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The Effectiveness of Using Active learning Strategies Based on Social Cognitive Theory in Developing Cognitive Flexibility and Academic Achievement Motivation among Students of Psychology
at The University of Hail

Abstract:

:ملخص
هدفت �إىل الدرا�سة احلالية �إىل التعرف على فاعلية ا�ستخدام
،بع�ض �إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط يف تنمية املرونة املعرفية
 وتكونت �إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط،ودافعية الإجناز الأكادميي
 التعلم: هي،امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة من ثالث �إ�سرتاتيجيات
 وطبقت الدرا�سة. والع�صف الذهني، واملناق�شة واحلوار،التعاوين
) طالب ًا من طالب كلية الرتبية يف65( على عينة مكونة من
 امل�سجلني يف مقرر علم النف�س،جامعة حائل تخ�ص�ص علم النف�س
 اختريوا ب�شكل.)م2015 - 2014( الرتبوي يف العام الدرا�سي
 املجموعة: وقد ق�سمت عينة الدرا�سة �إىل جمموعتني،ع�شوائي
 واملجموعة ال�ضابطة،ً) طالبا33(  وبلغ عدد �أفرادها،التجريبية
 ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�س ُتخدِم.ً) طالبا32( بلغ عدد �أفرادها
 ومقيا�س دافعية الإجناز، مقيا�س املرونة املعرفية:�أداتني هما
. ومت التحقق من �صدقهما وثباتهما بالطرق املنا�سبة.الأكادميي
و�أ�سفرت نتائج الدرا�سة عن وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
متو�سطي �أداء الطالب يف جمموعتي الدرا�سة يف املرونة املعرفية
 ويعزى، ل�صالح املجموعة التجريبية،ودافعية الإجناز الأكادميي
 ويف �ضوء النتائج.ذلك �إىل ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط
 �رضورة ت�شجيع �أع�ضاء:�أو�صت الدرا�سة بعدة تو�صيات منها
.هيئة التدري�س على توظيف �إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط
 املرونة، �إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط:(الكلمات املفتاحية
.) دافعية الإجناز الأكادميي،املعرفية

The current study aims at identifying the
effectiveness of using some active learning
strategies in developing the Cognitive flexibility
and academic Achievement Motivation, The active
learning strategies used in the study were three:
cooperative learning, discussion and dialogue,
and brainstorming. The study was conducted on a
sample of) 65 (students of the Faculty of Education
at the University of Hail specialty psychology,
enrolled in educational psychology course.
Stratified random selected during the academic
year 2014- 2015 were divided into two groups:
the experimental group consists of) 33 (students,
and the control group consists of) 32 (students. To
achieve the purpose of this study two scales were
used, the Cognitive flexibility scale and academic
Achievement motivation scale. The validity and
reliability of scales were verifying inappropriate
ways. The study results showed that there were
statistically significant differences between the
average performance of students in the experimental
and control groups in cognitive flexibility scale and
academic achievement motivation scale in favor of
experimental group attributed to active learning
strategies. In light of these findings, the study
reacged a number of recommendations, including
the need to encourage faculty members to employ
active learning strategies.
Keywords: active learning strategies, cognitive
flexibility, and academic achievement motivation.
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مقدمة:
يربز دور التعلم الن�شط الذي يركز على الأن�شطة التعليمية
التي تتمحور حول ن�شاط املُتع ِلّم و�إيجابيته ،كمفهوم حديث يف
الربع الأخري من القرن الع�رشين� ،إال �أن الأمر ازداد ب�شكل كبري
يف بداية هذا القرن ،باعتباره �أحد التوجهات احلديثة واملعا�رصة
ذات الأثر الكبري يف عملية التعلم والتعليم داخل الغرفة ال�صفية
وخارجها.
وقد اجتهت االهتمامات الرتبوية احلديثة نحو التعلم على
�أنه العملية التي ي�صبح بها املُتع ِلّم جزءاً من جمتمع حواري،
احلوار فيها،
يدعونا للنظر �إىل الغرف ال�صفية كمجتمعات يتطور
ُ
لي�س فقط للحديث عن امل�ستوى املعريف؛ و�إمنا �أي�ض ًا للحديث عن
الأوجه الأخرى من املوقف التعلمي ،مثل :العالقات االجتماعية
التي تربط �أفراد الغرفة ال�صفية ،وم�ستوياتهم الثقافية ،لذلك
م�ستويات معرفيةً،
بيئات تعليمي ٌة تت�ضمن
فالغرف ال�صفية :هي
ٍ
ٌ
وبيئات اجتماعيةٍ  ،مما يوفر لكل منهم
تدري�س،
وا�سرتاتيجيات
ٍ
ٍ
خربات جديدة)Roth, 2000( .
ِ
فقد وجهت النظرية املعرفية االجتماعية املُعلِمني �إىل
�رضور ِة تنمية ِتعليم التفكري ،وزياد ِة وعي املُتع ِلّم ،وتعليم حل
امل�شكالت ،ولعب الأدوار ،والقدرة على طرح الأ�سئلة ،وعدم
�إهمال اجلانب االجتماعي ،حيث � ّأن اخلرب َة املبا�رش َة والقريب َة
�رضوري للبني ِة
أحداث �رشطٌ
من الآخرين والأ�شيا ِء والأفكا ِر وال ِ
ٌ
ثم التطور (عبد الهادي.)2004 ،
املعرفي ِة ومن َّ
ويحدث التعلم الن�شط ،عندما ُيعطى الطلب ُة الفر�ص ًة التخا ِذ
رث فاعلي ِة مبادة التعلم ،وت�شجيعهم على تولي ِد املعرفةِ،
عالقة �أك َ
بد ًال من جمرد تل ّقيها .ويف بيئة التعلم الن�شط ُي�سهلُ املُعلِمون تعلم
الطالب ن�شط ًا يت�ضمن
يكون
الطلبة بد ًال من فر�ضه عليهم .ولكي
ُ
ُ
ان�شغاله يف مهام التفكري العليا :كالتحليل ،والرتكيب ،والتقومي،
وكذلك اال�سرتاتيجيات التي ُتروج للتعلم الن�شط (بدوي.)2010 ،
التعلم الن�شط ُ قائم ًة غني ًة باال�سرتاتيجيات التي
ويقدم
ُ
ُ
ونتائج
أهداف املن�شودةِ ،ب�أقلِ وقتٍ وجهدٍ،
ت�ؤدي �إىل حتقيقِ ال ِ
َ
�إيجابيةٍ  .وت�شمل :التعلم التعاوين ،والتعلم الذاتي ،ولعب الأدوار،
واخلرائط املفاهيمية ،واملناق�شة واحلوار ،والطريقة البنائية،
والع�صف الذهني (ع�رص.)2001 ،
ف ُيالحظُ �أن ث َّمة تغرياً يف وظائف كل من املُعلِم واملُتع ِّل ِم
يف العملية ِ الرتبويةِ ،فبعد �أن كانت عملي ُة التعل ِم تعتم ُد على
يقوم بتنظيم خربات البيئة التعليمية با�ستخدام
املُعلِم الذي
ُ
عمليات التعزيز املتنوعة ،مما ي�شجع املُتع ِلّم على القيام باملهام
املواقف
تهدف �إىل تهيئ ِة
املطلوبة منه� .أ�صبحت عملي ُة التعلُم
ِ
ُ
التعليميةِ ،وعر�ضها على املُتع ِلّم على �شكل م�شكالت تتحدى
تتطلب منه �إثار َة التفكيرِ لديه جتاه هذه املواقف
قدراته املعرفية.
ُ
من �أجل �إيجاد احللول لها.
و ُتع ُّد املرون ُة املعرفية ُ من �أبرز مهارات التفكري ،و�أحد
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املتطلبات الأ�سا�سية يف التفكري ،ال بل �إنها و�أحد املكونات
ِ
الأ�سا�سية للتفكري الإبداعي لدى الفر ِد يف مواجه ِة املواقف
متغريات متفاجئةٍ ،
املتباينة التي تواجهه ،وما يرتتب عليها من
ٍ
املواقف ب�أ�ساليب متباينةٍ تتفق مع املتغريات
وعليه �أن يواجه تلك
َ
التي تتعلق بها (عبد الوهاب.)2001 ،
مهم من �أبعاد ال�شخ�صية الإن�سانية،
فاملرونة املعرفية ُبعد ٌ
وهي تتقبلُ التغري املفاهيمي ،واملثابرة يف اكت�ساب �أمناط
جديدة من ال�سلوك ،والتخلي عن �أمناط �أخرى قدمية وثابتة.
وهي تقع على �أحد طريف مت�صل بينما يقع الت�صلب املعريف يف
الطرف الآخر ( .)Schaie, Dutta & Willis, 1991وتت�ضح املرونة
املعرفية يف قدرة الفرد ،ومعرفت ُه للخيارات ،والبدائل اخلا�صة
مبوقف ما ،وتكييف ا�ستجابته ح�سب متطلبات املوقف الذي
يواجهه� ،إ�ضاف ًة �إىل رغبته يف �أن يكون مرن ًا (Martin, Anderson
.)& Thweatt, 1998
و�أ�شار جمموعة من الباحثني (& Canas, Fajardo, Antoli
Salmeron, 2005 ; Deak, 2003 ; Martin, Anderson & Thwe-

