصر التعمم النشط في عدد من المواد
الدراسية ،وفي المراحل الدراسية غير األساسية منيا.
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أسباب العزوف عن تطبيق دور التعمم النشط

أ /فهد بن سعد المقاطي

د /يسري سعد عبد اهلل أحمد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر والمراجع:
 -1ابن ياسين ،ثناء محمد أحمد "،استراتيجيات التعمم النشط وتنمية عمميات العمم :األىمية
والمعوقات من وجية نظر معممات العموم" ،دراسات عربية في التربية
وعمم النفس ،رابطة التربويين العرب0213( ،م).

 -0الرشيدي ،دالل محمد "،درجة ممارسة معممي المرحمة االبتدائية في دولة الكويت لعناصر
التعمم النشط من وجية نظر الموجيين والمديرين" ،رسالة ماجستير:
جامعة الشرق األوسط ،األردن0215( ،م).

 -3الرؤساء ،تياني محمد "،فاعمية برنامج مقترح في تنمية ممارسات التعمم النشط وتعديبل
العتقادات نحوه لدى المعممات الطالبات بكمية التربية" ،أطروحة دكتوراه
غير منشورة :جامعة الرياض ،الرياض ،المممكة العربية السعودية،
(0227م).

 -4الزامل" ،وجيات نظر معممي المرحمة األساسية الدنيا ومعمماتيا في مدارس وكالة الغوث
الدولية نحو ممارساتيم التعمم النشط بعناصره المختمفة في محافظتي رام
اهلل ونابمس" ،رسالة ماجستير غير منشورة :جامعة األزىر :فمسطين
(0211م).
 -5سعادة ،وآخرون"،التعمم النشط بين النظرية والتطبيق" ،الطبعة الثانية ،عمان :دار الشروق
لمنشر والتوزيع0211( ،م).

 -6سعادة ،وأشكناني ،وآخرون"،درجة تطبيق معممات رياض األطفا لمعناصر التعمم النشط في
دولة الكويت"،مجمة دراسات،العموم التربوية،المجمد (،)42ممحق (،)4
(0213م).
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المجمة العممية لكمية التربية – جامعة اسيوط
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -7السويجي،عمي فيد مجحم" ،فعالية استخدام استراتيجيات التعمم النشط في تنمية الكفايا ت
المينية لدي الطبلب المعممين شعبة الرياضيات بكمية التربية األساسية
بدولة الكويت" ،مجمة كمية التربية ،جامعة طنطا – كمية التربية،القاىرة،
(0215م).

 -8العالول،رنا فتحي" ،أثر توظيف بعض استراتيجيات التعمم النشط في تنمية ميارات حل
المسألة الرياضية لدى طالبات الصف الرابع األساسي بمحافظة
غزة"،رسالة ماجستير غير منشورة :جامعة األزىر :فمسطين0210( ،م).
 -9غباين،عمر"،تطبيقات مبتكرة في تعميم التفكير"،عمان :جيينة لمنشروالتوزيع0224( ،م).
-12

اليونسكو"،التعمم النشط،دليل استراتيجيات التعمم النشط"،باريس :مطابع اليونسكو،
(0210م)
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