� )att, 1998إىل �أن املرون َة املعرفي َة
تظهر يف �سلوك الفرد ب�شكلٍ
ُ
كاملٍ  ،ولي�س يف �سلوك واحد ،نتيجة ملوقف ما ،كما �أن ث َّمة بع�ض
العمليات املعرفية التي ترافقها مثل :الوعي ،والتمثيل العقلي،
وتوليد البدائل وتقييمها.
واملرون ُة املعرفي ُة لي�ست القدر ُة على �إدراكِ العالقات
الداخلية بني الأ�شياء واملفاهيم فقط ،ولكنها �أي�ض ًا القدر ُة على
واالختالف بينها (Murry, Hirt & Sujan,
�إدراكِ �أوج ِه الت�شاب ِه
ِ
.)1990
أثر يف تنمية �أ�ساليب التفكري املختلفة،
وللتعلم الن�شط � ٌ
ومن هذه الأ�ساليب :املرونة املعرفية ،فعملية املرونة املعرفية
هي نوع من �أنواع �أ�ساليب التفكري ،وقد ا�ستحوذت على اهتمام
الباحثني ،على اختالف توجهاتهم ،وكذلك اهتم بها علماء النف�س
الذين �سعوا �إىل التعرف على هذه العملية وحتليلها ،واقرتاح
النماذج واخلطط والربامج التي تعمل على حت�سينها.
وتربز الدافعية للإجناز الأكادميي كونها عن�رص م�ؤثر
و�رضوري للأداء؛ حيث � ّأن املُتع ِلّمني ذوي الدافعية املرتفعة
للإجناز ينجزون بدرجة �أف�ضل من ذوي الدافعية املنخف�ضة ،كما
�أنهم �أكرث مي ًال للثقة بالنف�س وعلى تف�ضيل امل�س�ؤولية الفردية،
ولديهم القدرة على حتمل امل�س�ؤولية والتنب�ؤ بنتيجة �أدائهم،
ويت�صفون بال�رسعة يف �إجناز املهمات التعليمية ،ويقاومون
ال�ضغط االجتماعي اخلارجي ويتميزون بالطموح العايل (موراي،
.)1988
وترتبط �إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط بدافعية الطلبة نحو
التعلم� ،إذ �إن التعلم الن�شط ميثل لكلٍ من املُعلِم والطالب ُبعداً
للت�سلية واال�ستمتاع يف العمل والتفكري ،وي ُبعدهم عن الرتاب ِة
وامللل يف �أن�شطتهم اليومية ،وي�ساعد يف تهيئ ِة الظروف ،للمرو ِر
رس فهم ًا
ِ
بخربات فعلي ِة تعلميةِ ،يكون فيها التعلم �أبقى �أثراً ،و�أي� َ
للمتعلمني الذين يجربون ذلك ب�أنف�سهم ب�شكلٍ فردي �أو جماعي
( .)Shenker, Goss & Bernstein, 1996ومن مظاهر الدافعية
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للإجناز لدى الفرد :ال�شعور بامل�س�ؤولية ،وارتفاع م�ستوى
الطموح ،واملثابرة بهدف الإتقان ،والبحث عن التقدير ،والتوجه
نحو امل�ستقبل ،وال�شعور ب�أهمية الوقت ،واال�ستقاللية ،واخلوف
من الف�شل (خليفة.)2000 ،
وثمة �إ�شارة �إىل �أن الأن�شطة والأ�ساليب الفاعلة تنمي عند
ّ
الطلبة اجتاهات �إيجابية نحو العملية التعليمية التعلمية ،وهذا
ي�ؤدي �إىل جتنيب املجتمع ما ينتج عن املنهاج التقليدي ،الذي
يرتك �آثاراً �سلبية على العملي ِة التعليمية التعلمية .والتي تتمثل
بالعديد من التوابع ال�سلبية على الفرد واملجتمع .ومن هنا
برزت �رضورة االهتمام با�سرتاتيجيات التعلم الن�شط التي من
�ش�أنها حت�سني دافعية الإجناز الأكادميي عند الطلبة ،ومهارات
التفكري العليا كاملرونة املعرفية� ،إ�ضاف ًة �إىل زياد ِة وعي الطلبة
بالعمليات العقلية ،ومهارات التفكري الإبداعي (ال�سورطي،
.)2009
فريى الباحث �أن �إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط تتميز وتنفرد
عن غريها من �إ�سرتاتيجيات التعلم امل ُتع ّددة ،يف �أنها جتعل دور
فيعالج
أ�سا�سي يف العملي ِة التعليمي ِة التعلميةِ،
املحور ال
الطالب
ِ
ُ
َ
َ
الأفكار واخلربات بطريقةٍ منظمةٍ  ،تت�سم بالتفاعل والت�شارك بني
للك�شف عن
الطلبة بع�ضهم ببع�ض .لذلك ت�سعى الدرا�سة احلالية
ِ
مدى فاعلية �إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط امل�ستندة �إىل النظرية
املعرفية االجتماعية يف تنمية املرونة املعرفية ودافعية الإجناز
الأكادميي لدى طالب ق�سم علم النف�س يف كلية الرتبية يف جامعة
حائل.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
بد�أ املخت�صون والباحثون يف ال ُبعد الرتبوي ب�إدراك التنوع
يف مدخالت الطلبة و�أ�ساليب تعلمهم ،وقد �أدى ذلك الإدراك �إىل
ظهور ت�سا�ؤالت حول الأ�ساليب املثلى لتدري�س ه�ؤالء الطلبة،
�إذ يرى بع�ض الباحثني �أن الأ�ساليب التقليدية يف التدري�س-
كاملحا�رضة مثالً -لي�ست فعالة يف بيئات التدري�س اجلامعي كما
كانت يف املا�ضي (Siegel, 2005 ; McCauley & McClelland,
 .)2004في�ؤكد الباحثون على �رضورة تنويع �أ�ساليب التدري�س
يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل من �أجل تنمية �شخ�صية املتعلم
بجميع �أبعادها ،فرتى كي�س وهاري�س وجراهام(  (�Case, Har
� )ris & Graham, 1992أن تدري�س الطلبة اجلامعيني با�ستخدام
�أ�ساليب التعلم الفعالة ك�أ�سلوب التعلم الن�شط ،وما ميتلكه من
�إ�سرتاتيجيات متنوعة تعود بالنفع على الطالب ،وتنمي مكونات
�شخ�صيته ،وميكن �أن ي�ضيف احلما�س ملكونات املقرر ،وذلك من
خالل تطبيق �أ�ساليب تعليمية متنوعة ،تتناول مراحل النظرية
والتطبيق ،والبحث.
ومن خالل تدري�سي لأكرث من مقرر لطالب علم النف�س
ثمة �ضعف ًا يف م�ستوى ن�شاطهم
يف جامعة حائل ،تبني يل �أن ّ
ودافعيتهم للإجناز للقيام بواجباتهم التي تطلبها العملية
التعلمية التعليمية ،وقد كان يل بع�ض املالحظات على مرونتهم
املعرفية يف املواقف التعلمية التعليمية� .إذ ُتع ّد املرونة املعرفية
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من املهارات الأ�سا�سية يف التفكري الإبداعي ،والتي تتطلب
التدريب واملمار�سة لتفعيلها عند الطالب .ولأن املرحلة اجلامعية
من املراحل الأ�سا�سية يف تكوين �شخ�صية الفرد و�صقلها� ،إذ
يتعر�ض الفرد فيها ملواقف وق�ضايا خمتلفة ،ت�صقل �شخ�صيته
امل�ستقبلية ،وتتطلب منه اتخاذ القرارات املنا�سبة يف الوقت
املنا�سب.
ويعزو الباحث �ضعف الطالب يف فاعلية ا�ستخدام املرونة
املعرفية ،و�ضعف دافعية الإجناز الأكادميي �إىل الأ�ساليب
والإ�سرتاتيجيات التي ت�ستخدم يف البيئة التعليمية اجلامعية،
والتي تقوم على تلقني املعرفة ،دون االهتمام بتعليم مهارات
التفكري وم�ستوياتها وتنميتها ،وحتفيز الطلبة ،وت�شجيعهم على
التعلم .ومبا � ّأن التعلم الن�شط ُيعد من العمليات الرئي�سة التي يجب
�أن يركز عليها التدري�س اجلامعي ،وي�سعى �إىل تنميتها ودعمها،
ل ُتمكن الطالب من مواجهة التحديات وامل�شكالت املحيطة به،
وتنمية قدرته على التكيف مع التغريات املتالحقة ،وعلى الرغم
من وجود العديد من الربامج التي تقدم للطلبة يف البيئات
الأجنبية والعربية ب�شكل عام واململكة العربية ال�سعودية ب�شكل
درا�سات علميةٍ كافيةٍ تتناول ُتنمي َة املرون ِة
خا�ص� ،إال �أنه ال توج ُد
ٍ
املعرفي ِة ودافعية الإجناز الأكادميي ب�شكلٍ متكاملٍ و�شمويل؛ لذا
�سعت الدرا�سة احلالية �إىل الإجابة عن ال�س�ؤال الرئي�س الآتي :ما
فاعلية ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط امل�ستندة �إىل النظرية
املعرفية االجتماعية يف تنمية املرونة املعرفية ودافعية الإجناز
الأكادميي لدى طالب ق�سم علم النف�س بكلية الرتبية يف جامعة
حائل؟
وينبثق عن ال�س�ؤال الرئي�س �س�ؤاالن حتاول الدرا�سة احلالية
الإجابة عنهما ،وهما:
● ●ما فاعلية ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط امل�ستندة
�إىل النظرية املعرفية االجتماعية يف تنمية املرونة املعرفية لدى
طالب ق�سم علم النف�س بكلية الرتبية يف جامعة حائل؟
● ●ما فاعلية ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط
امل�ستندة �إىل النظرية املعرفية االجتماعية يف تنمية دافعية
الإجناز الأكادميي لدى طالب ق�سم علم النف�س بكلية الرتبية يف
جامعة حائل؟

فرضيات ال ّدراسة:
حاولت الدرا�سة اختبار الفر�ضيات الآتية:
فرق دالٌ �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة
Ú Úال يوج ُد
ٌ
( )α≤ 0.05بني متو�سطي درجات املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة ،على املقيا�س البعدي يف املرون ِة املعرفية،
و�أبعادها ُتعزى لإ�سرتاتيجية التدري�س امل�ستخدمة ،وهي التعلم
الن�شط والتقليدية.
فرق دالٌ �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة
Ú Úال يوج ُد
ٌ
( )α≤ 0.05بني متو�سطي درجات املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة ،على املقيا�س البعدي يف دافعية الإجناز الأكادميي،
و�أبعادها ُتعزى لإ�سرتاتيجية التدري�س امل�ستخدمة ،وهي التعلم
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الن�شط والتقليدية.

أهميةال ّدراسة:
تتمثل �أهمي ُة الدرا�سة فيما يلي:
األهمية النظرية:
♦ ♦ت�سليطُ
ال�ضوء على توظيف �إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط
ُ
يف التدري�س.
♦ ♦ ُتع ُّد هذه الدرا�سة من �أوىل الدرا�سات املبا�رشة –وذلك
يف حدود علم الباحث -التي حاولت تنمية املرونة املعرفية
با�ستخدام �إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط يف البيئة العربية و
(الأجنبية).
♦ ♦تزويدنا باحلقائق واملعلومات الهامة حول �أهمية
التعلم الن�شط و�أن�شطته ،التي جعلت منه عملية تفاعلية ممتعة لكلٍ
من املُعلِم واملُتع ِلّم.
األهمية التطبيقية:
♦ ♦تقدمي دليل تطبيقي �إجرائي يو�ضح كيفية توظيف
بع�ض �إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط يف تدري�س مقرر علم النف�س
الرتبوي.
لدرا�سات
♦ ♦قد ُت�سهم نتائج هذه الدرا�سة يف فتح ال ُبعد
ٍ
لفروع العلوم املختلف ِة با�ستخدام �إ�سرتاتيجيات
م�ستقبليةٍ مماثلةٍ
ِ
�أخرى خمتلفة.
♦ ♦ ُيتوقع �أن ُي�ستفاد من الأدوات امل�ستخدمة يف هذه
ال ّدرا�سة.

أهداف ال ّدراسة:
�سعت الدرا�سة احلالية �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
Ú Úا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط يف تدري�س
مو�ضوعات علم النف�س الرتبوي املت�ضمنة يف املقرر ،وذلك
لإيجا ِد بيئةٍ تعليميةٍ تفاعليةٍ ن�شطةٍ .
Ú Úالتحقق من فعالية ا�ستخدام بع�ض �إ�سرتاتيجيات التعلم
الن�شط يف تنمية املرونة املعرفية ،ودافعية الإجناز الأكادميية
مو�ضوعات علم النف�س الرتبوي.
لدرا�س ِة
ِ

حدود ال ّدراسة:
الآتية:

تتحدد �إمكانية تعميم نتائج الدرا�سة احلالية باملحددات

Ú Úاحلدود املو�ضوعية :وتتمثل من خالل الآتي:
وحدات من مقر ِر علم النف�س الرتبوي.
 ثماين
ٍ
 بع�ض �إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط :وهي �إ�سرتاتيجية
التعلم التعاوين ،و�إ�سرتاتيجية املناق�شة واحلوار ،و�إ�سرتاتيجية
الع�صف الذهني.

Ú Úاحلدود الب�رشية :اقت�رصت هذه الدرا�سة على طالب ق�سم
علم النف�س يف كلية الرتبية يف جامعة حائل املُ�سجلني يف مقرر
علم النف�س الرتبوي.
Ú Úاحلدود املكانية :اقت�رصت هذه الدرا�سة على الطالب
الذكور يف ق�سم علم النف�س يف كلية الرتبية يف جامعة حائل يف
اململكة العربية ال�سعودية.
Ú Úاحلدود الزمانية :طُ ِّبقت الدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي
الثاين من العام الدرا�سي 2015 - 2014م.

املصطلحات والتعريفات اإلجرائية:
�Ú Úإ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط :طريقة تدري�س ي�شارك
فيها الطالب يف الأن�شطة واملهمات التعليمية املر�صودة �أثناء
تدري�س مقرر علم النف�س الرتبوي ،يتم فيها �إ�رشاك الطالب يف
جمموعات �صغرية توفر لهم بيئة تعليمية غنية متنوعة ،ت�سمح
لهم بالإ�صغاء الإيجابي ،واحلوار البناء ،واملناق�شة ،والتفكري
الفعال.يقوم املعلم بت�شجيعهم على حتمل م�س�ؤولية تعليم �أنف�سهم
ب�أنف�سهم حتت �إ�رشافه الدقيق ،ودفعهم �إىل حتقيق �أهداف مقرر
علم النف�س الرتبوي.ومت حتديد هذه الإ�سرتاتيجية �إجرائي ًا من
خالل �إ�سرتاتيجية توليفية تت�ضمن ثالث �إ�سرتاتيجيات للتعلم
الن�شط ،وهي :التعلم التعاوين ،واملناق�شة واحلوار ،والع�صف
الذهني.
Ú Úاملرونة املعرفية :ت�شري �إىل قدرة الطالب على تغيري
جتاه تفكريه من �أجل التكيف والتوافق مع متطلبات البيئة
إنتاج حلولٍ بديلةٍ متنوعةٍ
املحيطة به ،وقدرت ِه على تولي ِد و� ِ
للمواقف واملهمات التعليمية التعلمية التي يواجها ،وتقا�س
بالدرجة الكلية التي ح�صل عليها الطالب على مقيا�س املرونة
املعرفية ،والدرجات الفرعية على ال ُبعدين الفرعيني لهذا املقيا�س
وهما :املرونة التكيفية واملرونة التلقائية.
Ú Úدافعية الإجناز الأكادميي :وهي حالة داخلية لدى
املُتع ِلّم ،ت�ؤدي �إىل تن�شيط �سلوكه الأكادميي ،وحتريكهِ ،وتوجيههِ،
وحتافظ على ا�ستمراريته ،حتى �إجناز املهمات التعليمية الواجب
القيام بها ،وتقا�س بالدرجة الكلية التي ح�صل عليها الطالب
على مقيا�س دافعية الإجناز الأكادميي ،والدرجات الفرعية على
�أبعاد هذا املقيا�س ،وهي :الطموح الأكادميي ،واملثابرة ،وال�شعور
بامل�س�ؤولية الأكادميية.

اإلطار النظري وال ّدراسات السَّابقة:
أ.التعلم النشط:
َتع َّددت تعريفات التعلم الن�شط ،ومن �أبرز هذه التعريفات،
عر َف التعلم الن�شط:
ما جاء به لورنزن ( ,Lorenzen )2006الذي ّ
ي�سمح لهم بامل�شاركة الفاعلة
ب�أن ُه طريق ٌة لتعل ِم الطلبة ب�شكلِ
ُ
يف الأن�شطة التي تتم داخل الغرفة ال�صفية ،بحيث ت�أخذهم تلك
امل�شاركة �إىل ما هو �أ ُبعد من الدو ِر االعتيادي للطالب ،الذي كان
زمام املباد ِرة يف
يقوم بتدوين املالحظات� ،إىل الدور الذي ي�أخذ َ
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الأن�شط ِة املختلفِة مع زمالئه خالل العملية التعليمية التعلمية
رض
دور املُعلِم يف �أن يحا� َ
داخل غرفة ال�صف ،على �أن يتمثل َ
بدرجةٍ �أقل ،و�أن يوجه الطلبة �إىل اكت�شاف املواد التعليمية التي
ت�ؤدي �إىل فهم املنهج الدرا�سي بدرجةٍ �أكرب ،بحيث ت�شمل فعاليات
تدري�س متنوعةٍ  ،مثل
التعلم الن�شط جمموع ًة من تقنيات �أو �أ�ساليب
ٍ
ا�ستخدام مناق�شات املجموعات ال�صغرية ،ولعب الأدوار املختلفة،
وطرح الأ�سئل ِة مب�ستوياتها
وعمل امل�شاريع البحثية املتنوعة،
ُ
امل ُتع ُّددة ،وال �سيما ال�سابر َة منها ،بحيث يتم ت�شجيع الطلبة على
تعليم �أنف�سهم ب�أنف�سهم حتت �إ�رشاف معلمهم.
ويعرفه مايرز وجونز ( :)Myers & Jones, 1993ب�أن ُه
التحدث ،والإ�صغاء اجليد،
البيئة التعليمية التي تتيح للطلب ِة
َ
والقراءة والكتابة ،والت�أمل العميق ،وذلك من خالل ا�ستخدام
واملجموعات
تقنيات و�أ�ساليب م ُتع ُّددةٍ  ،مثل :حلُ امل�شكالت،
ٍ
ُ
ال�صغرية ،واملحاكاة ،ودرا�سة احلالة ،ولعب الدور ،وغريها من
الأن�شطة التي تتطلب من الطلبة تطبيق ما تعلموه يف عامل الواقع.
وعرفه بول�سون وفو�ست (:)Paulson & Faust, 2006
ن�شاط يقوم به املُتع ِل ُّم يف الغرفة ال�صفية ،غري الإ�صغا ِء
ب�أن ُه � ٌأي
ٍ
ال�سلبي ملا يقوله املُعلِم ،بحيث يكون ذلك الإ�صغاء �إيجابياً؛ حتى
ي�ساعدهم يف فهم ما ي�سمعونه ،وكتابة �أهم الأفكار الواردة فيما
يطرح من �أقوال �أو �آراء� ،أو �رشوحات ،والتعليق �أو التعقيب عليها،
والتعامل مع متارين املجموعات و�أن�شطتها ،ب�شكل يتم فيها
تطبيق ما تعلموه يف مواقف حياتية خمتلفة� ،أو حل امل�شكالت
اليومية املتنوعة.
وللتعلم الن�شط �إ�سرتاتيجيات وطرائق تت�سم بخ�صائ�ص
منها :فعالية الأن�شطة ال�صفية التي ت�ؤكد على اال�ستك�شاف،
وتطوير املهارات ،و�إثارة دافعية املُتع ِلّم ،وتقدمي التغذية الراجعة
الفورية من املُعلِم ،وتفعيل املهارات العقلية العليا لدى املُتع ِلّم
(.)Bonwell, 1995وللتعلم الن�شط فوائد عديدة منها :التوا�صل بني
املُعلِم والطالب والطلبة �أنف�سهم ،حيث يتو�صل الطلبة �إىل معارف
ذات معنى� ،إ�ضافة �إىل �أن التعلم يح ُدث بدون م�ساعدة ُ�سلطة،
ويعمل على تعزيز ثقة الطلبة بذواتهم ،ويجعلهم �أكرث ن�شاط ًا يف
املوقف التعليمي ،كما يعزز مهارات العمل اجلماعي ،وم�ستويات
التفكري العليا (.)Felder & Brent, 2001
Ú Úا�سرتاتيجيات التعلم الن�شط:
عرفها عبدالوهاب ( )2005ب�أنها :الإجراءات واخلطوات
التي يتبعها املُتع ِلّم ،واملخطط لها م�سبقاً ،والتي تتطلب منه
التفكري والقراءة والكتابة واال�ستماع والتحدث واملناق�شة
واحلوار.وبالتايل ف�إن �إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط تقوم على
املرتكزات الآتية:
 ن�شاط و�إيجابية املُتع ِلّم �أثناء العملية التعليمية
التعلمية.
 تفاعل املُتع ِلّم مع املادة التعليمية ب�شكل �إيجابي
خمطط له وهادف.
 بذل املُتع ِلّم للجهد العقلي واليدوي لبناء املعرفة يف
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ذهنه.
وقد اهتم العديد من العلماء بت�صنيف �إ�سرتاتيجيات التعلم
الن�شط ،فتم ت�صنيفها على النحو الآتي:
�Ú Úإ�سرتاتيجية التعلم التعاوين:
جمموعات يرتاوح عدد �أفرادها بني
ق�سم فيها الطالب �إىل
ٍ
ُي ّ
( )5 - 4يعملون مع ًا لتحقيق �أهداف التعلم ،وتكون فيها العالقة
ارتباطية بني حتقيق الفرد لأهدافه و�أهداف الآخرين ،ويعمل
اجلميع للو�صول �إىل احلد الأعلى للتعلم ،ويتحدد دور املُعلِم هنا
يف حتديد هدف الدر�س ،وحتديد دور كل طالب ،ثم تقدمي املهمة
و�رشحها ،و ُبعد ذلك مراقبة عمل املجموعات متهيداً لتقدمي �أي
م�ساعدةٍ ُتطلب (�أحمد و�أبو العال.)2006 ،
�Ú Úإ�سرتاتيجية لعب الأدوار:
يعرفها اللقاين واجلمل ( )1996ب�أنها� :أحد �أ�شكال الت�صور
الدرامي الذي ي�ساعد على الإدراك القيمي ،وهو حماولة خللق
عالقات اجتماعية بني �أفراد املجموعة ،حيث يواجه فيهما موقف ًا
�أو م�شكل ًة ما يحاولون عر�ضها عن طريق متثيلها �أمام الطالب،
وعر�ض وجهات النظر املرتبطة بها ،تنتهي باملناق�شة واحلوار
الهادف بني املُعلِم والطالب بهدف الو�صول �إىل حل لها.
�Ú Úإ�سرتاتيجية املناق�شة واحلوار:
يجري يف هذه الطريقة تبادل الآراء والأفكار ،وتفاعل
للخربات بني الطلبة واملُعلِم ،وين�صح با�ستخدام هذه الطريقة يف
مراجعة الدرو�س ،ويف معاجلة املفاهيم املغلوطة التي قد تكون
موجودة لدى املُتع ِلّم (اخلليلي و�آخرون.)2004 ،
�Ú Úإ�سرتاتيجية اخلرائط املفاهيمية:
يعرفها الفرا ( )2002ب�أنها :خمططات يطلبها املُعلِم من
الطالب ،بحيث تنظم خاللها املفاهيم يف �شكل هرمي من الأكرث
عمومية و�شمولية �إىل الأقل ،مع تو�ضيح العالقة بني املفاهيم
على اخلطوط الوا�صلة ،فينتج منها روابط ذات معنى بني
املفاهيم.
�Ú Úإ�سرتاتيجية الع�صف الذهني:
عرفها جروان ( )2007ب�أنها :ا�ستخدام الدماغ �أو العقل يف
الت�صدي الن�شط للم�شكلة ،وتهدف جل�سة الع�صف الذهني �أ�سا�س ًا
�إىل توليد قائمة من الأفكار ميكنها �أن تكون حلو ًال مقرتح ًة
للم�شكلة املطروحة.
من خالل ا�ستقراء �إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط ال�سابقة،
تتبنى الدرا�سة احلالية التعريف الآتي ال�سرتاتيجيات التعلم
الن�شط ب�أنها :جمموعة توليفية من الإجراءات والإ�سرتاتيجيات
والأن�شطة املخطط لها م�سبق ًا من املُعلِم ،والتي يتبعها املُتع ِلّم
داخل املوقف التعليمي بتوجيه و�إر�شاد من املُعلِم؛ ملعاجلة
مهمات تعليمية معينة ،والتي تقت�ضي من املُتع ِلّم �أن يندمج
جمموعات منظمةٍ ،
بالن�شاط العقلي ،والتفاعل ال�صفي يف
ٍ
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ني �أهمية بناء مناهج
امل�شكلة يف �أب�سط �صورها.ومن هنا يتب ُ
وبرامج للطلبة تهدف �إىل تنمي ِة املرونة املعرفية لديهم.
من خالل ا�ستقراء املفاهيم ال�سابقة للمرونة املعرفية
تتبنى الدرا�سة احلالية التعريف الآتي للمرونة املعرفية ،ب�أنها:
قدرة الفرد على تغيري وجهة تفكري ُه ب�سال�سة ،وتوليد العديد من
البدائل ،وا�ستيعاب الأفكار اجلديدة من �أجل التكيف مع الظروف
ومتطلبات املواقف التي يواجها.
�Ú Úأنواع املرونة املعرفية:
�صنف العديد من العلماء (& McNulty, Ryan, Evanoff
 )Rainford, 2012 ; Ran, John, & Shira, 2009املرونة املعرفية
ب�صفة عامة �إىل نوعني رئي�سني ،هما:
التكيفية Adaptive Flexibility :
 املرونة ّ
وتعرف �أنها قدرة الفرد على التغري يف �أ�ساليب تفكريه
حينما تواجهه م�شكلة معينة ،ويتطلب منه حلها.وال يت�أتى ذلك
�إال عن طريق التغري يف وجهته املعرفية دون التقيد ب�إطار معني،
وميكن �أن ننظر �إليها باعتبارها الطرف املوجب للتكيف العقلي،
التكيف العقلي) م�ضاد لل�شخ�ص
فال�شخ�ص املرن (من حيث
ّ
املت�صلب عقلياً.
ِ
وقد تت�ضح املرونة التكيفية عند مواجهة الفرد مواقف
احلياة العملية ،والتي تكون له مبثابة م�شكالت ،والو�صول �إىل
حلولٍ غري تقليديةٍ لتلك امل�شكالت مثل :ال�صعود ملكان مرتفع
دون ا�ستخدام �سلم� ،أو و�ضع حل مل�شكلة اجتماعية تتميز
باملتداخالت وي�صعب الو�صول �إىل حل لها.
 املرونة التلقائية Spontaneous Flexibility :
ُتع ُّد املرونة التلقائية املكون الثاين للمرونة املعرفية ،حيث
تعرف على �أنها :القدرة على �إنتاج �أكرب قدر ممكن من الأفكار
املتنوعة حول موقف ما ،مثل اال�ستخدامات غري التقليدية لأ�شياء
ي�ستخدمها الفرد.وكما تعرف ب�أنها قدرة الفرد على ال�رسعة يف
�إنتاج �أكرب عدد ممكن من الأفكار املتنوعة جتاه موقف معني.
وتقا�س املرونة التلقائية يف مدى �رسعة �إنتاج الأفكار من الفرد
بناء على ا�ستعداده االنفعايل.
ً
التكيفية ُتعرب عن قدرة
ون�ستطيع �أن ن�ستنتج �أن املرونة
ّ
الفرد على تغيري وجهته املعرفية جتاه م�شكلة �أو موقف ما قد
يواجهه�.أما املرونة التلقائية فهي تعرب عن قدرة الفرد على �إنتاج
العديد من الأفكار ،م�ستخدم ًا �إمكاناته العقلية واالنفعالية ويف
وقت ق�ص ٍري جتاه موقف معني.
ٍ
 دافعية الإجناز الأكادميي:
تعرف الدافعية ب�شكل عام ب�أنها :جمموعة من ال�رشوط
التي ُت�سهل و ُت�ساعد على ا�ستمرار النمط ال�سلوكي والتعلم�.أما
دافعية الإجناز فت�شري �إىل رغبة الفرد يف النجاح وجتنب الف�شل.
و ُيعترب ماكلالند (� )McClellandأول من حتدث عن هذا املفهوم
وقيا�سه عن طريق اختبار تفهم املو�ضوع   �The Thematic Ap
 perception test (TAT).كما �أ�ضاف (�أتكن�سون 9عن�رص اخلوف

وانغما�سهم يف العملية التعليمية ،من خالل الإ�صغاء الإيجابي،
واحلوار واملناق�شة.
ب -املرونة املعرفية:
تكمن �أهمية املرونة املعرفية كونها وظيفة عقلية
�أدائية ،ت�ساعد الفرد على تغيري وتنويع طرق التعامل العقلي
مع الأمور بح�سب طبيعتها ،بتحليل �صعوباتها �إىل عوامل
ميكن الإحاطة بها ،واال�ستفادة منها يف �إيجاد احللول
( .)Dennis & vander, 2010
فيعرفها (Dennis & Vander, 2010 ; Martin & rubin,
 )1995ب�أنها :قدرة الفرد على التكيف مع �إ�سرتاتيجيات جتهيز
املعلومات املعرفية ومعاجلتها؛ ملواجهة ظروف جديدة وغري
متوقعة يف البيئة.بينما يعرفها ران وجون و�شري (Ran, John,
 )& Shir, 2009على �أنها �سال�سة �أفكار الفرد وقدرته على حتويل
م�سار تفكريه ،طبق ًا لتغري مثريات املوقف الذي يواجه.يف حني
يعرفها تان ( )Tan, 2005على �أنها مرونة الفرد املعرفية ،ومدى
متكنه من التكيف ،وا�ستيعاب الأفكار اجلديدة ،طبق ًا للظروف
املتغرية ،ووجهات النظر املختلفة.وي�ضيف �شاه ()Shah, 2003
ب�أنها قدرة الفرد على �رسعة �إنتاج الأفكار ،وتغيري موقفه العقلي
جتاه املثريات اجلديدة والطارئة.
و�أ�شار كارت رايت (� )Cartwright, 2008إىل �أن الطلبة الذين
يت�صفون بامتالك مرونة معرفية عالية هم الذين يقومون بتوليد
ذاتي للمعرفة من خالل التع ّديل يف املعرفة التي ي�ستقبلونها يف
�ضوء خرباتهم ال�سابقة مبا يتنا�سب مع املوقف ،مما ي�ساعدهم
على التحرك العقلي يف زوايا م ُتع ُددة للموقف اجلديد.
وي�شري كل من (Dennis & Vander, 2010 ; Schraws
� )& Moshman, 1995إىل �أن املرونة املعرفية ترتبط بجوانب
اال�سرتاتيجيات املعرفية للتعلم املنظم ذاتياً.فالطلبة ذوي
املرونة املعرفية العالية لديهم القدرة على تنظيم معارفهم
وخرباتهم ،و َتع ُّديلها ،من �أجل حتقيق النتائج املتوقعة ،كما �أنهم
�أك ُ
رث وعي ًا للعمليات املعرفية والبدائل املتاحة ،والتعامل مع
اخلربات املعرفية الأكرث تعقيداً.
ويرى بع�ض الباحثني (� )Konik & Crawford, 2004أن
تطور املرونة املعرفية يتطلب تدريب ًا يرتبطُ بنمطِ �شخ�صية
املُتع ِلّم ،والقدرة املتطورة التي ميتلكها املُتع ِلّم للإفادة من
اخلربة التي يواجها ،و� ّأن ذلك قد يكون غري متاح للطلبة �أثناء
الدرا�سة يف الظروف العادية.
أثر املرونة املعرفية �إيجاب ًا بوجود الدافعية العالية
تت� ُ
درجات عالية
والر�ؤية الوا�ضحة ،ف�إن منوها لدى الطلبة �إىل
ٍ
يجعل منهم �أكرث قدرة على التعامل بفاعلية يف حل امل�شكالت
مقارنة بالآخرين الذين لي�ست لديهم تلك القدرةCartwright,(.
 )2008حيث � ّأن هذه العملية املعرفية حترر م�صادر املعاجلة
العقلية لديهم؛ للتكيف مع املواقف اجلديدة�.أما الأفراد الذين لي�س
لديهم قدراً كافي ًا من كفاءة املرونة املعرفية ،ف�إنهم يحتاجون
�إىل �أن يكر�سوا م�صادر املعاجلة العقلية للتعامل مع �أ�سا�س
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من الف�شل كون الفرد قد يكون مدفوع ًا للح�صول على النجاح �أو
جتنب الف�شل (قطامي ;1989 ،ع�سكر والقنطار.)2005 ،
ري درا�سة �إليوت و�شيلدون ()Elliot & Sheldon, 1997
وت�ش ُ
م�ستويات
يف ُبعد الدافعية للإجناز� ،إىل �أن الطالبالذين ميلكون
ٍ
منخف�ضةٍ من جتنب الف�شل وم�ستويات عالية من الدافعية للنجاح،
م�ستويات
يكون �أدا�ؤهم يف املواد الدرا�سية �أف�ضل ،و ُيظهرون
ٍ
رث من الطالب الذين ميلكون
عالية من االتزان العاطفي �أك َ
م�ستويات مرتفعةٍ من دافعية جتنب الف�شل.
ٍ
والأفراد الذين لديهم دافعية عالية للإجناز ي�ضعون عاد ًة
طابع �صعب لكنها قابلة للتحقيق ،وتع ّد
ذات
لأنف�سهم �أهدافًا َ
ٍ
ري مهمةٍ بالن�سبة لهم ،كذلك الأهداف �صعبة
ال ُ
أهداف ال�سهل ُة غ َ
التحقيق.وال ينجح ه�ؤالء الأفراد دائماً ،لكنهم يتخذون من
الف�شل نقطة لالنطالق �إىل الأمام جمدداً ،على عك�س الأفراد الذين
ي�ضعون لأنف�سهم �أهدافا �سهلة التحقيق ،وبذلك يتجنبون الف�شل �أو
�أهداف ًا �صعبة جداً بحيث ال يلومهم �أحد عند الف�شل يف حتقيقها
(.)Nevid, 2003
وتمُ ثل �سمة الدافعية للإجناز للأكادميي من �أكرث ال�سمات
امل�ؤثرة يف التح�صيل ،وزيادة ا�ستيعاب الطالب للمفاهيم العلمية
بطريقة �صحيحة.لذا فدافعية الإجناز �أحد املو�ضوعات املهمة
يف عملية التعلم والتعليم؛ لأنها وثيقة ال�صلة بعملية التعلم لدى
الطالب.وكثرياً ما تتدخل يف عملية الدافعية للإجناز عواملَ كثري َة،
بع�ضها مرتبط بالطالب وقدراته ،وبع�ضها مرتبطة بالأ�ساليب
والطرق امل�ستخدمة يف التدري�س له (بدوي وعبد اجلليل.)2012 ،
كما �أن الدافعية للإجناز للأكادميي تت�أثر �سلب ًا و�إيجاب ًا مبا
يحدث يف الف�صل الدرا�سي ،من خالل عدة و�سائل �أهمها :و�ضوح
املادة الدرا�سية وطرق تنظيمها ،وامل�شاركة الن�شطة للطالب
يف الدر�س ،بالإ�ضافة� إىل التنوع يف و�سائل جذب االنتباه،
وا�ستخدام �أمثلة ملمو�سة ومنا�سبة ،كما �أن الدافعية للإجناز
للأكادميي ُتع ُّد محُ فزاً يدفع الطالب للعمل واملثابرة ،واالنتباه
للمواقف التعليمية ،والقيام بن�شاط موجه اال�ستمرار فيه حتى
يتحقق التعلم كهدف (�إبراهيم.)2011 ،
من خالل ا�ستقراء املفاهيم ال�سابقة لدافعية الإجناز
الأكادميي تتبنى الدرا�سة احلالية التعريف الآتي لدافعية
الإجناز الأكادميي ،ب�أنها :حالة داخلية لدى املُتع ِلّم ت�ؤدي �إىل
تن�شيط �سلوكه الأكادميي �أثناء ممار�سته للمهمات والأن�شطة
الأكادميية ،وتعمل على حتريك ن�شاطه ،وتوجهي ُه ،وتزيد من
�شعوره بامل�س�ؤولية الأكادميية ،وحتافظ على ا�ستمرارية ن�شاطه
حتى يتمكن من حتقيق �أهدافه وطموحاته الأكادميية.
ومن خالل ا�ستعرا�ض الإطار النظري ف�إن العديد من
الباحثني قد �أكدوا على �أن �إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط ُت�سهم يف
حت�سني البيئة التعليمية التعلمية ب�شكل �إيجابي ،مما قد ي�ؤثر
إيجابي على دافعية الإجناز الأكادميي واملرونة املعرفية.
ب�شكلٍ �
ٍ
ف ُت�سهم فعاليات و�أن�شطة التعلم الن�شط املتنوعة ،يف ت�شجيع
وحتفيز الطالب وت�شويقهم للتعلم يف بيئة تفاعلية ت�شاركية بني
الطالب.و ُت�سهم �أي�ض ًا يف تفعيل الن�شاط العقلي عند املُتع ِلّم؛ لبناء
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املعرفة يف ذهنه ،وبالتايل تنمية مهارات التفكري لديه ،وب�شكل
خا�ص املرونة املعرفية.كما �أن التعلم الن�شط ُيعد من الأن�شطة
الأ�سا�سية التي يجب �أن ُيركز عليها يف التدري�س اجلامعي؛ لتمكني
الطالب من مواجهة التحديات يف الع�رص احلايل ،ومتكني قدراته
على التكيف مع التغريات ال�رسيعة واملتالحقة.

ال ّدراسات السَّابقة:
يت�ضمن هذا اجلزء عر�ض ًا للدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة
أقدم
مبتغريات الدرا�سة احلالية ،وقد ُرتبت
ُ
الدرا�سات من ال ِ
أحدث يف حمورين على النحو الآتي:
لل ِ
ٌ
ُ
وعالقته باملرونة
دراسات تناولت التعلم النشط
احملور األول:
املعرفية.
قام اجلميلي ( )2003بدرا�سةٍ هدفت �إىل التعرف على �أثر
برنامـج تعليمي يف تع ّديل الأ�سـلوب املعرفـي (الت�صـلب �إىل
املـرونة).وتكونت عينة الدرا�سة من ( )63طالب ًا وطالب ًة من
ق�سمي اللغة العربية ،وعلوم احلياة يف كلية الرتبية بجامعة
املو�صل ،و ّزعوا �إىل جمموعتني :الأوىل جتريبية تتكون من ()45
طالب ًا وطالبة ،والثانية �ضابطة تتكون من ( )18طالب ًا وطالبة،
وتكون الربنامج التعليمي من ثالثة �أق�سام :الق�سم الأول :ت�ضمن
التوتر واال�سرتخاء ،والق�سم الثاين :تو�سعة الإدراك (اجلزء الأول
من برنامج الكورت لتعليم التفكري) الذي ي�ستند �إىل الت�شجيع على
التعلم التعاوين بني الطالب ،وا�ستخدام املناق�شة واحلوار والع�صف
الذهني ،والق�سم الثالث :مواقف ق�ص�صية عن الت�صلب واملرونة
ومناق�شتها جماعيا ً ،وطُ بق الربنامج بواقع ( )3جل�سات �أ�سبوعي ًا
كل منها ( )45 – 40دقيقة وملدة (� )13أ�سبوعاً.و�أظهرت نتائج
الدرا�سة فعالية الربنامج يف تع ّديل الأ�سلوب املعريف (الت�صلب
�إىل املرونة) لدى طلبة كلية الرتبية بجامعة املو�صل ،وب�صورة
متكافئة لكال اجلن�سني (الذكور والإناث) ،واالخت�صا�صني (العلمي
والإن�ساين).
و�أجرى �شيو ( )Chieu, 2007درا�سة نظرية هدفت تقدمي
بيئات تعليميةٍ تدعم تنمية املرونة املعرفية.
ت�صور مقرتح لبنا ِء
ٍ
فاقرتحت هذه الدرا�سة ت�صميم بيئة تعليمية ت�ستند �إىل مبادئ
النظرية البنائية التي ت�ؤكد على �أن الأفراد يتعلمون من خالل بناء
املعرفة اخلا�صة بهم من خالل التفاعل االجتماعي فيما بينهم
وبناء على اخلربات ال�سابقة لهم.و�أ�شارت الدرا�سة �أن
ب�شكل فعال،
ً
ثمة عدداً كبرياً من �أنظمة التعلم البنائية القائمة على تكنولوجيا
ّ
املعلومات واالت�صاالت املقرتحة يف ال�سنوات الأخرية�.إال � ّأن تلك
النظم ا�ستندت على عدد قليل من املبادئ البنائية.وكانت امل�شكلة
تتعلق بعدم وجود و�سائل عملية لت�سهيل عملية الت�صميم التعليمي
امل�ستند على التعلم البنائي.و�أكدت الدرا�سة على �رضورة ا�ستخدام
معايري النظرية البنائية ك�إطار تربوي مفيد لتوفري �أدوات �سهلة
اال�ستخدام ،و�إيجاد املبادئ التوجيهية املوجهة للمعلمني؛ من
�أجل بناء بيئات التعلم البنائي القائم على �إ�سرتاتيجيات التعلم
الن�شط الذي ي�شتمل على تكنولوجيا املعلومات ،واالت�صاالت،
والو�سائط الفائقة ،واملناق�شة اجلماعية ،والتعزيز ،والتغذية
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الراجعة.
كما �أجرى موخرجي وبيج ()Mukherjee & Page, 2007
درا�س ًة هدفت �إىل ا�ستق�صاء �أثر توظيف �إ�سرتاتيجيات التعلم
الن�شط يف تنمية مهارات التفكري الناقد لدى الطلبة يف مقرر
نتائج الدرا�سة �أن تدري�س املقرر من خالل
�إدارة الأعمال.و�أظهرت
ُ
توظيف �إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط ،قد ح�سنت وب�شكل ملحوظ
من مهارات التفكري الناقد لدى الطلبة.كما �أكدت نتائج الدرا�سة
الفعال ال�سرتاتيجيات التعلم الن�شط �أدى �إىل حت�سني
� ّأن التوظيف ّ
مهارات التفكري العليا لدى الطلبة ،ومن بني هذه املهارات
املرونة املعرفية.
ونفذ كل من هيث وهيقز وامربو�سو (& Heath, Higgs
 )Ambruso, 2008درا�سة هدفت �إىل تطوير �إ�سرتاتيجيات التعلم
الن�شط القائم على الكمبيوتر ،من �أجل تنمية املرونة املعرفية
لدى طلبة كلية الطب يف ال�سنة الثانية للتغلب على املخاطر
امل ُتعددة التي ت�صادفهم لإكمال الربنامج التعليمي يف جامعة
كولورادو.وتكونت عينة الدرا�سة من ( )101منهم ( )31طالب ًا
تعلموا تعلم ًا فردي ًا و ( 35من  )70طالب ًا تعلموا تعلم ًا تعاونياً.
و�أظهرت النتائج � ّأن الطالب الذين تعلموا تعلم ًا فردي ًا والطالب
الذين تعلموا تعلم ًا تعاوني ًا قد حت�سنت مرونتهم املعرفية يف
مواجهة امل�شكالت الطبية يف نتائج االختبار البعدي مقارنة
باالختبار القبلي.و�أظهرت النتائج عدم وجود فروقٍ ِ
ذات داللةٍ
�إح�صائيةٍ بني الطالب الذين تعلموا تعلم ًا فردي ًا عن الطالب الذين
تعلموا تعلم ًا تعاونياً.
نفذت الزايدي ( )2009درا�س ًة هدفت �إىل معرفة �أثر التعلم
الن�شط يف تنمية التفكري الإبداعي والتح�صيل الدرا�سي يف مادة
العلوم ،لدى طالبات ال�صف الثالث املتو�سط مقارنة بالطريقة
التقليدية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )56طالبة وزعت على
جمموعتني :جتريبية ( )29طالبة ،و�ضابطة ( )27طالبة.
وا�س ُتخدِم التعلم الن�شط يف وحدة «ال�شغل والطاقة» مع املجموعة
التجريبية ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني متو�سطي املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ،يف
التطبيق البعدي ملقيا�س التفكري الإبداعي ،فيما يتعلق بقدرة
الطالقة واملرونة والأ�صالة والتفا�صيل وذلك ل�صالح املجموعة
التجريبية.
و�أجرى �سيليون�سكي ( )Sliwinski, 2011درا�س ًة هدفت
�إىل التحقق من مدى فاعلية التعلم الن�شط امل�ستند على الألعاب
التعليمية الإلكرتونية ،يف تنمية املرونة املعرفية يف وعي
الأفراد يف بدائل االختيارات ،والرغبة يف التكيف مع املواقف
اجلديدة.وتكونت عينة الدرا�سة من عينة خمتلطة �شارك بها ت�سعة
من مدراء ال�رشكات وع�رشون طالب ًا جامعي ًا يف جامعة برلني،
واملوظفون ال�شباب يف جتربة ت�ستغرق ( )60دقيقة للعب لعبة
كمبيوتر.وخ�ضع امل�شاركون يف املجموعة التجريبية �إىل الأن�شطة
يف الألعاب التعليمية الإلكرتونية جلل�سة ملدة ( )60دقيقة.و�أما
املجموعة ال�ضابطة فكان دورهم يقت�رص على م�شاهدة الألعاب
فقط.ومت �إجراء اختبار بعدي يقي�س املرونة املعرفية لدى �أفراد

املجموعتني.
ف�أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني متو�سطات درجات �أفراد املجموعتني يف القيا�س البعدي
للمرونة املعرفية ل�صالح املجموعة التجريبية.
وقامت م�صطفى ( )2011بدرا�سة هدفت �إىل �إعداد
برنامجِينْ للطالبات واملُعلِمات� :أحدهما للتخطيط التدري�سي
والثاين للتخطيط البنائي ،بالإ�ضافة �إىل برنامج التخطيط
التدري�سي التقليدي؛ لتعرف مدى فاعلية هذه الربامج يف حت�سني
كل من املرونة املعرفية ومهارات التفكري الت�أملي ،وقيمة التفكري
الت�أملي والأداء التخطيطي التعليمي لدى الطالبات املُعلِمات
وفق التخ�ص�صات املختلفة.مت اختيار عينة الدرا�سة من ثالث
�شعب يدر�س طال ُبها مقرر “علم النف�س الرتبوي» يف كلية الرتبية
جامعة امللك �سعود ،وقد اختريت بطريقة ع�شوائية.تكونت العينة
من ( )126طالبة كانت على النحو التايل :تكونت املجموعة
التجريبية الأوىل من ( )42طالبة ،واملجموعة التجريبية الثانية
من ( )42طالبة ،واملجموعة ال�ضابطة من ( ،......)42مت تدريب
املجموعات الثالث كما يلي :املجموعة التجريبية الأوىل مت تطبيق
مدخل التخطيط التدري�سي عليها ،بالإ�ضافة �إىل تدريب �أفرادها
على ا�ستخدام �أداة الت�أمل الذاتي �أثناء التخطيط التدري�سي� ،أما
املجموعة التجريبية الثانية فتم تطبيق مدخل التخطيط البنائي
(التفاعل بني الطالب واملناق�شة اجلماعية) عليها باال�شرتاك مع
�أداة الت�أمل الذاتي للتخطيط البنائي� ،أما املجموعة الثالثة فقد مت
تطبيق مدخل التخطيط التدري�سي التقليدي عليها دون ا�ستخدام
مت تطبيق القيا�س البعدي على املجموعتني
لأي �أداة ت�
أملية.ثم ّ
ّ
التجريبيتني واملجموعة ال�ضابطة�.أظهرت نتائج الدرا�سة وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات جمموعات
الدرا�سة الثالث يف القيا�س البعدي للمرونة املعرفية ل�صالح
املجموعة التجريبية الثانية (مدخل التخطيط البنائي).
ٌ
ُ
وعالقته بدافعية
دراسات تناولت التعلم النشط
احملور الثاني:
اإلجناز األكادميي.
�أجرى طه ( )2013درا�س ًة هدفت �إىل تق�صي �أثر ا�ستخدام
�إ�سرتاتيجية توليفية قائمة على التعلم الن�شط يف ُتع ّديل الت�صورات
اخلاطئة ،وتنمية الدافع للإجناز ،والتح�صيل الأكادميي لدى
الطالب منخف�ضي التح�صيل يف املرحلة الثانوية.وبلغ عددهم
زعوا
( )70طالب ًا منخف�ضي التح�صيل يف ال�صناعات الغذائيةُ ،و ُ
على جمموعتني الأوىل :جتريبية ،وعددها ( )35در�ست املحتوى
بالإ�سرتاتيجية املقرتحة ،والأخرى� :ضابطة ،وعددها ()35
در�ست املحتوى بالطريقة العادية.و�أ�سفرت الدرا�سة عن وجو ِد �أث ٍر
كب ٍري للإ�سرتاتيجية التوليفية القائمة على التعلم الن�شط يف تعديل
الت�صورات اخلاطئة ،وتنمية الدافع للإجناز والتح�صيل الأكادميي
لدى الطالب منخف�ضي التح�صيل يف املرحلة الثانوي .
�أما درا�سة �أحمد ( )2012فهدفت �إىل الك�شف عن فاعلية
ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط يف تدري�س الإح�صاء
النف�سي والرتبوي يف تع ُديل االجتاه نحو درا�سة الإح�صاء،
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وتنمية الدافعية الذاتية الأكادميية.ومت اختيار عينة الدرا�سة من
( )33طالب ًة من طالبات ال�سن ِة الرابع ِة بكلي ِة الرتبي ِة يف جامعة
الطائف الذين يدر�سون مقرر االختبارات واملقايي�س.وتو�صلت
ذات داللةٍ �إح�صائيةٍ ل�صالح
نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروقٍ ِ
القيا�س البعدي لربنامج التعلم الن�شط يف تنمية الدافعية الذاتية
الأكادميية واالجتاه الإيجابي نحو درا�سة الإح�صاء.
وهدفت درا�سة �أبو عواد وال�شلبي وعبد وع�شا (� )2010إىل
�إق�صاء�أثر �إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط يف تنمية مهارة اتخاذ
القرار والدافعية للتعلم ،لدى طالبات كلية العلوم الرتبوية التابعة
لوكالة الغوث ،بلغ عدد �أفراد الدرا�سة ( )54طالبة ،مت اختيارهن
من طالبات ال�سنة الثانية يف كلية العلوم الرتبوية اجلامعية
تخ�ص�ص معلم �صف ،وجرى تق�سيمهن بالت�ساوي �إىل جمموعتني:
جتريبية و�ضابطة ،وقد ك�شفت نتائج الدرا�سة عن وجود فروقٍ
ذات داللةٍ �إح�صائيةٍ بني نتائج الطالبات يف جمموعتي الدرا�سة
ِ
يف �ست مهارات اتخاذ القرار ،وخم�سة من �أبعاد الدافعية للتعلم،
وهي :دافع املعرفة ،والإثارة ،والإجناز ،والتنظيم املعرف،
والتنظيم غري الواعي ،وجاءت الفروق جميعها ل�صالح املجموعة
التجريبية.
بينما �أجر ى �إيريك وربيكا وايرن ومانتونويا (�Erik, Re
 )becca, Erin & Mantonya, 2009درا�س ًة ا�ستهدفت الك�شف عن
�أثر برنامج تعليمي يف تنمية الدافعية الذاتية الأكادميية لدى
طالب املرحلة الثانوية ذوي امل�ستوى االقت�صادي واالجتماعي
املتو�سط ،والذين يت�صفون بانخفا�ض الدافعية الذاتية الأكادميية
لديهم ،فتم تدريب الطالب من خالل �إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط
على( :اال�ستقالل الذاتي ،وحتديد الأهداف ،وردود الفعل الإيجابي
جتاه املُعلِم) ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود �أثر للتدريب القائم على
التعلم الن�شط يف تنمية الدافعية الذاتية لأكادميية والتح�صيل
الدرا�سي.
ويف درا�سة �أجراها بريت ( )Burt, 2004هدفت �إىل الك�شف
عن �أثر التعلم الن�شط يف الأداء والدافعية للتعلم ،لدى طالبات
جامعة زايد يف الإمارات العربية املتحدة ،وتكونت عينة الدرا�سة
من ثالث طالبات ،ممن ح�رضن من قطاع احلكومي العام ،الذي
يعتاد فيه الطلبة على التعلم ال�سلبي املتمحور حول املُعلِم ،مت
تدريبهن من خالل جل�ستني متتاليتني على ا�ستخدام التعلم الن�شط،
و�أ�شارت النتائج �إىل �أن االنتقال من التعلم ال�سلبي �إىل التعلم
أثر �سلبي ،ويرجع ذلك �أ�سا�س ًا �إىل عدم كفاية الإعداد
الن�شط له � ٌ
والتدريب.ومع ذلك فقد �أدى التدريب �إىل تنمية املهارات الالحقة،
خالل التعر�ض للتدريب يف تنمية الدافعية للتعلم والأداء.
و�أجرى ويلك ( )Wilke, 2003درا�سة هدفت �إىل �إق�صاء
�أثر توظيف �إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط يف التح�صيل الدرا�سي،
و�إثارة الدافعية ،والفاعلية الذاتية لطلبة جامعة �إجنلية يف والية
تك�سا�س الأمريكية يف مقرر الف�سيولوجيا.ا�شتملت عينة الدرا�سة
على جمموعةٍ جتريبيةٍ مت تدري�سها املقرر من خالل توظيف
�إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط ،وجمموعة �ضابطة مت تدري�سها املقرر
ذاته ،من خالل �أ�سلوب املحا�رضة التقليدية ،و�أظهرت النتائج
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ذات داللةٍ �إح�صائيةٍ يف دافعية طلبة املجموعتني
وجود فروقٍ ِ
التجريبية وال�ضابطة ول�صالح املجموعة التجريبية.
تعقيب على الدراسات السابقة:
يالحـظ مـن خـالل مراجعـة الدرا�سات ال�سابقة �أهـمية
ا�سرتتيجيات التعلم الن�شط يف تنمية دافعية الإجناز الأكادميي
(طه� ; 2013 ،أحمد� ; 2012 ،أبو عواد و�آخرونEric 2010 ،
 ،);et al, 2009 ;Wilke, 2003 ; Burt, 2004كما يالحظ �أن هذه
الدرا�سات �أُجريت على عينات خمتلفة ما بني طلبة مرحلة ثانوية
(طه ،)Eric et al, 2009,2013 ،وطلبة كليات جامعية (�أحمد،
� ; 2012أبو عواد و�آخرون.)Wilke, 2003 ; Burt, 2004 ،2010 ،
ويت�ضح �أي�ض ًا قلة الدرا�سات املبا�رشة العربية �أو الأجنبية-
ح�سب اطالع الباحث -التي تناولت فاعلية ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات
التعلم الن�شط امل�ستندة على النظرية املعرفية االجتماعية لـــــدى
الطلبـــــة ،وتنمية املرونة املعرفية لديهم ،ومن هذه الدرا�سات
(اجلميلي; Chieu, ; 2007 2003 ،م�صطفى )2011 ،حيث �أكدت
نتائج هذه الدرا�سات على �أهمية ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات التعلم
التعاوين ،واملناق�شة واحلوار ،والع�صف الذهني يف تنمية املرونة
املعرفية.
كما الحظ الباحث �أن بع�ض الدرا�سات ال�سابقة تناولت
ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات �أخرى للتعلم الن�شط تختلف عن
اال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة بهذه ال ّدرا�سة ،ومن هذه الدرا�سات
( ،)Heath et al, 2008 ; Sliwinski, 2011وقد ا�ستخدمت هذه
الدرا�سات �إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط القائم على الكمبيوتر
والألعاب الإلكرتونية.
و�أي�ض ًا وجد الباحث بع�ض الدرا�سات التي تناولت �أثر
التعلم الن�شط يف تنمية التفكري الإبداعي ،التي ُتع ُّد املرونة �أحد
مكوناته الأ�سا�سية الزايدي (.)2009وبع�ض الدرا�سات تناولت
�أثر التعلم الن�شط على مهارات التفكري العليا ،والتي ُتع ُّد املرونة
املعرفية �أحدى مهاراته (.)Mukherjee & Page, 2007
�أما ما مُييز هذه الدرا�سة عن غريها من الدرا�سات ال�سابقة،
فقد متثل يف �أنها طُ بقت يف البيئة ال�سعودية يف ظل عدم وجود
درا�سات ربطت بني ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط وبني
ٍ
تنمية املرونة املعرفية ودافعية الإجناز الأكادميي.وقد جاءت
الدرا�سة احلالية لت�سد هذا النق�ص.ومبا � ّأن احلاجة تتطلب تطوير
�أ�ساليب تدري�س من �أجل تطوير النمو النف�سي والتعليمي للطالب،
وحتقيق الأهداف الرتبوية املن�شودة ،فقد توجهت هذه الدرا�سة
نحو تنمية املرونة املعرفية ودافعية الإجناز الأكادميي لدى
طالب ق�سم علم النف�س يف جامعة حائل ،من خالل ا�ستخدام
�إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط.

منهجية ال ّدراسة:
ا�ستخدم الباحث يف ال ّدرا�سة احلالية املنهج �شبه التجريبي
ملالءمته لطبيعة ال ّدرا�سة ،وقد مت اال�ستعانة بالت�صميم التجريبي
ملجموعتني ،واحدة جتريبية ،والأخرى �ضابطة ،للتعرف على
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ت�أثري العامل التجريبي ،وهو ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط
يف تنمية املرونة املعرفية ودافعية الإجناز الأكادميي ،وذلك
باتباع القيا�س القبلي والبعدي لأفراد املجموعة.

مما �سبق و�ضع الباحث ثالثة �أبعاد متثل دافعية الإجناز
الأكادميي ،وهذه الأبعاد ،هي:
 ال ُبعد الأول :الطموح الأكادميي :هو م�ستوى الن�شاط
الذي يقوم به الطالب من �أجل حتقيق امل�ستوى العلمي والأكادميي
الذي يطمح �إليه يف حتقيق م�ستقبله.
 ال ُبعد الثاين :املثابرة :قدرة الطالب على حتمل بذل
اجلهدوموا�صلته ،رغم ال�صعوبات والعقبات ،حتى �إكمال مهمة
تعليمية معينة.
 ال ُبعد الثالث :ال�شعور بامل�س�ؤولية الأكادميية :وهي
�إح�سا�س الطالب بامل�س�ؤولية جتاه املهمات التعليمية املطلوبة
منه ،وقدرته على ال�سيطرة عليها ،وحتمله مل�س�ؤولية �أفعاله يف
الغرفة ال�صفية.
تكونت ال�صورة الأولية للأداة من ( )24فقرة ،مت �صياغتها
على �صورة فقرات �إيجابية ،وفقرات �سلبية ب�سلم ا�ستجابات وفق
خم�سة م�ستويات.

جمتمع ال ّدراسة:
يتكون جمتمع الدرا�سة من جميع الطالب الذكور يف ق�سم
علم النف�س يف جامعة حائل ،والذين يدر�سون مقرر علم النف�س
الرتبوي يف الف�صل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي - 2014
2015م ،والبالغ عددهم ( )136طالب ًا (�إح�صائية كلية الرتبية،
2015 - 2014م).

عينة ال ّدراسة:
مت اختيار عينة الدرا�سة من الطالب الذكور يف ق�سم علم
النف�س يف كلية الرتبية يف جامعة حائل الذين يدر�سون مقرر علم
النف�س الرتبوي يف الف�صل الدرا�سي الثاين للعام الدرا�سي 2014
 .2015وقد بلغ عدد �أفرادها ( )65طالب ًا مت توزيعهم يف�شعبتني متثالن جمموعتي ال ّدرا�سة.وقد اختريت عينة الدرا�سة
بالطريقة العنقودية الع�شوائية ح�سب اخلطوات الآتية:
 مت ح�رص �شعب الطالب الذين يدر�سون مقرر علم النف�س
الرتبوي ،فبلغ ( )4جمموعات بواقع يرتاوح بني ()37 - 32
طالب ًا لكل جمموعة.
 مت اختيار جمموعتني بطريقة ع�شوائية من بني
املجموعات الأربع ،فكانت املجموعة ( )2واملجموعة (.)3
 مت اختيار املجموعة التجريبية والأخرى ال�ضابطة
ع�شوائياً ،فكانت املجموعة ( )2ممثلة للمجموعة التجريبية،
واملجموعة ( )3ممثلة للمجموعة ال�ضابطة ،بواقع ( )32طالبة
يف املجموعة ال�ضابطة و ( )33يف املجموعة التجريبية ،كما
يبني اجلدول رقم (.)1

الشروط السيكومرتية للمقياس:
قام الباحث بالتحقق من ال�رشوط ال�سيكومرتية للمقيا�س
على النحو الآتي:
�1 .1صدق املقيا�س:
اعتمد الباحث عند ح�ساب �صدق املقيا�س على �صدق
املحكمني ،وكذلك �صدق املحك اخلارجي ،وفيما يلي عر�ض ًا لذلك.
�Ú Úصدق املحتوى :مت عر�ض املقيا�س على ( )6من
�أع�ضاء هيئة التدري�س بق�سم علم النف�س يف جامعة حائل ،ومت
تزويد املخت�صني بالتعريف الإجرائي لدافعية الإجناز الأكادميي
و�أبعاده.وتبع ًا لذلك مت االتفاق بن�سبة ( )80%فما فوق على
منا�سبة ( )21فقرة ،وبذلك مت ا�ستبعاد ( )3فقرات لعدم منا�سبتها.
�Ú Úصدق املحك اخلارجي :قام الباحث بح�ساب �صدق
املقيا�س بطريقة �صدق املحك اخلارجي ،حيث مت ح�ساب معامل
االرتباط بني درجات هذا املقيا�س ،ومعدل التح�صيل العام للطلبة
خالل الف�صل الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي (2015 - 2014م)،
والتي مت احل�صول عليها من واقع �سجالت درجات الطلبة.وجاء
معامل االرتباط ( ،)0.64وهي قيمة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
داللة (.)0.01
�Ú Úصدق البناء :قام الباحث بح�ساب معامالت االرتباط
بني فقرات املقيا�س ودرجة ال ُبعد الذي تنتمي �إليه ،ودرجة الفقرة
والدرجة الكلية للمقيا�س ككل.وقد اعتمد الباحث معياراً يتمثل
يف �أال يقل معامل االرتباطني الفقرة ،وكل من الدرجة على ال ُبعد
والدرجة الكلية عن ( )0.20لقبول الفقرة.
وقد تراوحت قيم ارتباطات الفقرات بال ُبعد الذي تنتمي
�إليه بني ( ،)0.78 – 0.33كما تراوحت قيم ارتباطات الفقرات
باملقيا�س ككل بني (.)0.73 - 0.31كما مت ا�ستخراج معامالت
االرتباط بني �أبعاد املقيا�س ،والعالقة بني كل ُبعد والدرجة
الكلية ،كما يو�ضح اجلدول رقم (.)2

جدول ()1
توزيع أفراد العينة في المجموعتين التجريبية والضابطة وفقاً لعدد الطالب

املجموعة

عدد الأفراد

جتريبية

33

�ضابطة

32

املجموع الكلي

65

أدوات ال ّدراسة:
Ú Úدافعية الإجناز الأكادميي:
قام الباحث مبراجعة الأدب النظري ال�سابق الذي تناول
مو�ضوع دافعية الإجناز الأكادميي مثل :اخلفاجي والزيدي
( ،)2013ومقيا�س امل�رشيف ( ،)2012وا�ستفاد منها يف �إعداد
املقيا�س احلايل.
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بني ( ،)2.33 - 1ومتو�سطة �إذا تراوحت بني (،)3.66 - 2.34
ومرتفعة �إذا تراوحت ما بني (.)5 - 3.67
3 .3مقيا�س املرونة املعرفية:
ا�ستخدم الباحث مقيا�س املرونة املعرفية والذي �أعده عبد
الوهاب ( ،)2011وتكون املقيا�س ب�صورته الأ�صلية من ()30
فقرة مت �صياغتها على �صورة فقرات �إيجابية ،موزعة على
ُبعدين ،هما :املرونة التلقائية ،وتقي�سها الفقرات من (،)15 - 1
واملرونة التكيفية ،وتقي�سها الفقرات من (.)30 - 16
ويتوافر لأداة الدرا�سة هذه دالالت �صدق ب�صورتها الأ�صلية
مثل :ال�صدق الظاهري والعاملي (عبد الوهاب ،)2011 ،حيث مت
ح�ساب معامل االرتباط امل�صحح لكل فقرة مع املقيا�س ككل
فرتاوحت بني ( ،)0.75 - 0.52وكانت جميعها دالة �إح�صائياً.
وبلغ معامل الثبات للمقيا�س ككل ( ،)0.77وبلغت معامل الثبات
للبعدين (املرونة التلقائية -املرونة التكيفية) على النحو التايل:
( ،)0.78 - 0.74وقد اعتربت هذه القيمة منا�سبة لأغرا�ض هذه
ال ّدرا�سة.
ولت�أكيد �صدق هذا املقيا�س قام الباحث بتطبيق الأداة
على عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )30طالب ًا وطالب ًة ومن خارج
عينة الدرا�سة احلالية.ومت ح�ساب معامل ارتباط (بري�سون) بني
كل فقرة ،وال ُبعد الذي تنتمي �إليه ،وكل فقرة والعالمة الكلية
للمقيا�س ،وقد تراوحت معامالت ارتباط بري�سون بني الفقرات
وال ُبعد الذي تنتمي �إليه ( ،)0.77 - 0.56كما تراوحت قيم
ارتباطات الفقرات باملقيا�س ككل بني (.)0.78 - 0.39وقد
اعترب �أن م�ؤ�رشات ال�صدق املتوفرة لهذا املقيا�س كافية لأغرا�ض
هذه ال ّدرا�سة.كما قام الباحث بالت�أكد من ثبات �أداة الدرا�سة
با�ستخدام عينة ال�صدق نف�سها ،وذلك بح�ساب معامل االت�ساق
الداخلي با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا ،حيث بلغ معامل الثبات
( ،)0.81وبلغت قيمة االت�ساق الداخلي الكلي للمقيا�س (،)0.79
وقد اعتربت هذه القيمة منا�سبة لأغرا�ض هذه ال ّدرا�سة.
 ت�صحيح مقيا�س املرونة املعرفية:
تكون املقيا�س ب�صورته النهائية من ( )30فقرة ،يقابل كل
عبارة ثالث ا�ستجابات ،هي( :تنطبق متاماً ،تنطبق ،غري مت�أكد).
ُتوزع الدرجات على ا�ستجابة املفحو�ص كالآتي :تنطبق متام ًا
( )3تنطبق ،) )2غري مت�أكد ( )1وترتاوح درجاته العليا والدنيا
ما بني (� ،)90 - 30إذ ُتع ّد درجة الطالب منخف�ضة �إذا تراوحت
بني ( ،)1.66 - 1ومتو�سطة �إذا تراوحت بني ()2.33 - 1.67
ومرتفعة �إذا تراوحت ما بني (.)3 - 2.34

جدول ()2
معامالت االرتباط بين أبعاد مقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي والعالقة بين كل بُعد والدرجة
الكلية

ال�شعور بامل�س�ؤولية دافعية الإجناز
الطموح
املثابرة
العالقة االرتباطية
الأكادميي
الأكادميية
الأكادميي
الطموح الأكادميي
املثابرة
ال�شعور
بامل�س�ؤولية
الأكادميية
دافعية الإجناز
الأكادميي

1
0.77

1

0.80

0.74

1

0.76

0.73

0.83

1

2 .2ثبات املقيا�س:
قام الباحث بح�ساب معامل الثبات لهذا املقيا�س بطريقة
�إعادة االختبار.فقد طُ بق املقيا�س على عينة مكونة من ()30
طالب ًا وطالب ًة من خارج عينة الدرا�سة احلالية ،ومت �إعادة
االختبار ُبعد مرور ثالثة �أ�سابيع من التطبيق الأول على نف�س
مت ا�ستخراج دالالت الثبات باالت�ساق الداخلي لأبعاد
الطلبة.ثم ّ
املقيا�س الثالثة با�ستخدام طريقة (كرونباخ �ألفا) على الدرجات
الناجتة من التطبيق الثاين ،كما يو�ضح اجلدول رقم (.)3
جدول ()3
معامالت ارتباط بيرسون واالتساق الداخلي لمقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي ألبعاده
الثالثة والدرجة الكلية باستخدام طريقة كروبناخ ألفا

دافعية الإجناز الأكادميي

عدد
ثبات االت�ساق ثبات
الإعادة الفقرات
الداخلي

الطموح الأكادميي

0.67

0.78

7

املثابرة

0.74

0.82

7

ال�شعور بامل�س�ؤولية الأكادميية

0.72

0.83

7

دافعية الإجناز الأكادميي

0.71

0.78

21

د .سامر رافع ماجد العرسان

يالحظ من اجلدول رقم (� )3أن معامالت الثبات مرتفعة،
وتنا�سب �أغرا�ض هذه الدرا�سة �إذ تراوحت قيم معامالت االرتباط
لأبعاد املقيا�س بني ( ،)0.83 – 0.78والدرجة الكلية لالرتباط
( ،)0.78كما تراوحت قيم االت�ساق الداخلي بني (– 0.67
 ،)0.74وبدرجة كلية بلغت (.)0.71
Ú Úت�صحيح مقيا�س دافعية الإجناز الأكادميي:
يتبع ت�صحيح ا�ستجابات الطلبة على هذا املقيا�س تدريج)
ليكرت اخلما�سي) ،حيث يقي�س درجة الثقة للقيام ب�سلوكيات
معينة ،فتوزع الدرجات على ا�ستجابة املفحو�ص كالآتي� :أوافق
ب�شدة (� )5أوافق  ،) )4مرتدد ( )3ال �أوافق  ،) )2ال �أوافق ب�شدة)1
) ،و ُتعك�س الدرجة يف حالة الفقرات ال�سالبة الدرجات التالية:
( ،)20 ،19 ،14 ،12 ،10وترتاوح درجاته العليا والدنيا ما
بني (� ،)105 - 21إذ تع ّد درجة الطالب منخف�ضة �إذا تراوحت

إجراءات ال ّدراسة:
للإجابة على ت�سا�ؤالت ال ّدرا�سة ،قام الباحث بتنفيذ
اخلطوات الآتية:
�Ú Úأعد الباحث مادة املعاجلة التجريبية وفق ًا لإ�سرتاتيجية
توليفية من �إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط ،وتت�ضمن �إ�سرتاتيجيات)
التعلم التعاوين واملناق�شة واحلوار ،والع�صف الذهني).
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 قام الباحث بعر�ض مادة املعاجلة التجريبية على
جمموعة من املخت�صني من �أجل حتكيمها ،و�إجراء التعديالت
الالزمة وفق ًا لآرائهم.

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالب على المقياس القبلي لدافعية
اإلنجاز األكاديمي ،ونتائج اختبار) ت) للمجموعات المستقلة للكشف عن داللة الفروق بين
المتوسطات

الأبعاد

 مت اختيار �شعبتني بالطريقة الع�شوائية من ال�شعب
التي يقوم الباحث بتدري�سها مقرر علم النف�س الرتبوي يف الف�صل
الدرا�سي الثاين 2015 - 2014م.ومت اختيار �إحداهما ع�شوائي ًا
جمموعة جتريبية ،والأخرى جمموعة �ضابطة.

مت التحقق من تكاف�ؤ جمموعتي الدرا�سة قبل تطبيق
�إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط ،من خالل تطبيق �أدوات الدرا�سة
تطبيق ًا قبلي ًا عليهما ،فقد مت ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية،
واالنحرافات املعيارية ،لدرجات الطالب على املقيا�س القبلي
للمرونة الذهنية ،ثم نتائج اختبار) ت) للعينات امل�ستقلة للك�شف
عن داللة الفروق بني املتو�سطات ،كما يبني اجلدول رقم (.)4

الأبعاد
التلقائية

التكيفية

املرونة
املعرفية

املجموعة

العدد

جتريبية

33

1.66

1.91

�ضابطة

32

1.55

2.11

جتريبية

33

1.73

3.11

�ضابطة

32

1.80

2.78

جتريبية

33

3.44

2.66

�ضابطة

32

3.48

2.16

0.16

0.898

0.07 -

0.05 -

جتريبية

33

3.40

1.69

�ضابطة

32

3.25

1.58

جتريبية

ال�شعور
بامل�س�ؤولية
الأكادميية �ضابطة

33

4.50

2.19

32

4.20

2.89

جتريبية

33

14.48

4.86

�ضابطة

32

13.09

8.43

0.20

0.836

0.37

0.787

0.47

0.659

0.47

0.659

يالحظ من اجلدول رقم ( )5عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤ 0.05بني املجموعتني،
على مقيا�س دافعية الإجناز الأكادميي كامالً ،وعلى كل بعد من
�أبعاده الفرعية ،حيث كانت قيمة (ت) غري دالة �إح�صائي ًا يف كل
منها مما يعني �أن املجموعتني متكافئتان يف دافعية الإجناز
الأكادميي قبل تطبيق ال ّدرا�سة.
● ●مت توزيع طالب املجموعة التجريبية �إىل جمموعات
�صغرية ،وتوزيع مفردات املقرر عليهم ،وترك ال ُبعد لكل جمموعة
الختيار املفردات التي �ستقوم كل جمموعة ب�إعداد �أن�شطة لها.
● ●قام الباحث بتدري�س مادة املعاجلة التجريبية لطالب
املجموعة التجريبية وفق ًا للإ�سرتاتيجية التوليفية ال�سرتاتيجيات
التعلم الن�شط املكونة من) التعلم التعاوين -املناق�شة واحلوار-
الع�صف الذهني ( ،على مدار �شهرين �أثناء تدري�س مقرر علم النف�س
الرتبوي لطالب ق�سم علم النف�س يف كلية الرتبية بجامعة حائل.
واجلدول رقم ( )6يو�ضح �أيام التدري�س من كل �أ�سبوع،
وعدد ال�ساعات املطلوبة للتدري�س ،وقد ا�ستغرق تطبيق الدرا�سة
�شهرين بواقع حما�رضة �أ�سبوعياً ،بينما مل تتلقَ املجموعة
ال�ضابطة �أي معاجلة.

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطالب على المقياس القبلي
للمرونة المعرفية ،ونتائج اختبار) ت (للمجموعات المستقلة للكشف عن داللة الفروق بين
المتوسطات

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

�ضابطة

32

6.45

2.63

دافعية
الإجناز
الأكادميي

جدول ()4

قيمة ت

جتريبية

33

6.58

املثابرة

● ●تطبيق �أدوات الدرا�سة قبلياً.

العدد

2.61

الطموح
الأكادميي

 قام الباحث بتطبيق مادة املعاجلة التجريبية ،وذلك
كما يلى:

قيمة
الداللة

املجموعة

املتو�سط االنحراف
احل�سابي املعياري

قيمة
ت

قيمة
الداللة

0.845

0.911

يالحظ من اجلدول رقم ( )4عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤ 0.05بني املجموعتني،
على املقيا�س الكلي للمرونة املعرفية و�أبعاده ،حيث كانت قيمة
(ت) غري دالة �إح�صائي ًا يف كل منها مما يعني �أن املجموعتني
متكافئتان يف املرونة املعرفية قبل تطبيق ال ّدرا�سة.وكذلك مت
ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجات
الطالب على املقيا�س القبلي لدافعية الإجناز الأكادميي ،ثم
نتائج اختبار) ت) للعينات امل�ستقلة للك�شف عن داللة الفروق
بني املتو�سطات ،ويبني اجلدول رقم ( )5هذه النتائج.

جدول ()6
الخطة الزمنية لتدريس مقرر علم النفس التربوي لطالب قسم علم النفس في كلية التربية

جدول ()5
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املو�ضوع

الأ�سبوع

التعريف بعلم النف�س
الرتبوي -وموقعه بني
خمتلف فروع علم النف�س،
و�أهداف علم النف�س
الرتبوي ،و�أهمية علم النف�س
الرتبوي وعالقته بالعلوم
الأخرى.

الأول

الأيام

الأحد

الزمن

�ساعتان

الإ�سرتاتيجية
امل�ستخدمة
املناق�شة
واحلوار +التعلم
التعاوين

فاعلية استخدام إستراتيجيات التعلم النشط املستندة إلى النظرية املعرفية االجتماعية
في تنمية املرونة املعرفية ودافعية اإلجناز األكادميي لدى طالب قسم علم النفس في جامعة حائل

املو�ضوع

الأ�سبوع

الأيام

الأهداف التعلمية والأهداف
ال�سلوكية

الثاين

الأحد

�ساعتان

النمو النف�سي االجتماعي،
نظرية �أريك�سون

الثالث

الأحد

�ساعتان

الرابع

الأحد

�ساعتان

اخلام�س

الأحد

�ساعتان

ال�ساد�س

الأحد

الع�صف الذهني+
�ساعتان
املناق�شة واحلوار

التعلم اال�ستجابي
وتطبيقاته الرتبوية

ال�سابع

الأحد

التعلم الإجرائي وتطبيقاته
الرتبوية

الثامن

الأحد

النمو الأخالقي ،نظرية
كولربج
مفهوم التعلم و�رشوطه،
والنظريات التي ف�رست
كيف يحدث عند الفرد
الدافعية و�أهميتها
والتطبيقات الرتبوية
للدافعية

Ú Úاملتغريات التابعة :يوجد يف الدرا�سة احلالية متغريان
تابعان ،هما:
 املرونة املعرفية.
 دافعية الإجناز الأكادميي.
ويلخ�ص ال�شكل �أدناه ت�صميم ال ّدرا�سة:

الإ�سرتاتيجية
امل�ستخدمة
الع�صف الذهني+
املناق�شة واحلوار
املناق�شة
واحلوار +التعلم
التعاوين
الع�صف الذهني+
املناق�شة واحلوار
املناق�شة
واحلوار +التعلم
التعاوين

الزمن

O2

O1

O2

O1

X

O2

O1

G1:

O2

O1

G2:

حيث �أن :G1 :املجموعة التجريبية.
 :G2املجموعة ال�ضابطة.
� :Xإ�سرتاتيجية التعلم الن�شط.
 :O1قيا�س املرونة املعرفية.
 :O2قيا�س دافعية الإجناز الأكادميي.

املناق�شة
�ساعتان واحلوار +التعلم
التعاوين
الع�صف الذهني+
�ساعتان
املناق�شة واحلوار

الإجمايل

د .سامر رافع ماجد العرسان

نتائج الدراسة ومناقشتها:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل ا�ستق�صاء فاعلية ا�ستخدام
�إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط امل�ستندة �إىل النظرية املعرفية
االجتماعية يف تنمية املرونة املعرفية ودافعية الإجناز
الأكادميي لدى طالب علم النف�س يف كلية الرتبية يف جامعة
حائل ،فكانت النتائج على النحو �آالتي:
◄◄�أوالً :نتائج الفر�ضية الأوىل والتي تن�ص على :ال يوجد
فرق دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة ( )α≤ 0.05بني متو�سطي
درجات املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على املقيا�س البعدي
يف املرونة املعرفية ،و�أبعادها ُتعزى لإ�سرتاتيجية التدري�س
امل�ستخدمة ،وهي التعلم الن�شط والتقليدية.
وللإجابة عن الفر�ضية الأوىل مت ح�ساب املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية لأداء املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة على االختبار البعدي ح�سب متغري طريقة التدري�س،
ثم نتائج اختبار) ت) للعينات امل�ستقلة للك�شف عن داللة الفروق
بني املتو�سطات.واجلدول ( )7يبني تلك القيم.

16

● ●قام الباحث بتطبيق �أدوات الدرا�سة بعدياً.

تصميم ال ّدراسة:
ُتع ُّد هذه الدرا�سة �شبه جتريبية ،من نوع ت�صميم بعدي
للمجموعات املتكافئة� ،إحداهما �ضابطة مت التعامل معها
بالطريقة التقليدية ،والأخرى جتريبية مت تعليمها با�ستخدام
التعلم الن�شط يف تنمية املرونة املعرفية ودافعية الإجناز
الأكادميي ،لذا ميكن ت�صنيف متغريات الدرا�سة كما يلي:
Ú Úاملتغري امل�ستقل :وميثل اال�سرتاتيجية التدري�سية ،وله
م�ستويان ،هما:
 التعلم الن�شط.
 طريقة التدري�س التقليدية (املحا�رضة).

جدول ()7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي على مقياس المرونة المعرفية ونتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بين المتوسطات

الأبعاد
التلقائية

التكيفية

املرونة املعرفية

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف
املعياري

جتريبية

33

2.71

1.51

�ضابطة

32

1.50

1.37

جتريبية

33

2.66

1.35

�ضابطة

32

1.69

1.28

جتريبية

33

5.37

1.83

�ضابطة

32

3.19

1.56

املجموعة

قيمة ت

قيمة الداللة

مربع�إيتا

مقدار حجم الت�أثري

2.42

*0.02

0.09

متو�سط

2.11

*0.05

0.07

4.84

*0.00

0.27

متو�سط

كبري جداً

*قيمة «ت» الجدولية عند درجة حرية ( )63وعند مستوى داللة (.)α≤ 0.05 = 2.00
ً
*تم تحديد حجم التأثير بالنسبة لكل اختبار كاآلتي :من ( )05 - 01صغير ،ومن ( )13 - 06متوسط ،ومن ( )19 - 14كبير )100 - 20(،كبير جدا (أبو حطب
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التي �أ�شارت �إىل وجود فاعلية ال�ستخدام �إ�سرتاتيجيات التعلم
الن�شط (التعلم التعاوين ،واملناق�شة واحلوار ،والع�صف الذهني)
يف تنمية املرونة املعرفية.

وصادق.)1996 ،

يالحظ من اجلدول ( )7وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
متو�سطي �أداء الطالب يف املجموعتني التجريبية وال�ضابطة على
مقيا�س املرونة املعرفية البعدي تعزى ال�ستخدام ا�سرتاتيجيات
التعلم الن�شط� ،إذ بلغت قيمة (ت) للعينات امل�ستقلة ( ،)4.84وهي
قيمة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة (،)α≤ 0.05
وبالرجوع �إىل املتو�سطات احل�سابية يالحظ �أن هذه الفروق
ل�صالح املجموعة التجريبية التي تعر�ضت ال�سرتاتيجيات التعلم
الن�شط ،وبذلك نرف�ض الفر�ضية ال�صفرية ،ونقبل الفر�ضية البديلة،
مما يعني �أن �إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط ت�ؤثر �إيجابي ًا على تنمية
املرونة املعرفية.

كما ميكن عزو هذه النتيجة �أي�ض ًا �إىل �أن الطالب يتو�صلون
خالل التعلم الن�شط �إىل عدة بدائل للحلول ذات معنى للمهمات
التعليمية وامل�شكالت التي يواجهونها �أثناء تطبيق �إ�سرتاتيجيات
التعلم الن�شط؛ لأنه يزداد لديهم �إح�سا�س بامل�س�ؤولية جتاه
تعلمهم وم�شاركتهم الفاعلة يف اال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة
بتوجيه من املُعلِم للو�صول �إىل �أق�صى �أداء ممكن.فيقومون بربط
املعارف اجلديدة �أو احللول ب�أفكار و�إجراءات م�ألوفة عندهم،
ولي�س ا�ستخدام حلول �أ�شخا�ص �آخرين ،كما يبني التعلم الن�شط
للمتعلمني قدرتهم على التعلم بدون م�ساعدة �سلطة ،وهذا يعزز
ثقتهم ب�أنف�سهم وا�ستقالليتهم� ،إ�ضافة �إىل �أن املهمة التي ينجزها
املُتع ِلّم بنف�سه ،خالل التعلم الن�شط �أو ي�شرتك فيها تكون ذات قيمة
�أكرب من املهمة التي ينجزها له �شخ�ص �آخر ،وجميع هذه العوامل
ال�سابقة ُت�سهم يف تنمية املرونة املعرفية لدى الطالب.

وكذلك يالحظ من اجلدول ال�سابق وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني متو�سطي �أداء الطالب يف املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة على ُبعد املرونة املعرفية التلقائية تعزى ال�ستخدام
�إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط�.إذ بلغت قيمة (ت) للعينات امل�ستقلة
( ،)2.42وهي قيمة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( ،)α≤ 0.02وبالرجوع �إىل املتو�سطات احل�سابية يالحظ �أن
هذه الفروق ل�صالح املجموعة التجريبية ،وبينت النتائج وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية على ُبعد املرونة املعرفية التكيفية
البعدي.تعزى ال�ستخدام �إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط�.إذ بلغت قيمة
(ت) للعينات امل�ستقلة ( ،)2.11وهي قيمة ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة (.)α≤ 0.05

كما �أن ا�ستخدام بع�ض �إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط املقرتحة
يف الدرا�سة احلالية ،قد �أتاحت الفر�صة لتهيئة املواقف الرتبوية
التي متكّن الطالب من فهم احلقائق واملعارف واملعلومات
وا�ستيعابها وتف�سريها من وجهة نظرهم و�إبداء ر�أيهم فيها ،مما
انعك�س على تنمية مهارات املرونة املعرفية لدى عينة الدرا�سة
التجريبية.

كما ت�شري قيمة (مربع �إيتا) �إىل � ّأن ن�سبة التباين املُف�رس
الذي حتدثه املعاجلة التجريبية (املتمثلة يف ا�ستخدام
�إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط) يف التباين املنظم للمتغري التابع
فيما يتعلق باملرونة املعرفية لدى الطالب.يقدر بن�سبة ()27%
مما ي�شري �إىل ت�أث ٍري كبري جداً للمعاجلة التجريبية ،على اعتبار �أن
الت�أثري الذي يف�رس ما ن�سبت ُه ( )20%ف�أكرث ُيعد ت�أثرياً كبرياً جداً
(�أبو حطب و�صادق.)1996 ،
وميكن عزو هذه النتيجة �إىل �أن املُتع ِلّم يف التعلم الن�شط
ُيخ�ص�ص الوقت الكايف للتفكري ب�أهمية فيما يتعلمه ،ويحاول ربط
املعرفة والأفكار اجلديدة مبواقف احلياة التي ميكن �أن تنطبق
عليها ،ويربط املُتع ِلّم كل مو�ضوع جديد يدر�سه باملو�ضوعات
ال�سابقة ذات العالقة ،وجميع العوامل ال�سابقة جتعل من التعلم
تعلم ًا ذا معنى ،ويكون قادراً على �إيجاد بدائل وحلول م ُتع ُّددة
للم�شاكل واملهام التعليمية ،من خالل م�شاركة الآخرين ب�آرائه
واطالعه على وجود �أفكار و�آراء م ُتع ُّددة حول امل�شكالت ،ومناق�شة
هذه الأفكار مع الآخرين ،والتو�صل اجلماعي �إىل احللول النهائية،
فتزداد لديه مهارة تقبل �آراء الآخرين ،وعدم التع�صب والتم�سك
بر�أيه ،مما ُي�سهم بزيادة مهارته يف توليد احللول والبدائل،
وتغيري وجهة تفكريه ح�سب معطيات املوقف التعليمي.

وقد يعزى ذلك �إىل �أن التنوع يف ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات
التعلم الن�شط �أدى �إىل توفري بيئة تعليمية �إيجابية ،جعلت دور
فعال يف العملية التعليمية ،ودور املُعلِم موجه ومر�شد
الطالب ّ
للعملية التعليمية ،وهذا ما �أكدته نتائج الدرا�سات ال�سابقة
(اجلميلي;Chieu, 2007 ;Mukherjee & Page, 2007 2003 ،
; م�صطفىّ � )2011 ،إن ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط
اعتمدت �أ�سا�س ًا على م�شاركة الطلبة الإيجابية نتيجة التعلم يف
فريق واحد والتعلم يف جمموعات �صغرية.وهذا عمل على توفري
بيئة تربوية ن�شطة كما �أن ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط
�ساعد على توفري فر�ص امل�شاركة الإيجابية لدى الطالب لبناء
بنيتهم املعرفية ب�أنف�سهم.
◄◄ثانياً :نتائج الفر�ضية الثانية والتي تن�ص على :ال
يوجد فرق دال �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة ( )α≤ 0.05بني
متو�سطي درجات املجموعتني التجريبية وال�ضابطة ،على
املقيا�س البعدي يف دافعية الإجناز الأكادميي و�أبعادها ُتعزى
لإ�سرتاتيجية التدري�س امل�ستخدمة ،وهي التعلم الن�شط والتقليدية.
وللإجابة عن الفر�ضية الثانية مت ح�ساب املتو�سطات
احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية لأداء املجموعتني التجريبية
وال�ضابطة على االختبار البعدي ح�سب متغري طريقة التدري�س،
ثم نتائج اختبار) ت) للعينات امل�ستقلة للك�شف عن داللة الفروق
بني املتو�سطات ،واجلدول ( )8يبني تلك القيم.

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سات (اجلميلي2003 ،
 ;Chieu, 2007 ;Mukherjee & Page, ;2007م�صطفى)2011 ،
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جدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي على مقياس دافعية اإلنجاز األكاديمي ونتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بين
المتوسطات

الأبعاد
الطموح

املثابرة

هدف ي�سعى لتحقيقه
دافعية الإجناز
الأكادميي

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف
املعياري

جتريبية

33

8.58

3.71

�ضابطة

32

6.57

4.11

جتريبية

33

10.61

1.84

�ضابطة

32

3.52

1.55

جتريبية

33

7.48

2.68

�ضابطة

32

4.47

2.98

جتريبية

33

26.67

5.78

�ضابطة

32

14.56

6.65

املجموعة

قيمة ت

قيمة الداللة

مربع�إيتا

حجم الأثر

2.07

*0.05

0.06

متو�سط

16.84

*0.001

0.82

كبري جداً

4.24

*0.001

0.22

كبري جداً

5.06

*0.001

0.29

كبري جداً

* قيمة “ت” الجدولية عند درجة حرية ( )63وعند مستوى داللة (.)α≤ 0.05 = 2.00
* قيمة “ت” الجدولية عند درجة حرية ( )63وعند مستوى داللة (.)α≤ 0.05 = 2.66
*تم تحديد حجم التأثير بالنسبة لكل اختبار كاآلتي :من ( )05 - 01صغير ،ومن ( )13 - 06متوسط ،ومن  ) )14 19-كبير )100 - 20( ،كبير جداً.

يالحظ من اجلدول ( )8وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني متو�سطي �أداء الطالب يف املجموعتني التجريبية وال�ضابطة
على مقيا�س دافعية الإجناز الأكادميي البعدي تعزى ال�ستخدام
�إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط� ،إذ بلغت قيمة (ت) للعينات
امل�ستقلة ( ،)5.06وهي قيمة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( ،)α≤ 0.05وبالرجوع �إىل املتو�سطات احل�سابية
يالحظ �أن هذه الفروق ل�صالح املجموعة التجريبية التي تعر�ضت
ال�سرتاتيجيات التعلم الن�شط ،وبذلك نرف�ض الفر�ضية ال�صفرية،
ونقبل الفر�ضية البديلة ،مما يعني �أن �إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط
ت�ؤثر �إيجاب ًيا على تنمية دافعية الإجناز الأكادميي.
ويالحظ من اجلدول ال�سابق وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )α≤ 0.05على جميع �أبعاد
دافعية الإجناز الأكادميي ،وبالرجوع �إىل املتو�سطات احل�سابية
يالحظ �أن هذه الفروق كانت ل�صالح املجموعة التجريبية ،عند
م�ستوى داللة (.)α≤ 0.05
كما ت�شري قيمة (مربع �إيتا) �إىل �أن ن�سبة التباين املف�سرّ
الذي حتدثه املعاجلة التجريبية (املتمثلة يف ا�ستخدام
�إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط) يف التباين املنظم للمتغري التابع
فيما يتعلق بدافعية الإجناز الأكادميي لدى الطالب ،يقدر بن�سبة
( )29%مما ي�شري �إىل ت�أثري كبري جداً للمعاجلة التجريبية.
وت�شري هذه النتيجة �إىل جناح الربنامج يف م�ساعدة الطلبة
امل�شاركني فيه على تنمية دافعية الإجناز الأكادميي لديهم
يف جمع احلقائق واملعلومات ،والتفكري ب�أكرث من طريقة حلل
امل�شكلة ،والنظر �إىل املواقف ال�صعبة من زوايا م ُتع ُّددة وخمتلفة،
ومراعاة االختيارات امل ُتع ُّددة قبل اال�ستجابة واتخاذ القرارات.
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وقد يعزى ذلك �إىل �أن توزيع الطالب يف جمموعات �صغرية
�أثناء تنفيذ �أن�شطة التعلم الن�شط بحيث يجعل كل جمموعة تخت�ص
مبهام حمددة ،ويتكفل كل طالب داخل املجموعة مبهمة معينة
عليه �إجنازها وبناء جناحه يف �أداء تلك املهمة �إىل جانب جناح
زمالئه يف �أداء مهامهم ،و يتم تقييم عمل املجموعة ككل ،ا�ضافة
�إىل التقييم الفردي لكل ع�ضو من �أع�ضاء املجموعة ،وكلذلك
ي�ساعد الطالب على ممار�سة وتعلم مهارة حتمل امل�س�ؤولية،
حيث � ّإن الفرد يف ظل �إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط يكون م�س�ؤو ًال
م�س�ؤولية فردية ،و�أخرى جماعية ،مما يعمل على تنمية دافعية
الإجناز الأكادميي لدى الطالب.ف�ض ًال عن �أن �إ�سرتاتيجيات
التعلم الن�شط املقرتحة تتيح للطالب فر�صة العمل التعاوين داخل
املجموعات ،وتبادل الأفكار والآراء ومناق�شتها ،ومن ثم تكوين
عالقات اجتماعية ناجحة مع بع�ضهم البع�ض ،كذلك �ساعد يف
تنمية دافعية �إجنازهم.
و�أي�ض ًا �أن توفري عن�رص الإثارة والت�شويق من خالل توليد
الأ�سئلة ،والع�صف الذهني �أثناء اجلل�سات التدري�سية للربنامج،
وطرح مو�ضوعات نقا�شية ي�شارك بها اجلميع ،ومعرفة ما لدى
املُتع ِلّم من معارف و�أفكار ،وزيادة انتباه املُتع ِلّم ،كل ذلك ينمي
دافعية الإجناز الأكادميي لدى عينة الدرا�سة التجريبية.
ونتيجة هذه الدرا�سة تتفق مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة
(طه� ; 2013 ،أحمد� ; 2012 ،أبو عواد و�آخرونEric et al, ; ،
 );2009; Wilke, 2003 ; Burt, ;2010 2004التي �أبرزت وجود
فاعلية ال�ستخدام �إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط يف تنمية دافعية
الإجناز الأكادميي.

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد اخلامس  -ع ( - )18نيسان 2017

التوصيات:
يف �ضوء النتائج التي تو�صلت �إليها الدرا�سة احلالية ،مت
تقدمي التو�صيات الآتية:
1 .1ت�شجيع �أع�ضاء هيئة التدري�س على توظيف �إ�سرتاتيجيات
آثار �إيجابيةٍ .
التعلم الن�شط ،ملا لها من � ٍ
�2 .2رضورة تهيئة البيئة اجلامعية املنا�سبة ال�ستخدام
�إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط يف التدري�س مما ينعك�س
�إيجابي ًا على املهارات املعرفية ودافعية الطلبة وحت�صيلهم
الدرا�سي.
�3 .3إثراء املقررات الرتبوية يف علم النف�س وكلية الرتبية
با�سرتاتيجيات التعلم الن�شط من �أجل تنمية قدرات
ومهارات الطلبة املعرفية.

املقرتحات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة التي مت التو�صل �إليها ،والتو�صيات
التي مت طرحها تو�صي الدرا�سة ب�إجراء الدرا�سات املقرتحة الآتية:
�1 .1إجراء مزيد من البحوث والدرا�سات بهدف ا�ستق�صاء �أثر
�إ�سرتاتيجيات التعلم الن�شط يف تخ�ص�صات جامعية �أخرى
وخا�صة الكليات العلمية.
2 .2درا�سة �أثر التعلم الن�شط يف متغريات تابعة �أخرى ،مثل:
الذكاء االنفعايل ،والذكاء االجتماعي ،ومهارات حل
امل�شكالت ،والتفكري ما وراء املعريف.

املصادر واملراجع:
أوالً – املراجع العربية:
�1 .1إبراهيم ،مهدي ( .)2011دافعية الإجناز والتح�صيل و�سبل
حتقيقها يف ال�صف الدرا�سي .ر�سالة الرتبية117 ،)1( 2 ،
 .118�2 .2أحمد� ،سمية ( .)2012فعالية ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات التعلم
الن�شط يف تدري�س الإح�صاء النف�سي والرتبوي على ُتع ُّد
يل االجتاه نحو درا�سة الإح�صاء وتنمية الدافعية الذاتية
الأكادميية .املجلة العربية للتنمية ،تون�س- 98 ،)1( 32 ،
.143
�3 .3أحمد ،حممود و�أبو العال ،عبدالتواب ( .)2006فعالية
ا�سرتاتيجيات التعلم التعاوين يف تدري�س الدرا�سات
االجتماعية لزيادة التح�صيل املعريف وتنمية الذكاء
الوجداين وبع�ض املهارات االجتماعية لدى تالميذ املرحلة
االبتدائية ذوي �صعوبات التعلم .امل�ؤمتر العلمي الثامن ع�رش
للجمعية امل�رصية للمناهج ،مناهج التعليم وبناء الإن�سان
العربي.1082 - 1027 ،)3( ،
4 .4بدوي ،حنان وعبد اجلليل ،بدر ( .)2012العوامل امل�ؤثرة
على دافعية الإجناز للتح�صيل الدرا�سي .جملة الطفولة
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والرتبية ،م�رص.124 - 23 ،)2( 9 ،
5 .5بدوي ،رم�ضان ( .)2010التعلم الن�شط ،ط ،1عمان :دار
الفكر.
6 .6جروان ،فتحي ( .)2007تعليم التفكري مفاهيم وتطبيقات.
(ط .)3عمان :دار الفكر.
�7 .7أبو حطب ،ف�ؤاد و�صادق� ،آمال ( .)1996مناهج البحث وطرق
التحليل الإح�صائي للعلوم النف�سية والرتبوية واالجتماعية.
القاهرة :دار الإجنلو امل�رصية.
8 .8اخلفاجي ،طالب والزيدي ،ر�ضية ( .)2013قيا�س دافعية
الإجناز الأكادميي لدى كلية الرتبية -عدن وعالقتها مبتغري
اجلن�س .جملة التوا�صل ،اليمن.99 - 69 ،30 ،
9 .9خليفة ،عبداللطيف ( .)2000الدافعية للإجناز .القاهرة:
دارغريب للطباعة والن�رش والتوزيع.
1010اخلليلي ،خليل وحيدر ،عبداللطيف ويون�س ،حممد)2004( .
تدري�س العلوم يف مراحل التعليم العام .ط  2دبي :دار القلم
للن�رش والتوزيع.
1111الزايدي ،فاطمة (� .)2009أثر التعلم الن�شط يف تنمية التفكري
االبتكاري والتح�صيل الدرا�سي مبادة العلوم لدى طالبات
ال�صف الثالث املتو�سط مبدينة مكة املكرمة ،ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة ،جامعة �أم القرى ،مكة املكرمة ،اململكة العربية
ال�سعودية.
1212ال�سورطي ،يزيد ( .)2009ال�سلطوية يف الرتبية العربية.
الكويت :املجل�س الوطني للثقافة والعلوم والآداب ،عامل
املعرفة.
1313طه ،حممود �إبراهيم (� .)2013أثر ا�ستخدام �إ�سرتاتيجية
توليفية قائمة على التعلم الن�شط يف التح�صيل الأكادميي
وتعديل الت�صورات اخلاطئة وتنمية الدافع للإجناز لدى
طالب ال�صف الثاين الثانوي منخف�ضي التح�صيل .درا�سات
عربية يف الرتبية وعلم النف�س ،ال�سعودية- 135 ،)2( 42 ،
.181
1414عبد الهادي ،نبيل ( .)2004مناذج تربوية تعليمية معا�رصة.
ط  2عمان :دار وائل للن�رش والتوزيع.
1515عبد الوهاب� ،صالح ( .)2011املرونة العقلية وعالقتها بكل
من منظور زمن امل�ستقبل و�أهداف الإجناز لدى �أع�ضاء هيئة
التدري�س باجلامعة ،جملة بحوث الرتبية النوعية ،جامعة
املن�صورة ،عدد خا�ص.78 - 21 ،)20( ،
1616عبدالوهاب ،فاطمة ( .)2005فعالية ا�ستخدام بع�ض
ا�سرتاتيجيات التعلم الن�شط يف حت�صيل العلوم وتنمية
مهارات التعلم مدى احلياة وامليول العلمية لدى تالميذ
ال�صف اخلام�س االبتدائي .جملة الرتبية العلمية ،اجلمعية
امل�رصية للرتبية العلمية ،كلية الرتبية ،جامعة عني �شم�س،
.184 - 127 ،)2( 8
1717ع�سكر ،علي والقنطار ،فايز ( .)2005مدخل �إىل علم النف�س
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